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Jaargang 6 - nummer 6 juni 2011 

 

PATROONSFEESTEN IN LIMMEL EN NAZARETH 

 

Maandag 13 juni (2
e
 Pinksterdag) vieren we gezamenlijk het feest van de 

Heilige Antonius van Padua. Omdat een processie moeilijk realiseerbaar is 

hebben we gekozen voor een andere opzet. Daarom komen we op die dag 

om 09.00 uur samen bij de kapel, vm. doopkapel, welke is blijven staan na 

de sloop van de grote kerk. Na een kort gebed trekken we gezamenlijk via 

de Kasteel Schaloenstraat naar het nieuwe gemeenschapshuis waar een 

plechtige H. Mis wordt opgedragen.  Na afloop wordt U een kop koffie 

aangeboden.  

 

Zondag 19 juni herdenken we de H. Johannes de Doper. Die dag beginnen 

we om 09.30 uur met een Plechtige H. Mis. Na afloop trekken we in een 

korte route via het Sint Jan Baptistplein naar het plein voor het Kapelaan 

Lochtmanhuis alwaar de laatste zegen wordt gegeven. Mede in verband 

met het drumbandconcours georganiseerd door Fanfare Juliana en nog een 

andere festiviteit wordt het traditionele frühschoppen bij goed weer 

gehouden op het plein.  

PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH 
PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL 

 

Administrator: Pastoor Backus 
Parochiesecretaresse: mej. E.Rouwhorst 

Pastorie en parochiesecretariaat: 

Kerkstraat 8, 6223 BK Maastricht-Borgharen 
Tel. 043-363 29 67, b.g.g. in noodgeval 631 45 00 

E-mail: erouwhorst@parochieborgharen.nl  
www.parochieborgharen.nl  
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Doopsel. 
 Geen Doopsels in de afgelopen periode. 

 

Overleden. 
† Lenie Sarneel –Coolen (87) 

 
† Annet van der Weijden –Paris (76) 

 
  

KERKDIENSTEN  H. JOHANNES DE DOPER –LIMMEL. 
De Ziekencommunie wordt gebracht op vrijdag 3 juni 2011.. 

 
Do 2 juni Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. 
08.30 u  Gezongen H. Mis.    

 
Vrij  3 juni  Eerste vrijdag van de maand –ziekencommunie. 
 
Zo 5  juni  Zevende zondag van Pasen. 

09.00 u  Gezongen H. Mis 
Jrd. Netta Mandersmit –Fors (st); Harrie Erckens; Bianca 
Asselmans; Giel Slangen. 

 
Di 7 juni   
19.00 u  Onbevlekt Hart van Maria; familie v/d. Broeck –Mandersmit 

en Familie Bertholet –Barthelomy; Annie en Bèr Plasier –
Schuimen en Peter van Es; Thei Driessen; zielenheil van 
een familie (st). 

 
Zo   12 juni  Hoogfeest van Pinksteren.  
   Geen H. Mis wegens sacramentsprocessie in Itteren. 
 
Ma 13 juni  Tweede Pinksterdag. Viering Hoogfeest van Pinksteren 
   Viering van het feest van de H. Antonius van Padua 
09.00 u  Gebed op de plaats van de voormalige kerk en aansluitend 

gezongen H. Mis in het Wijkcentrum. 
   Bianca Asselmans; Pieter en Lucie van Lotringen –van der 

Put (st). 
 
Di 14 juni GEEN H. Mis 
  
Zo 19 juni Hoogfeest van de H. Drie –Eenheid. 
   Viering van het feest van de H.Johannes de Doper. 
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09.30 u  Gezongen H. Mis in de kerk. Aansluitend St. Jans-
processie naar het plein voor het kapelaan 
Lochtmanhuis, 

   Ouders Simons –Dolmans; André von Berg; Jozef Simons; 
Mia van Helvorrt –op „Root; Harie Coorens 

 
Di 21 juni H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling.  
   Geen H. Mis.    
 
Do 24 juni Patroonfeest van H. Johannes de Doper wordt gevierd 
    op zondag 19 juni 2011. 
 
Za 25 juni Viering van Sacramentsdag. 
18.00 u.  Leesmis. 

   Jrd. Mina Gulikers –Raike ; André von Berg; Louis 
Claessens;  

 
Zo 26 juni  Hoogfeest van het H. Sacrament. 

   Geen H. Mis i.v.m.  Sacramentsprocessie in Borgharen. 
 
Di 28 juni H. Ireneüs, bisschop en martelaar. 
19.00 u  overledenen van een familie (st); Twan en Nelia Augustus –

Schuimer; Anna Houben (st). 
 

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje. 

Uiterlijk dinsdag 9 juni 2011. 

 

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 aanvang van de H. Mis. 

 
 

MEDEDELINGEN. 

 
Patroonheiligen. 

In de maand juni herinneren we ons in de “samenwerkende” parochies van 
Limmel en Nazareth de feestdagen van hun patroonheiligen. 
Op 13 juni het feest van de H. Antonius van Padua en op 24 juni het feest 
van de Geboorte van de H. Johannes de Doper. Met dit laatste feest is 
tevens de St. Jansprocessie verbonden. 
Informatie over deze vieringen bij de heer J. Boetsen. 
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Opbrengst collecte groot onderhoud van de kerk. 
Deze heeft in mei 2011 opgebracht €  120,--. 
Opbrengst collecte Roepingenzondag. 
De opbrengst in onze 3 kerken bedroeg € 109,--. 
 
Opbrengst Vastenaktie. 

Voor de Vastenaktie is bij elkaar gebracht € 101,--. 
 
Heiligdomsvaart. 
In 2011 staat de Heiligdomsvaart wederom in het teken van de verering van 
de eerste bisschop van Maastricht en andere heilige broeders en zusters in 
het geloof. Tien dagen lang, van 30 juni t/m 10 juli, zal Maastricht en met 
name de Sint Servaasbasiliek zich opmaken om de vele pelgrims uit 
binnen- en buitenland te ontvangen.  Naast de religieuze vieringen zal ook 
een breed cultuurprogramma geboden worden. 
 
Het thema van de Heiligdomsvaart 2011 luidt: 'Ad Lucem - het Licht 
tegemoet'. Het thema laat de bezoekers ervaren welke de weg is naar het 

Eeuwige Licht. Tijdens de elf dagen van deze Heiligdomsvaart wordt het 
thema 'Ad Lucem' in al zijn varianten aan de orde gesteld zowel in de 
vieringen als in de andere (culturele) uitingen.  
(zie ook: www.heiligdomsvaartmaastricht.nl) 
 
Op woensdag 6 juli 2011 om 15.00 uur zal er een feestelijke 
gebedsdienst zijn met ziekenzegening in de Servaasbasiliek. Om hieraan 
te kunnen deelnemen dient u zich voor 1 juni a.s. op te geven. 
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar op het parochiesecretariaat: 
Kerkstraat 8 Borgharen.  
 
Sacramentsoctaaf Meerssen. 

Dit octaaf in Meerssen kent een eeuwenoude traditie en gaat terug op een 
Bloedwonder. Dit jaar wordt het gevierd van 22 tot en met 30 juni 2011. 
 
Mej. E. Rouwhorst –parochiesecretaresse. 
 

Bankrekeningen. 
 
Parochie Johannes de Doper, SNS Regiobank nr. 98.29.12.587 
Parochie Johannes de Doper, SNS nr 85.89.38.871 
Parochie Antonius van Padua, SNS nr. 85.80.12.049 
 

http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/

