
 1 

 

 
 
 

 

 

 

 

Jaargang 6 - nummer 7 juli 2012 
 
Opbreken. 
We begeven ons op een reis, van God met God naar God. We zijn 
dankbaar voor de goede gelegenheid die we krijgen om God op het spoor 
te komen en ons op onze weg door het leven door Hem te laten begeleiden. 
Wij hopen op het kleine wonder waardoor ons leven een beetje zal 
veranderen. We bidden voor een gelukkige reis, een gezonde aankomst, 
een behouden en tevreden thuiskomst. We zijn aangewezen op de 
beschermende hand van God, op de kracht van Gods’ goede Geest, die 
ons oplettendheid schenkt voor de weg, voor onze medereizigers, voor de 
“blinde passagier” Jezus Christus, die altijd ongemerkt in ons midden is. 

 
P. Backus –pastoor 
Mej. E. Rouwhorst –parochiesecretaresse. 

 
Opgeven Misintenties 
Misintenties kunnen enkel worden opgegeven tijdens het spreekuur in de sacristie 
van de kerk van Limmel, op de eerste dinsdag van de maand na de Avondmis van 
19.00 uur. Daarnaast is dit natuurlijk ook mogelijk op de pastorie of het 
parochiesecretariaat in Borgharen: Kerkstraat 8, telefoon 043-3632967. E-mail: 
erouwhorst@parochieborgharen.nl  

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

 

 Administrator: Pastoor Backus 
Parochiesecretaresse:  mej. E. Rouwhorst 

Pastorie, parochiesecretariaat en parochiekantoor: 
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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 Gedoopt 
 Dimitri Willems 

 Evi en Noa Pas 

 Elène Overhof 
 

Overleden 

 †    Geen uitvaarten in onze kerk in de afgelopen periode. 
 

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje. 

Uiterlijk dinsdag 8 juli 2012.  
 

KERKDIENSTEN  H. Johannes de Doperkerk –Limmel. 
De Ziekencommunie wordt gebracht op vrijdag 6 juli 2012. 

 

 
 
Zo 1 juli. Dertiende zondag door het jaar.. 

Collecte voor het groot onderhoud van de kerk. 
09.00 u. Gezongen H. Mis. 

Jrd. echtel. Bastings –Dackus (st); Louis Claessens; Twan 
en Nelia Augustus –Schuimer; Marietje Zwakenberg; Jrd 
ouders Zwakenberg –van den Hof; Albèr Stevens. 

 
Di 3 juli  H. Tomas, apostel.. 
19.00 u. H. Mis. 

overl.fam. vd. Broeck –Mandersmit en fam. Bertholet –
Barthélemy; voor het zielenheil  van een familie (st); voor de 
overledenen van een familie (st).  

 
Za 7 juli Jrd. Lies Heinemans (st) in de kerk van Borgharen. 
 
Zo 8 juli Veertiende zondag door het jaar.   
09.00 u.  Gezongen H. Mis. 
 Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st); Willem 

Ramakers. 
 
Zo 15 juli Vijfiende zondag door het jaar.  
09.00 u. Gezongen H. Mis. 

Jrd. Jean Mandersmit (st); Lèna Schuimer en Peter van Es. 

H. Mis op eerste dinsdag van de maand om 19.00 uur. 

H. Mis op zondag om 9.00 uur. 

Rozenkransgebed een half uur voor aanvang van de H. Mis. 
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Zo 22 juli Zestiende zondag door het jaar.  
09.00 u.  Gezongen H. Mis.  
  Agnes Courtens –Luijten; Anneke Hendriks –Franssen.. 
 
.Zo 29 juli Zeventiende zondag door het jaar. 
09.00 u. H. Mis. 
 Jrd. Marc Derez (st); Henniet Beckers –Bijkerk. 
 

Kerkbijdragen. 
Parochianen die niet langer wensen mee te doen of hun bijdrage aan een andere 
parochie willen overmaken, verzoeken wij dit schriftelijk door te geven aan de 
parochiesecretaresse, zodat wij dit kunnen verwerken in onze administratie.  
 

