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Allerzielenlof en zegenen van de graven.
Zondag 28 oktober 2012
14.00 uur H.Johannes de Doper Limmel.
15.30 uur H. Cornelius Borgharen
17.00 uur H. Martinus Itteren
Graag nodigen wij u hiervoor uit.

Vanaf 1 november 2011 tot heden namen wij in de kerk van
de H. Johannes de Doper afscheid van:
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Jeanne van den Boogaard –Theunissen (81)
Anneke Hendriks –Franssen (91)
Mia Sluijter –Op den Oordt (84)
Marietje Zwakkenberg (89)
Agnes Courtens –Luijten (96)
Josine Drent –van den Assem (89)
Albѐr Stevens (85)
Netty de Jong –Smeets (58)
Joke Habets –Creemers (84)

Wij blijven hen dankbaar gedenken en bidden dat zij mogen rusten in
vrede.
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Opgeven Misintenties
Misintenties kunnen worden opgegeven tijdens het spreekuur in de sacristie van de
kerk van Limmel, iedere 1e dinsdag van de maand na de Avondmis van 19.00 uur.
Daarnaast is dit natuurlijk ook mogelijk op de pastorie of het parochiekantoor in
Borgharen: Kerkstraat 8, telefoon 043-3632967. E-mail:
erouwhorst@parochieborgharen.nl
Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.
Uiterlijk dinsdag 10 nov. 2012.

Gedoopt
Geen doopsels in de afgelopen periode.

Overleden
†

Joke Habets –Creemers (84)

KERKDIENSTEN H. Johannes de Doperkerk –Limmel.
H. Mis op 1e dinsdag van de maand 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.
Zo. 28 okt.
09.00 u

Dertigste zondag door het jaar.
H. Mis.
Nellie Erckens –Croughs; overleden parochianen

14.00 u.

Herdenken van de overledenen en zegenen van de graven.

Do. 1 nov.
19.00 u.

Hoogfeest van Alle Heiligen
H. Mis in de kerk van Borgharen.

Vr. 2 nov

Eerste vrijdag van de maand..
Vanaf 09.30 u wordt de ziekencommunie gebracht.

Zo. 4 nov.
09.00 u.

Eendertigste zondag door het jaar.
H. Mis voor de levende en overleden leden van het kerkelijk
zangkoor; Jrd. Hub en Jet Ummels –Dolmans (st);
Zeswekendienst Netty de Jong –Smeets; overl. fam. van
Hees –Ruedi (st); ouders Harrie Erckens en Nelly Erckens –
Croughs; Albѐr Stevens.
Collecte voor het groot onderhoud van de kerk.
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Di 6 nov
19.00 u.

Wo 7 nov.
18.45 uur
Zo 11 nov
09.00 u.
Zo 18 nov
09.00 u.
Zo 25 nov
09.00 u.

fam. v/d. Broeck –Mandersmit; fam. Bertholet –Barthelomy;
voor het zielenheil van een familie (st); voor de overledenen
van een familie.
H. Willibrord, bisschop, verkondiger van het geloof,
patroon van de Nederlandse kerkprovincie
H. Mis in de kerk van Borgharen.
Tweeëndertigste zondag door het jaar.
H. Martinus van Tours, bisschop
H. Mis.
Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st);
Drieendertigste zondag door het jaar. Hoogfeest van
Christus, koning van het heelal.
H. Mis.
fam. van Aubel –Augustus (st);
Vierendertigste zondag door het jaar. Hoogfeest van
Christus, koning van het heelal.
H. Mis Riet Notten; Netty de Jong –Smeets.

Collecte groot onderhoud van de kerk.
Maandelijks op de eerste zondag wordt er een collecte gehouden voor het groot
onderhoud van de kerk H. Johannes de Doper te Limmel. De opbrengst in oktober
2012 was € 67,--. Hartelijk dank.
Thans komen aan de beurt de 2e fase van de verlichting van de kerk en enkele
noodvoorzieningen aan het orgel.

Begraafplaats Limmel.
Een onsympathiek bericht, maar helaas!
Er is aanzienlijke achterstand in de administratie van de Begraafplaats Limmel. Er
wordt aan gewerkt om dit in 2012 weer op orde te krijgen. Hiermee worden
vorderingen gemaakt.
De rechthebbenden van de graven met, volgens de ons bekende gegevens, een
mogelijke achterstand in het betalen van de grafrechten zullen hierover per vak
geïnformeerd worden door publicatie in het Kerkblaadje. Hierop kunnen de
rechthebbenden dan reageren door aan te geven of ze het gebruiksrecht willen
verlengen dan wel het graf willen laten ruimen. De hieraan verbonden kosten
zullen de rechthebbenden in rekening worden gebracht. Indien wij geen bericht
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ontvangen zullen wij, zonder verder bericht, overgaan tot het ruimen van de
betreffende graven in 2013..
Een groot aantal graven waarvoor al geruime tijd geen grafrechten meer zijn
betaald en ook de graven die in slechte staat van onderhoud verkeren of
omgevallen zijn, zullen eveneens in 2013 verwijderd worden.
Het onderhoud van het kerkhof is inmiddels intensief ter hand genomen.

Overzicht kerkdiensten vanaf 1 oktober 2012.
KERK

Zond.

Dinsd. 1)

Woensd.

Vrijd.

Zaterd.

H. Cornelius
Borgharen

10.30 u.

xxxxxxxx

18.45 uur

xxxxxxxx

xxxxxxxx

H. Martinus
Itteren

Xxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxxxx

19.00 uur

19.00 uur

H. Johannes
de Doper
Limmel

09.00 uur

19.00 uur
1)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxxxx

1)

Op eerste van de maand..

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

4

