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Jaargang 11 - nummer 3 maart 2014 
 
Het onuitsprekelijke mysterie van de liefde. 
 
De icoon van de H. Drievuldigheid van Andrei Rubljowdie, in het begin van de 15e 
eeuw ontstaan,  toont ons de Heilige Drievuldigheid aan de hand van een schets uit 
het oude testament van het bezoek van drie engelen aan Abraham en Sara, waarin 
de geboorte van hun eerstgeborene wordt aangekondigd. De figuren zitten aan een 
tafel, waarop een beker staat. Deze figuren vormen een open kring, terwijl de 
vleugels van de engelen elkaar raken en zo indruk tonen van gemeenschap en 
eenheid. 
Anderen zeggen dat het niet gaat om Abraham, maar om God de Vader, die zijn 
hand zegenend uitstrekt over de kelk. Op de achtergrond zou dan het beeld te zien 
zijn van de hof van Eden met de levensboom. 
Weer anderen zien in de afbeelding de Zoon, wiens hand de kelk toont. Het huis op 
de achtergrond is dan de Kerk en tegelijk een herinnering aan de woorden van 
Jezus: “ in het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Ik ga heen om een plaats voor 
jullie te bereiden” . 
Ook wordt er vaak gedacht aan een verwijzing naar de heilige Geest als een bron 
van stromend water: het leven. De leven schenkende Geest. Zo worden er drie 
personen benoemd en blijft de vierde plaats open. 
Zo zijn er in de loop van de geschiedenis veel pogingen gedaan om de afbeelding te 
verklaren.  
 
Deze icoon is een poging om het onuitspreekbare, onbegrijpelijke en oneindige 
geheim van de heilige Drievuldigheid dichter bij ons te brengen. Ook het evangelie 
(zie Joh. 16,12-15), handelt over dit thema.  
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De leerlingen van Jezus, maar ook de christenen, tot wie dit fragment uit de 
afscheidsrede van Jezus op het einde van de eerste eeuw gericht is, kunnen dit 
geheim niet begrijpen. Wijk horen Jezus dan zeggen: “ Nog veel heb ik jullie te 
zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet verdragen. Maar als de Geest der 
Waarheid komt, zal Hij u de hele waarheid tonen”. In Jezus Christus herkennen wij 
het ware gelaat van de Vader. Het is de heilige Geest, die ons in deze waarheid 
inwijdt.  
Deze Geest is de vrucht van het Paasmysterie, de gaven van de verrezen Heer voor 
allen, die in Hem geloven. De Zoon openbaart wat Hij van de Vader gehoord heeft, 
en de Geest herinnert, verklaart en houdt alles levendig, wat Jezus gezegd heeft. 
Hierdoor is het ook voor ons mogelijk deel te hebben aan het geheim van de Zoon en 
van de Vader.  
Waarin bestaat nu het diepe geheim van het goddelijk leven? Het is de liefde. Zij is 
tegelijk de basis van waaruit wij over God kunnen denken. Liefde is relatie, zij heeft 
een ander nodig, zij is gemeenschap en zelf gave. Waar liefde leeft, is geen ruimte 
voor concurrentie, afgunst en na-ijver. Het geheim van de goddelijke kan men niet 
begrijpen, het onttrekt zich aan ons denken.  
In de Drievuldigheid ontmoeten wij de Vader en de Zoon, die elkaar lief hebben en 
door deze liefde en in deze liefde een zijn. De Geest is de liefde tussen de Vader en 
de Zoon: drie personen een in en door de liefde. God openbaart ons Zijn liefde 
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij door Hem leven. 
 
Gedoopt    

• Geen doopsels. 
 

 Overleden en uitvaart in de kerk van de H. Johanne s de Doper.  
  

† Grad Hermans (92) 
Moge hij rusten in vrede.  
 
KERKDIENSTEN  H. Johannes de Doperkerk –Limmel.  
 

 
 

In het komende weekend collecte voor het  
groot onderhoud van onze kerk. 

 
Zo 2 mrt      Achtste zondag door het jaar.  
09.00 u.  Gezongen H. Mis. 

 Jrd. Frans en Annie Caris –Palmen en zoon Roger (st); Anna 
Speetjens. 

Di 4 mrt  Geen H. Mis. 
  
Wo 5 mrt Aswoensdag. Begin van de Veertigdagentijd.  
19.00 u H. Mis met zegenen en opleggen van de as. 

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. 
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 Fam. v/d. Broeck –Mandersmit en fam. Bertholet –Barthelomy; 
 voor het zielenheil van een familie (st); voor de overledenen van een 

familie (st). 
 
Vr 7 mrt Eerste vrijdag van de maand.. 

   Ziekencommunie. 
 
Zo 9 mrt Eerste zondag van de Veertigdagentijd.  
09.00 u. Gezongen H. Mis.  

Mia Gossieau –Janssen; Bertha van den Akker –Zwakenberg;  
Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st). 
 

Zo 16 mrt Tweede zondag van de Veertigdagentijd  
09.00 u.  Gezongen H. Mis.  

