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Vakantiegedachten……………………
Tijdens een studiedag kregen de deelnemers op een morgen les over
timemanagement. De stagedocent had een accubak op zijn lessenaar gezet. Terwijl
de deelnemers aandachtig toekeken, stapelde hij de hele accubak vol met grote
stenen. Daarna vroeg hij: “Is deze bak nu vol?” Ja, de bak was duidelijk vol.
Vervolgens pakte hij een grote beker met kleinere kiezelstenen. Ze pasten er
allemaal bij, en na even schudden was er nog genoeg ruimte voor een tweede grote
beker. “Is deze bak nu vol?” Ze vertrouwden het niet helemaal, maar er was toch wel
iemand die vond, dat de bak vol was. Toen haalde hij nog een flinke zak fijn zand
tevoorschijn. Hij leegde die in de bak. “En nu dan? Is de bak nu echt vol?” Ze
zwegen, want ze wisten het niet meer. Hij toverde een fles wijn tevoorschijn.
Inderdaad, dat paste er nog wel bij. Maar die goot hij niet leeg, hij zei alleen: “voor
samen genieten is altijd ruimte”. Daarna vroeg hij: “en wat zou je hier nu van kunnen
leren? “
Sommigen meenden, dat je ervan kon leren dat er altijd nog wel iets bij kon.
Anderen zeiden, dat de demonstratie duidelijk maakte, dat er veel meer ruimte
is dan je denkt, als je de taken maar klein genoeg maakt. Maar de leraar zei: “het
allerbelangrijkste wat je hiervan moet leren is: als je de grote stenen er niet het
eerste in doet, passen ze er nooit meer bij”.
Dat is echt zo, en als we de accubak met ons leven vergelijken en de inhoud met de
bezigheden waar dat leven mee gevuld is, nodigt het verhaal ons uit om stil te staan
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bij de vraag: wat zijn de grote stenen in mijn leven? Niet alleen in wat ik zeg en vind,
maar ook in wat ik voel en doe? Relaties, natuurlijk: gezin, familie, vrienden. Werk.
Tijd om te slapen, niet te vergeten. Enzovoorts.
En tijd om God te ontmoeten, in vieren en gebed - is dat bij u ook zo’n grote steen?
Of is dat die fles wijn, waar altijd tijd voor is?
Met deze gedachten wensen wij u een vreugdevolle en rustgevende vakantie,
waarin ook plaats is voor God en de medemens.
Namens het Kerkbestuur,
P. Backus –pastoor.
FAMILIEBERICHTEN.
Gedoopt
Enzo en Nina Hendriks
Proficiat en Gods Zegen.
Overleden.
Geen uitvaarten in deze kerk.

KERKDIENSTEN H. Johannes de Doperkerk –Limmel.
(ook voor de wijk Nazareth –parochie H. Antonius van Padua).
H. Mis op zondag om 9.00 uur.
Rozenkransgebed een half uur voor aanvang van de HH. Mis.

vr 4 aug

H. Johannes Maria Vianney, Pastoor van Ars.
Geen Ziekencommunie

Zo 6 aug
09.00 u.

Gedaanteverandering van de Heer.
H. Mis.
Johannes Thomas en Elisabeth Rox (st);

Zo 13 aug

Negentiende zondag door het jaar.
Viering Maria Tenhemelopneming.
H. Mis en kruiden zegenen.
Overledenen van een familie (st)
Maria Tenhemelopneming. Hoogfeest.
H. Mis in de kerk van Borgharen.

09.00 u.
Di 15 aug.
10.30 u
Zo 20 aug
09.00 u.

Twintigste zondag door het jaar.
H. Mis.
Voor roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven (st).
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Zo 27 aug

Eenenwintigste zondag door het jaar.
Deurcollecte voor de MIVA.
09.00 u. H. Mis. Mia Everaarts –Scheepers.
VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT.
Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.
Uiterlijk dinsdag 8 augustus 2017.

MIVA-COLLECTE OP 27 en 28 AUGUSTUS 2017.
In het weekeinde van 27 -28 augustus vindt in de kerken traditiegetrouw de
collecte voor MIVA plaats. De MIVA (MIssie Verkeersmiddelen Aktie) werd in
1935 opgericht met als doel om missionarissen te voorzien van transport
zodat ze pioniersarbeid kunnen verrichten op terrein van kerkopbouw,
onderwijs en gezondheidszorg.
Dit alles onder het motto: ‘MIVA brengt mensen in beweging’.
Meer informatie: www.miva.nl
Vieringen Eerste H. Communie 2018.
Voor Borgharen, Itteren, Limmel en Nazareth.

