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IN MEMORIAM ROB CHRISTIAANS.
Rob Christiaans beschrijven, dat houdt in een leven vol muziek maken en
daarmee blijdschap geven aan een ieder die hem gekend heeft. Zo’n 20 jaar
geleden streek hij in Limmel neer bij het “Vriendenkoor 1882 Maastricht”. Snel
waren zijn muzikale talenten bekend en werd hij benaderd door het kerkkoor.
Ook daar waren ze snel overtuigd van zijn kennis en het koor werd aan hen
toevertrouwd in de functie van cantor en organist. Nu had hij wel ervaring met
kerkkoren en dan met name Jongerenkoren maar, door zijn muzikale kennis
was het geen probleem ook hier zijn enthousiasme voor het zingen over te
laten komen. Hij was voor velen inspiratie en stond open voor vragen en
wensen. Op verzoek werd het Gregoriaans weer opgenomen in het repertoire
en, omdat hij het zelf ook mooi vond gingen ook anderen dit met liefde zingen.
Zijn altijd goede humeur stonden garant voor repetities waar een ieder wel wat
aan had en wanneer men dan wel eens geen zin had om te gaan was het bij
de pauze overgeslagen van, maar goed dat ik ben gegaan. Zelden is er een
vergeefs beroep op hem gedaan hij stond altijd klaar. Ook buiten uitvoeringen
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en repetities was het een persoon waar je graag mee omging. Met een vlotte
pen wist hij menig verhaal op papier te krijgen en met zijn vlotte babbel wist hij
velen te overtuigen van zijn ideeën.
Het kerkbestuur en kerkkoor zijn hem veel dank verschuldigd maar heeft een
blijvende herinnering aan de H. Mis die hij voor hen gecomponeerd heeft.
Pastoor, kerkbestuur en kerkkoor.

KERKDIENSTEN H. JOHANNES DE DOPER –LIMMEL.
do

1 mei

H. Jozef, de arbeider..

Vr. 2 mei

GEEN Ziekencommunie.

Zo 4 mei
09.00 u.

Derde zondag van Pasen.
Gezongen H. Mis
voor alle slachtoffers van de oorlog (st); Jrd. G. van Gerwen;
Adèle en Martin Ramakers –Höher; Jrd. Jean Bertholet en
Cecile Bertholet –Barthelomy (st); Mia Gossieau –Janssen;
Bertha van den Akker –Zwakenberg.

Di

6 mei
19.00 u.

Zo 11 mei
09.00 u.

Di

13 mei

fam. vd. Broeck –Mandersmit; fam. Bertholet –Barthélomy;
overl. fam. Sleypen –Partouns (st); echtel. Roosen –Muytjens
(st); zielenheil van een familie (st); overledenen van een
familie (st).
Vierde zondag van Pasen.
Roepingenzondag en Moederdag.
H. Mis.
Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st); overl. fam.
Zwakenberg en Mia Zwakenberg –Groeningen; Eugene
Stevens.
19.00 u. Dekenale Servaasviering in de Servaasbasiliek.

Do 15 mei.

Bus- en bidtocht naar Kevelaer.

Zo 18 mei
09.00 u.

Vijfde zondag van Pasen.
H. Mis.
Thei en Annie Vrinzen –de Vrede en Bert Vrinzen (st); Grad
Hermans; fam. van Aubel –Augustus; fam. van Proumeren –
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Zo 25 mei
08.30 u.

Do 29 mei.
09.00 u.

Augustus; fam. van Proumeren –van Sintfiet; fam Nijssen –
van Proumeren
e
Zesde zondag van Pasen. (1 H. Communie Borgharen).
H. Mis.
Pierre Timmermans.
Hemelvaart van de Heer. Hoogfeest.
H. Mis.

MEDEDELINGEN VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT.
SACRAMENT VAN HET H. VORMSEL.
Het Sacrament van het Vormsel zal dit jaar toegediend worden op woensdag
18 juni 2014 om 19.00 uur in de kerk van de H. Cornelius te Borgharen.
Ouderavond voor het Vormsel op donderdag 5 juni 2014 om 20.00 uur in de
Basisschool te Borgharen. Dit is tevens de informatieavond voor de
vormelingen. Opgeven: dinsdag 6 mei 2014 in de sacristie om 19.30 uur.
MEIMAAND –MARIAMAAND.
Wij vragen uw bijzondere aandacht voor het samen bidden van het Rozenhoedje
op de zondagen en op de eerste dinsdag om 18.30 uur.
COLLECTE GROOT ONDERHOUD.
Deze collecte heeft in april 2014 opgebracht € 77,--. Hartelijk dank.
KEVELAER 2014.
e
Op 15 mei 2014 gaan we voor de 19 maal naar Kevelaer.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden op het parochiesecretariaat..
Tel. 043 -3632967 of E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

Opstapplaatsen:
Kapelaan Lochtmanhuis
Kermisterrein Borgharen

om 7.45u
om 8.00u

Kermisterrein Itteren

om 8.15u

E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl
www. parochieborgharen.nl
Kosten € 20,-- p.p
Mevr. A. Schoonbroodt–parochiesecretariaat.
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Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.
Uiterlijk dinsdag 6 mei 2014
DODENHERDENKING
De Raad van Kerken Maastricht nodigt u uit voor de oecumenische
gebedsviering ter gelegenheid van de jaarlijkse dodenherdenking - waarbij wij
in Nederland alle slachtoffers van oorlogsgeweld en discriminatie gedenken op zondag 4 mei om 18.30 uur in de St.Servaasbasiliek.
In deze viering gaan voor pastoor-deken Mgr. M. Hanneman en Ds. P.B. van
Reenen van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland/kern Maastricht.
De Cappella Sancti Servatii o.l.v. Hans Heykers zal haar medewerking
verlenen.Marcel Verheggen bespeelt het orgel.
Aansluitend aan deze gebedsviering lopen wij in een stille tocht van de
St.Servaas naar het Herdenkingsplein waar om 20.00 uur de officiële
herdenking zal plaatsvinden.
Leden van de Raad leggen namens de aangesloten kerken bloemen bij het
monument op het Herdenkingsplein.
Bijzondere vieringen.
H. Antonius van Padua.
Dit feest wordt gevierd op zaterdag 14 juni 2014 met een H. Mis in het
Wijkcentrum van Nazareth voorafgegaan door een korte Bidtocht vanaf de
kapel. Na de H. Mis is er koffie met vlaai.
H. Johannes de Doper.
Dit jaar vieren we dit feest op zondag 29 juni 2014 met een plechtige H. Mis
om 10.30 uur gevolgd door een korte Bidtocht van de kerk naar het kapelaan
Lochtmanhuis. Hier kunnen we elkaar ontmoeten met koffie en vlaai.
Sacramentsprocessie in Itteren op zondag 8 juni 2014 (Pinksteren).
Sacramentsprocessie in Borgharen op zondag 22 juni 2014
(Sacramentsdag).
Bankrekeningen.
Parochie Johannes de Doper, SNS Regiobank nr. NL 91 RBRB 98.29.12.587
Parochie Johannes de Doper; SNS nr 85.89.38.871
Parochie Antonius van Padua, SNS nr. 85.80.12.049
H. Mis op eerste 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 de H. Mis.
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