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Nieuwjaar: In het verleden vaak een dag zoals alle anderen. Want
bij vroegere generaties begon het nieuwe jaar op 25 december, op 6
januari of ook op 1 maart. Voor ons is het tegenwoordig een
bijzondere dag. Het gevoel van een nieuw begin, van nieuwe
kansen, dient zich aan. Maar is het niet meer als dit gevoel? De
zorgen en de problemen zijn hetzelfde gebleven. Zowel in het grote
als in het kleine. De wereld is vanaf vandaag niet vredelievender
geworden, de economische problemen zijn ook niet minder. Met
elkaar in strijd of onmin levende families en huwelijken met
problemen, zijn vanaf vandaag niet automatisch met elkaar
verzoend.
Blijf alles dan bij het oude? Is Nieuwjaar niet een mooie illusie, die
enkele dagen later, als het leven van alledag weer terug is,
verbleekt?
Het gevaar bestaat, dat noch vuurwerk en andere evenementen, dit
kunnen uitbannen. Vandaar dat het goed is dat de Kerk andere
accenten legt.
Bij het begin van het nieuwe jaar willen wij nog een keer terugkijken,
en kijken nog eens naar de kribbe, naar Bethlehem, tegen alle
opvattingen in dat Kerstmis voorbij is. De kerstboom verliest zijn
naalden, de geschenken in de kerststal zijn opgeruimd; nu nog het
weekeinde en vanaf de derde dag weer het dagelijks leven, de
school en het werk.
Maar de blik terug naar Kerstmis is geen nostalgie, geen herinnering,
zoals het weer geweest is, maar een verwijzing naar de toekomst.
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Terugblikkend naar de toekomst kijken. Moge ook de uiterlijke tekens
van het kerstfeest in de winkels plaats maken voor de Carnaval, in
onze woningen voor het dagelijks leven, de Boodschap blijft, mag
zelfs blijven en ons begeleiden in het nieuwe jaar. God wil enkel een
God van feesten zijn, om te vieren dat het ons goed gaat. Hij wil een
God van ons dagelijks leven zijn; bij ons werk, onze zorgen en noden
wil Hij ons nabij zijn, Zijn goed Woord tot ons richten, ons oprichten.
Want het dagelijks leven is de plaats en de gelegenheid van de
goddelijke zorg voor ons.
Met deze gedachten wensen wij u, mede namens het kerkbestuur,

Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar!
Pastoor P. Backus en mej. E. Rouwhorst –parochiesecretaresse.
FAMILIEBERICHTEN.
Gedoopt
Geen doopsels in deze kerk.
Overleden en uitvaart in de kerk van de H.Johannes de Doper.
†

Jeanne van den Booghaard -Theunissen

KERKDIENSTEN H. Johannes de Doper –Limmel.
Dinsdag om 19.00 uur en Zondag om 9.00 uur
Deze zijn afgestemd met de clusterparochies van Borgharen en Itteren.
Za 31 dec.

H. Silvester. Oudejaarsavond.
19.00 uur. H. Mis uit dankbaarheid voor verkregen
gunsten in het jaar 2011 en Gods Zegen voor 2012.
Tiny von Berg en Pol Beckers.

Zo 1 jan
Geen H. Mis in deze kerk.
Di 3 jan
Zo 8 jan.
09.00

Fam. v/d. Broeck –Mandersmit en fam. Bertholet –Barthelomy
.
Openbaring des Heren –Driekoningen.
Gemengd Kerkelijk Zangkoor.
Collecte voor het groot onderhoud van de kerk.
Twan en Nelia Augustus -Schuimer; Annie en Sjef von Berg –
Ramakers; Bertha van Es –Ramakers.
Thei Driessen; voor het zielenheil van een familie (st); Echtel.
Kneepkens –Verspeek (st).
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Di 10 jan
Zat 14 jan

voor het zielenheil van een familie (st)., Onbevlekt Hart van
Maria.
Doopviering

Zo 15 jan
09.00

Tweede zondag door het jaar.
Gemengd Kerkelijk Zangkoor
4e Jrd. Louis Claessens; Theo Ramakers; Sjeng Janssen;
Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st).

Di

H. Mis.
echtel. Theunissen –Stevens (st).

17 jan

Zo 22 jan
09.00

Derde zondag door het jaar. Gemengd Kerkelijk Zangkoor
overl. fam. van Geffen –Janssen (st); Bèr Gossieau; Harrie
van Es; Jeanne van den Booghaard -Theunissen

Di

Geen H. Mis.

24 jan.

Zo 29 jan
09.00.

Vierde zondag door het jaar. Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Thea von Berg; Reinier Das; Louis Horbach.

Di 31 jan.

H. Mis.
Overledenen van een familie (st).
Van het parochiesecretariaat.

Wijzigingen Kerkdiensten vanaf 1 februari 2012.

De H. Mis op zondagochtend om 09.00 uur blijft ongewijzigd.
De H. Mis op de dinsdagavond zal enkel nog zijn op de eerste dinsdag van
de maand.
Collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze collecte op de eerste zondag van december heeft opgebracht € 47,-Hartelijk dank!
Verkoop voormalige pastorie Limmel.
Wegens het al meerdere jaren niet meer in gebruik zijn van de voormalige
pastorie wordt deze nu te koop aangeboden. Belangstellenden kunnen
contact opnemen met Makelaarskantoor Boon, Pastoor Brouwersstraat 8,
6269 BP Margraten, tel. 043 -4582122.
Eerste H. Communie.
Deze zal gevierd worden op zondag 20 mei 2012 om 10.30 uur in de kerk van
de H. Johannes de Doper te Limmel. De voorbereiding begint na de
Carnavalsvakantie. Nader bericht en aanmeldingsformulieren volgen.
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Gebedsweek voor de eenheid.
We worden uitgenodigd gehoor te geven aan de oproep van Jezus: “dat
allen één mogen zijn”. De gebedsweek voor de eenheid is een
oecumenisch initiatief, waarbij ook de katholieke Kerk zich heeft
aangesloten. Deze bidweek wordt gehouden van 18 tot en met 25
januari 2012.
Naar een nieuwe situatie (samenwerkingsverband).
De parochie Antonius van Padua en H. Johannes de Doper gaan in 2012
verder als cluster met de parochies van Borgharen en Itteren. Dit zal voor de
toekomst gaan betekenen één pastoor, één kerk, één kerkbestuur, een
parochiekantoor (in Borgharen), enz. De volgende fase is dat deze 4
parochies samengaan in de vorm van een Federatie. Moge door deze nauwe
samenwerking het geloofsleven herkenbaar aanwezig blijven in dit grotere
verband, binnen het Dekenaat Maastricht.
Hierbij moeten we er op bedacht zijn dat er een zekere stroming is onder de
bewoners van Nazareth, waarvan de voorkeur uitgaat naar aansluiting bij de
Parochie O.L.V. van Lourdes. Hier zullen we ernstig rekening mee houden.

De landelijke Actie Kerkbalans wordt gehouden van
15 januari tot en met 29 januari 2012
onder het motto: “Daar geef je voor”.
 Wij rekenen op uw kerkbijdrage!
.
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

Opgeven van intenties voor het volgende parochieblaadje:
Uiterlijk 11 januari 2012.
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