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Meimaand. 
Maria –Koningin des hemels.

Maria, die zelf van “beneden” gekomen is;
Maria bij wie God in de wereld gekomen is;
Maria, die als eerste begrepen en bevestigd
heeft, wat in de ogen van God 
echte waardigheid en heerlijkheid zijn.
Zij had begrepen waar de hemel is.
De hemel is daar waar God is.
Maria –Koningin des hemels.
Zij wil ons helpen, opdat ook wij ontdekken, 
waar God is, waar de hemel is;
niet boven en niet ver van ons,
niet los van de aarde,
niet bekroont met pracht en praal,
maar beneden, heel dicht bij de mensen,
in de donkere hoeken van deze wereld, 
daar, waar Maria vandaan komt, 
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daar wil God bij ons zijn.

In de meimaand worden we extra uitgenodigd
om met en door Maria God te zoeken.

U bent dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur welkom bij Maria in de kerk van 
Borgharen. Ook wordt in de dagkapel van deze kerk iedere woensdagavond 
de noveen van de Wonderdadige Medaille gebeden om 18.45 uur, gevolgd 
door de H. Mis.

Namens pastoor en kerkbestuur,
Mevr. A. Schoonbroodt-secretaris.

KERKDIENSTEN  H. JOHANNES DE DOPER –LIMMEL.

Zo 1 mei Zesde zondag van Pasen. 
09.00 u. Gezongen H. Mis

Jrd. Jean  Bertholet en Cecile Bertholet –Barthelomy (st); 
Jacobus Dolmans; familie van Proumeren –van Sintfiet; fam. 
fam. van Proumeren –Augustus; fam. Nijsten –van 
Proumeren; fam. van aubel –van Proumeren.

Do 5 mei Hemelvaart van de Heer.
09.00 u. H. Mis.

vrijdag 6 mei Ziekencommunie.

Zo 8 mei Zevende zondag van Pasen. Moederdag.
09.00 u. H. Mis.

Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st); overledenen 
van een familie; slachtoffers van de oorlog (st).

Vrij 13 mei 19.00 u. Dekenale Servaasviering in de Servaasbasiliek.

Za 14 mei. Viering Hoogfeest van Pinksteren.
17.30 u. Gezongen H. Mis van Pinksteren

Els Limbourg –Mommers; voor het zielenheil van een familie 
(st).

Zo 15 mei. Processie in Itteren.
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Zo 22 mei H. Drie-Eenheid.
09.00 u. H. Mis. Overl. familie Sleijpen –Partouns (st).

Wo 25 mei. Bus- en Bidtocht naar Kevelaer.

Za 28 mei Viering van Sacramentsdag.
17.30 u. Gezongen H. Mis.

Zo 29 mei Sacramentsdag.
09.30 u H. Mis in de kerk van Borgharen met aansluitend 

Sacramentsprocessie.

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.
Uiterlijk dinsdag 10 mei 2016

MEDEDELINGEN VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT.

COLLECTE GROOT ONDERHOUD.
Deze collecte heeft in april 2016 opgebracht €  63,--. Hartelijk dank.

KEVELAER 2016.
Op woensdag 25 mei 2016 gaan we voor de 21e 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 om 7.45u
Kermisterrein Borgharen  om 8.00u

Kermisterrein Itteren om 8.15u

E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

www. parochieborgharen.nl
Kosten € 20,-- p.p

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.
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Bijzondere vieringen.
H. Antonius van Padua.
Dit feest wordt gevierd op zaterdag 11 juni 2016 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 26 juni 2016 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 15 mei 2016 (Pinksteren).
Sacramentsprocessie in Borgharen op zondag 29 mei 2016 
(Sacramentsdag).

Bankrekeningen.
Parochie Johannes de Doper, Regiobank nr. NL 91RBRB 098.29.12.587

Parochie Johannes de Doper, SNS nr NL 47 SNSB 085.89.38.871
Parochie Antonius van Padua, SNS nr NL 84 SNSB 085.80.12.049

 
H. Mis op zondag om 9.00 uur.

Rozenkransgebed op zondag een half uur voor de H. Mis.

DODENHERDENKING (informatie onder voorbehoud).
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 woensdag   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.
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