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Overweging bij het begin van het nieuwe jaar.

Bij de jaarwisseling kijken we terug op een jaar dat zijn sporen in ons 
leven nagelaten heeft. We ervaren gevoelens van dankbaarheid en 
vreugde, maar ook van droefheid en leed.
Ook kijken we vol verwachting vooruit naar wat het nieuwe jaar ons 
zal brengen. We zoeken oriëntatie voor het nieuwe jaar.
Misschien ontdekken we weer de ster van Bethlehem in ons leven en
daardoor Hem die ons op de weg door het leven wil begeleiden.

Met Kerstmis is Hij naar ons toegekomen. Misschien als een grote 
onbekende, misschien als degenen die we al zo lang missen.
In het Kind van Bethlehem wil God aan ons gelijk zijn.
In dit Kind openbaart Hij zich in de intimiteit van het gezin, in de kring
van de eenvoudige herders en aan drie wijzen als beeld van de 
wereld.
In dit Kind drukt God zijn beeld in onze harten.
Dit Kind vieren wij als de redder van de wereld, ook van onze wereld.

Stellen wij ons bij het begin van het jaar 2017 opnieuw open voor Zijn
nabijheid en erkennen Hem als onze God en Redder.

Mag het jaar 2017 voor u allen zegenrijk zijn.
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PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH
PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Administrator: Pastoor P. Backus
Ondersteuning en advisering pastoor: mevr. A. Schoonbroodt

Pastorie en parochiesecretariaat:
Kerkstraat 8, 6223 BK Maastricht-Borgharen

Tel. 043-363 29 67, b.g.g. in noodgeval 631 45 00
E-mail: secretariaat@[parochieborgharen.nl

mailto:secretariaat@%5Bparochieborgharen.nl


Met deze gedachten wensen wij u, mede namens het kerkbestuur, 

een Gezegend Nieuwjaar!

Pastoor P. Backus en mevr. A. Schoonbroodt.

FAMILIEBERICHTEN.

Geen Uitvaarten vanuit deze kerk.
.

KERKDIENSTEN  H. Johannes de Doper –Limmel/Nazareth.

Zondag om 9.00 uur. 
Deze is afgestemd met de clusterparochies van Borgharen en Itteren.
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Heilige Maria, moeder van God, octaaf dag van Kerstmis
Bertie Stijns -Hoffmans.

Openbaring des Heren. Driekoningen.
Pierre Timmermans (st); overledenen van een familie (st).

Tweede Zondag door het jaar.
Tony van den Hof –Kicken; Frans Ravensteijn; echtel. 
Theunissen –Stevens (st).

Derde Zondag door het jaar.
Overl. Fam. Van Geffen –Janssen (st).

Vierde Zondag door het jaar.
H. Mis.



Bankrekeningen.

Bankrekeningen.
Parochie Johannes de Doper, Regiobank nr. NL91 RBRB 098.29.12.587
Parochie Antonius van Padua, SNS nr.NL84 SNSB 085.80.12.049              

Opgeven van intenties voor het volgende parochieblaadje:
Uiterlijk 11 januari 2017.
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MEDEDELINGEN VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT.

Overzicht kerkdiensten vanaf 1 januari 2017.

KERK Zond. Dinsd. Woensd. Vrijd. Zaterd.

H. Cornelius 
Borgharen

10.30 u. xxxxxxxx 18.45 u xxxxxxx xxxxxxxx

H. Martinus 
Itteren

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx 19.00 u. 19.00 uur

H. Johannes 
de Doper 
Limmel

09.00 u Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx

 Vieringen Eerste H. Communie 2017.
 Borgharen zondag 22 mei 2017
 Itteren                  donderdag           25 mei 2017 (?)
 Limmel                zondag                 29 mei 2017 (?)

Viering van het H. Vormsel in 2017.
In 2017 tot heden zijn er geen Vormselvieringen in ons parochiecluster.   

Viering H. Antonius van Padua.
Dit jaar op zaterdag 17 juni 2017.

Viering H. Johannes de Doper.
Dit jaar op zondag 25 juni 2017.

Aan de parochianen van Antonius van Padua –Nazareth.
Na het vertrek van pastoor Schuffelers en het niet meer functioneren 
van de toenmalige penningmeester is de incasso van de 
kerkbijdragen, van hen die daartoe een machtiging hadden 
afgegeven, niet meer uitgevoerd en dus ook niet meer betaald.
Als u de kerkbijdragen wilt blijven betalen kan dit het eenvoudigste 
door hiervoor een opdracht tot automatische overboeking te geven 
aan uw eigen bank.
Bankrekening Parochie Antonius van Padua is: 

SNS nr.NL84 SNSB 085.80.12.049

Algemene mededeling.
Het parochiesecretariaat is gevestigd te  Borgharen, Kerkstraat 6.
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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 december 2016 was € 62,--. Hartelijk dank.
In 2017 komen aan de beurt de 2e fase van de verlichting van de 
kerk, enkele noodvoorzieningen aan het orgel en de luidinstallatie 
van de klokken. Dit alles mits er voldoende financiën zijn.                   
. 

.
Kerkbijdragen en Aktie Kerkbalans.
Zoals reeds meerdere jaren bekend worden in de parochie Limmel en Nazareth 
geen zakjes meer opgehaald voor de kerkbijdragen. Wilt u kerkbijdrage betalen dan
kan dit door overschrijving op bankrekening NL 91 RBRB098.29.12.587 van 
Parochie Johannes de Doper (Limmel) of SNS nr.NL84 SNSB 085.80.12.049
van parochie Antonius van Padua (Nazareth). 
Degenen die hun kerkbijdrage voor 2016 nog niet hebben overgemaakt, nodigen 
wij vriendelijk, doch dringend, uit dit alsnog te doen voor het einde van het jaar.
Uw bijdrage is hard nodig om de activiteiten van onze Kerk en het ervoor nodige 
kerkgebouw in stand te houden.
Ook willen we nu reeds vooruit kijken naar de jaarlijkse Aktie Kerkbalans, die in 
januari 2014 wordt gehouden, onder het motto: “Daar geef je voor!”
We zijn er allen van overtuigd dat een KERK van “blijvende waarde is!”

Uw Kerk en parochie rekenen op u. 

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID

We worden uitgenodigd gehoor te geven aan de oproep van Jezus: “dat 
allen één mogen zijn”. De gebedsweek voor de eenheid is een oecumenisch 
initiatief, waarbij ook de katholieke Kerk zich heeft aangesloten. Deze 
bidweek wordt gehouden van 18 tot en met 25 januari 2017.
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