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Huiszegen 2011.
Christus + Mansionem + Benedicat
20 C + M + B 11
Christus + Zegene + Dit + Huis
Heer onze God, aan U behoren de tijd en eeuwigheid. Gij zijt de oorsprong
van al wat geschapen is. Wij wijden U dit jaar toe. Moge het een jaar van
genade zijn. Wees steeds bij ons. Zegen ons leven en onze woning. Geef
ons onderlinge liefde en laat ons eens thuis komen bij U in de hemel,
maar niet te vroeg a.u.b.
Dat vragen wij U door Christus onze heer.

"Christus + Mansionem + Benedicat"
20 C + M + B 11
Moge deze zegenwens voor u een bron van geluk, vrede en vreugde zijn.
Pastoor P. Backus.
Mej. E. Rouwhorst -parochiesecretaresse
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Gedoopt in de kerk van de H. Johannes de Doper.
•

Geen..

Overleden en uitvaart in de kerk van de H. Johannes de Doper.
† Geen.
KERKDIENSTEN H. Johannes de Doper –Limmel.
H. Mis op dinsdag om 19.00 uur.
H. Mis op zondag om 9.00 uur.
Rozenkransgebed op zondag en dinsdag een half uur voor de H. Mis.

Di 1 febr.
19.00 u.

Fam. v/d. Broeck –Mandersveld; fam. Bertholet –Barthelomy;
Thei Driessen.
Na de H. Mis Blasiuszegen.

Vr 4 febr. Eerste vrijdag van de maand.
Ziekencommunie.
zo 6 febr.
09.00 u.

Vijfde zondag door het jaar.
Gezongen H. Mis.
Jrd. Frits Janssen; overl. fam. Kicken –Clevis; Corrie Herben –
Engelshoven; Jr. echtel. Gorissen –Meese (st).

Di 8 febr,
19.00 u.

Onbevlekt Hart van Maria; voor het zielenheil van een parochie;
voor de overledenen van een familie (st); Anna Houben (st).

Zo 13 febr. Zesde zondag door het jaar.
09.00 u.
Gezongen H. Mis.
t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes (St.L);
Bert Tilli; Bianca Asselmans; Leonardus Hoeberichts; Pieter en
Lucie van Lotringen –van der Put (st)
Di 15 febr. Jrd. pater Armandus Pex ofm; Boy Berghof; Theo de Haas.
19.00 u.
Zo 20 febr. Zevende zondag door het jaar.
09.00 u.
Gezongen H. Mis.
Jrd. Jean van de Hof (st); Mientje Palmen –Stassen.
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Di 22 febr. Geen Avondmis.
Zo 27 febr. Achtste zondag door het jaar.
09.00 u.
Gemengd Kerkelijk Zangkoor –Dialectmis met
medewerking van CV. De Braniemeekers en Fanfare
Juliana.
e
2 Jrd. Jean Theunissen

BANKREKENINGEN.
Parochie Johannes de Doper,
Parochie Johannes de Doper,
Parochie Antonius van Padua,

Regiobank 98.29.12.587
SNS 85.89.38.871
SNS 85.80.12.049

Kerkdiensten.
Dinsdag om 19.00 uur
Zondag om 9.00 uur
Om een en ander werkbaar te houden is ook vastgesteld dat uitvaarten in de
kerk van Limmel steeds om 10.30 uur plaatsvinden. Dit is ook het tijdstip voor
uitvaarten in de kerken van Borgharen en Itteren.
Collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze collecte op de eerste zondag van januari heeft opgebracht € 45,--. Een
druppel op een gloeiende plaat, maar toch hartelijk dank!q
Eerste H. Communie.
Deze zal gevierd worden op zondag 5 juni 2011 om 10.30 uur in de kerk van
de H. Johannes de Doper te Limmel. De voorbereiding begint na de
Carnavalsvakantie. Opgeven communicantjes op dinsdagavond 8 en 15
februari 2011 na de H. Mis in de sacristie (omstreeks 19.30 uur)..
Begraafplaats Limmel
Er is aanzienlijke achterstand in de administratie van de Begraafplaats Limmel. Er
wordt aan gewerkt om dit in 2011 weer op orde te krijgen. De rechthebbenden
van de graven met een achterstand in het betalen van de grafrechten zullen
hieromtrent regelmatig geïnformeerd worden door publicatie van een overzicht in
het Kerkblaadje. Door een wijziging in de Wet op de Lijkbezorging in 2009 is de
verplichting om de betreffende rechthebbenden schriftelijk bericht te geven
komen te vervallen. Deze dienen zich dus zelf te melden bij het
parochiesecretariaat om door te geven of zij het gebruiksrecht van het
betreffende graf willen verlengen of over willen gaan tot ruimen van het bedoelde
graf. Nadat wij bericht van hen hebben ontvangen zullen zij een nota ontvangen
over de vervallen periode of voor de kosten van het ruimen van het graf. Indien
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wij binnen 3 maanden na de publicatie van het vervallen van het gebruiksrecht
geen bericht hebben ontvangen zal tot ruimen van de betreffende graven
overgegaan worden.
Een groot aantal graven waarvoor al geruime tijd geen grafrechten meer
betaald zijn en ook de graven die in slechte staat van onderhoud verkeren
of omgevallen zijn, zullen verwijderd worden.
Wij zullen hieromtrent zorgvuldig te werk gaan en doen dan ook een dringend
beroep op uw medewerking en verantwoordelijkheidsbesef. Het gaat immers
om de graven van uw dierbaren.
Opgeven Misintenties
Pastoor Backus houdt elke dinsdag na afloop van de heilige Mis gedurende een
halfuur spreekuur in de sacristie van de kerk van Limmel. Men kan dan ook
misintenties opgeven.
Daarnaast is hij of de parochiesecretaresse natuurlijk ook bereikbaar op de
pastorie in Borgharen, Kerkstraat 6 -8, telefoon 043-3632967.
E-mail: erouwhorst@parochieborgharen.nl
AKTIE KERKBALANS van 16 tot en met 30 januari 2011.
Deze landelijke actie wordt jaarlijks gehouden ter ondersteuning van de plaatselijke
initiatieven in de parochies om financiën binnen te krijgen. De parochies houden en
organiseren zelf hun geldwervingsactie. Dit gebeurt op zeer uiteenlopende manieren,
waarbij ruimte is voor plaatselijke tradities. De jaarlijkse geldwerving is nodig om de
eigen activiteiten van de parochies (geloofsgemeenschappen) te kunnen betalen. Er
moeten salarissen van priesters, diakens, pastoraal werkers,
secretariaatsmedewerkers, huishoudelijk personeel, kosters, organisten/dirigenten
worden betaald. Gebouwen (kerk, pastorie, parochiecentrum) zijn eigendom van de
parochie en moeten door de parochie onderhouden worden. De gebouwen kosten
steeds meer geld. Ook diverse andere verplichtingen moeten worden betaald, zoals
bijdragen aan dekenaat en bisdom.
Voor de kerkgenootschappen zijn de opbrengsten uit de actie Kerkbalans de grootste
inkomstenbron. Door deze jaarlijkse actie worden telkens opnieuw miljoenen
Nederlanders bereid gevonden om aan de kosten van het kerkelijke werk bij te dragen,
via een vrijwillige bijdrage.
Bij ons gaat het om de Parochie H. Antonius van Padua (Nazareth) en H. Johannes de
Doper (Limmel).
Ook wij rekenen op uw bijdrage

Mej. E. Rouwhorst –parochiesecretaresse.
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