Op donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaart van de Heer.
Viering van het H. Vormsel in 2017/2018.(schooljaar 2017-2018).
 In de kerk van Borgharen voor de vormelingen van Borgharen, Itteren,
Limmel en Nazareth op woensdag 22 november 2017voorlopige datum.
CORNELIUSOCTAAF 2017 HAARDERGAANK.
15 tot en met 22 september 2017.
Korte samenvatting van het programma.

vrijdag 15 september 2017.
19.00 uur Plechtige openingsviering.

zaterdag 16 september 2017.
Viering van de 1764e sterfdag van de H. Cornelius
 Donderdag 21 september 2017.
20.30 uur Stille lichtprocessie/bidweg.

Zondag 17 september 2017.
10.00 uur Haardergaank (bidweg) met aansluitend hoogmis.
Verdere vieringen om 15.00 en 18.00 uur.

vrijdag 22 september 2017.
Plechtige sluitingsviering om 19.00u.
Middagviering om 15.00u.

Dagelijks zijn er vieringen/H. Missen om 15.00 en 19.00 uur; op de
zaterdagen om 15.00 en 19.00 uur.

3



Dagelijks op het volle uur, vanaf 12.00 uur zegen op voorspraak van de H.
Cornelius, waarna tonen en vereren van de reliek.

Laten we wakker worden!!! Het is vijf voor twaalf.
De overheid gaat steeds meer denken in stadsdelen en het loslaten van de kleine
kernen. Veel van het eigene en samenhang gaat hierdoor verloren.
Als gevolg hiervan komt de leefbaarheid van de plaatselijke, territoriaal begrensde,
gemeenschappen onder druk te staan. Dit verschijnsel herkennen we in de
kerkdorpen, in de kleine kernen en in de wijken van de steden. Scholen worden
samengevoegd, winkels verdwijnen, verenigingen houden op te bestaan of gaan
samenwerken.
Deze maatschappelijke ontwikkeling heeft ook zijn invloed op de samenleving en op
het kerkelijk leven. Het oude vasthouden getuigt niet van realiteitszin. We dienen er
ons op in te stellen dat de plaatselijk Kerk steeds meer vervangen gaat worden door
de regionale Kerk. Wat blijft is de bindende factor van hetzelfde geloof in de God,
die wij vieren in Zijn Zoon onder leiding van de heilige Geest. Voor de voeding van
hun geloofsleven en voor de beleving van hun geloof in dezelfde God, zoeken de
mensen, als een soort pelgrims, naar plaatsen en vieringen, waar zij Gods Geest
ervaren en door Hem geraakt worden.
Dit kan zijn in de eigen parochiekerk, maar ook in een kerk in de omgeving, dichtbij
of op grotere afstand. De mensen zoeken de vieringen en de kerken die bij hen
passen.
Dit zal een herschikking van beschikbare kerken en een bezinning op de inzet van
nog beschikbare gewijde bedienaren wenselijk en noodzakelijk maken.
Dit zal leiden tot grotere verbanden met een hoofdkerk (parochiekerk) en een of
meer filiaalkerken, bediend vanuit één pastorie en parochiecentrum met een
pastoraal team en ondersteund door actieve vrijwilligers voor de diverse taken.
Parochiegrenzen, zoals wij die nu kennen, gaan vervagen, maar de eenheid in
geloof zal blijven, hoewel anders beleefd en dieper doorleefd. Toch blijven wij er
naar streven het vertrouwde te behouden.
Wat altijd blijft is de bindende factor van hetzelfde geloof.
Concreet betekent dat voor ons dat de parochiefederaties van Borgharen en Itteren
en van Limmel en Nazareth (?) samengevoegd worden en als één parochiefederatie
verder gaan met als parochiekerk (hoofdkerk) de kerk van de H. Cornelius te
Borgharen en vooralsnog als hulpkerken de kerken van Itteren en Limmel.
Het is onze taak om dit samen mee mogelijk te maken; alleen samen kunnen we overleven
en een herkenbare geloofsgemeenschap zijn.
Het gaat om het behoud van historische verworvenheden, waarvoor de voorgaande
generaties en de ouderen onder ons gevochten en zich ingezet hebben. Dit moet ons toch
iets waard zijn!
P. Backus –pastoor.
.
Bankrekeningen.
Parochie Johannes de Doper, Regiobank nr. NL 91 RBRB 098.29.12.587
Parochie Johannes de Doper, SNS
nr. NL 47 SNSB 085.89.38.871
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Parochie Antonius van Padua, SNS

nr. NL 84 SNSB 085.80.12.049
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