Jrd. Jules en Annie en Nelissen –Kneepkens (st); Tiny von Berg; Lena 
Schuimer; Eugene Stevens;  Mathieu en Annette van den Hof –Ruijters 
(st); 
 

Di 18 mrt 18.45 u. Overweging van de Kruisweg.  
   
Wo 19 mrt. Hoogfeest van de H. Jozef . 
18.45 u       Noveen en avondmis in de kerk van Bor gharen. 
   
Zo 23 mrt    Derde zondag van de Veertigdagentijd. 
09.00 u.  Gezongen H. Mis.  
 Zeswekendienst Grad Hermans; Dora Prevaes –Beckers; Pierre 

Timmermans. 
 
Zo 30 mrt    Vierde zondag van de Veertigdagentijd. Zondag Laeta re. 
09.00 u.  Gezongen H. Mis.  
 

Bankrekeningen . 
Parochie Johannes de Doper, 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 

 
MEDEDELINGEN VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT.  
Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaa dje. 

Uiterlijk 8 maart 2014. 
Opgeven Misintenties  
Misintenties kunnen worden opgegeven tijdens na de vieringen in de sacristie van de kerk 
van Limmel. Daarnaast is dit natuurlijk ook mogelijk op het Parochiesecretariaat in 
Borgharen: Kerkstraat 8, telefoon 043-3632967.  
E-mail:  secretariaat@parochieborgharen.nl  
 
Eerste H. Communie.  
De ouders van de kinderen die worden opgegeven voor de eerste H. Communie 
ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de ouderavond.  
Eerste H. Communie wordt gevierd op zondag 1 juni 2014 om 10.30 uur in de kerk van 
de H. Johannes de Doper te Limmel. Tot heden GEEN aanmeldingen! 
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VORMSELVIERING. 
Deze staat gepland op woensdag 18 juni 2014 in de kerk van Borgharen . Verdere 
gegevens volgen. 
U kunt uw kind opgeven in de sacristie van de kerk van Limmel op dinsdag 18 
maart 2014 om 19.30 uur.  Nadere gegevens volgen. 
                                                                                 
Collecte groot onderhoud van de kerk. 
Deze collecte op de eerste zondag van februari heeft opgebracht €  52,--.  
Hartelijk dank! 
 
Bus- en Bidtocht naar Kevelaer . 
Dit jaar op donderdag 15 mei 2014. Meer gegevens volgen. 
 
Vastenaktie 2014 van start: Sierra Leone, Afrika. 

Na een jarenlange burgeroorlog krabbelen de mensen in het Afrikaanse Sierra Leone 
weer op. Ze proberen hun trauma’s te verwerken en de samenleving weer op te 
bouwen. Voor de Vastenactie 2014 gaan we naar de stad Koidu in het Kono-district. 
Daar hebben zusters van de missiecongregatie van St. Jozef van Cluny het 
‘Diomplor-programma’ opgericht. In de lokale taal betekent ‘diomplor’: 
saamhorigheid. Het programma begon als een spontaan initiatief in de 
vluchtelingenkampen in Guinee. De zusters zagen de mensen in het kamp 
rondhangen en hoorden hun verhalen: “Het waren verschrikkelijke verhalen en ze 
raakten me diep,” vertelt zuster Teresa. De vluchtelingen om haar heen bleven 
hopen en vertrouwen op God. 

De burgeroorlog is in 2001 afgelopen; de vluchtelingen keerden terug naar hun 
dorpen. In 2003 vroegen de mensen uit Koidu of de zusters zich blijvend bij hen 
willen vestigen. De situatie die de vluchtelingen thuis aantroffen was verschrikkelijk. 
Alle huizen waren verwoest, maar ook de scholen en ziekenhuizen. Er was niets om 
naar terug te keren. In dit gebied zijn diamantmijnen en daar is flink om gevochten. 
De mijnen leveren immers veel geld op. De rebellen zijn vanwege de mijnen lang in 
het gebied blijven hangen en de verwoestingen die ze aanrichtten, zijn 
onvoorstelbaar. 

Het Diomplor-programma wil de kwetsbare, getraumatiseerde kinderen van Koidu 
helpen een thuis en een toekomst op te bouwen in hun eigen land. Met verschillende 
programma’s bereiden de zusters de kinderen voor op een plaats in de samenleving: 
“We willen goede burgers van ze maken, maar we willen ze  ook zelfstandig maken,” 
legt zuster Mary Anthony uit. “Zodat ze voor zichzelf en later voor hun gezin kunnen 
zorgen en een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.” 

Er zitten geen voormalige kindsoldaten op de school, maar veel kinderen dragen de 
sporen van de oorlog mee. Dit project leert de kinderen opnieuw de waarde van 
vrede en tolerantie. De zusters leren de kinderen harmonieus samenleven en een 
gezamenlijk thuis te bouwen. Dat komt de kinderen zelf ten goede én de 
samenleving in Sierra Leone. Wij danken u hartelijk als u de Vastenactie wilt 
ondersteunen. 

Folders en Vastenofferzakjes liggen achter in de ke rk.    
 