Begraafplaats Limmel. 
Door wijzigingen in de wettelijke bepalingen is het niet langer noodzakelijk bericht 
te geven aan de rechthebbenden bij het vervallen van het gebruiksrecht van de 
graven. U dient hier zelf op toe te zien en tijdig door te geven aan het 
parochiesecretariaat Kerkstraat 8, Borgharen) of u het gebruiksrecht wilt 
verlengen of het graf wilt (laten) ruimen. Indien wij voor het einde van het 
betreffende jaar geen bericht ontvangen gaan wij over tot ruimen van het graf en 
zullen de rechthebbenden (nabestaanden) de kosten hiervan in rekening gebracht 
krijgen. 
Dit geldt ook voor graven die in slechte staat van onderhoud verkeren of die in het 
geheel niet meer onderhouden worden. Deze kunnen zonder voorafgaand bericht 
worden geruimd. Wij zullen van deze graven binnenkort een lijst publiceren. 
Ook het onderhoud van  het kerkhof is intensief ter hand genomen. Wij streven 
ernaar het kerkhof in orde te houden en zo te zorgen voor een waardige 
rustplaats voor de dierbare overledenen. 
Wij doen een beroep op uw medewerking en begrip. 
 
Vieringen Eerste H. Communie 2013. 

 Borgharen zondag    5 mei 2013  

 Itteren                  donderdag              9 mei 2013 

 Limmel                zondag                   12 mei 2013 
 
Viering van het H. Vormsel in 2013. 

 In de kerk van Borgharen voor de vormelingen van Borgharen, Itteren, 
Limmel en Nazareth op woensdag  (datum volgt). 

 
MIVA-COLLECTE OP 25 en 26 AUGUSTUS 2012. 
In het weekeinde van 25 -26 augustus vindt in de kerken traditiegetrouw de 
collecte voor MIVA plaats. De MIVA (MIssie Verkeersmiddelen Aktie) werd 
in 1935 opgericht met als doel om missionarissen te voorzien van transport 
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zodat ze pioniersarbeid kunnen verrichten op terrein van kerkopbouw, 
onderwijs en gezondheidszorg.  
Dit alles onder het motto: ‘MIVA brengt mensen in beweging’.  
Meer informatie: www.miva.nl 

 
  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 

 

Kerkdiensten in ons cluster/samenwerkingsverband. 
 

Kerk van de H. Cornelius Borgharen. 
 Zondag 10.30 uur. 
 Woensdag 18.45 uur (tevens noveen) 
 Zaterdag 18.00 uur  (vervalt per 1 oktober 2012) 
 
Kerk van de H. Martinus Itteren. 
 Vrijdag 19.00 uur 
 Zaterdag 19.00 uur. 
 
Kerk van de H. Johannes de Doper Limmel. 
 Zondag 09.00 uur 
 Dinsdag 19.00 uur. (eerste dinsdag van de maand) 

 
Een bijzondere franciscaanse wandeltocht. 
 

Met de vakanties voor de deur is het nog niet te laat om die deze keer op een heel 
bijzondere manier door te brengen. 
 
Op donderdagmiddag 23 augustus vertrekt ‘de wandelpater’ Mattie Jeukens ofm, 
met een groep van minimaal 16 en maximaal 18 personen, vanuit Maastricht voor 
een wandeltocht van Stroncone naar Assisi. 
De tocht van ca. 180 km door het groene hart van Italië wordt afgelegd in 9 
wandeldagen die grotendeels over kleine, meest onverharde paadjes voert, waarbij 
je letterlijk door eeuwen geschiedenis loopt. 
Het maakt een spiritualiteit los en voert helemaal ‘back to basics’. 
Op donderdagavond 6 september eindigt deze bijzondere ervaring. 
 
Voor verdere informatie is er op 26 juni een informatie avond in de pastorie in de 
Edisonstraat 2 in Maastricht. 
Ook kunt u contact opnemen met: Mattie Jeukens ofm 
 043-363 43 48 of 06-51 91 02 17  of via www.kerkkomnou.nl 

http://www.miva.nl/
http://www.kerkkomnou.nl/

