
Jaargang 5 – nummer 4 april 2014

VERRIJZENIS, HET LEVEN DAT GOD ONS 
SCHENKT.

Jaargang 15 – nummer 4 april 2018

PASEN 2018

Zij die de duisternis niet voelen, zullen
ook niet verlangen naar het licht.

Zij die de dood niet treurend ervaren,
zullen ook niet verlangen naar het leven.

De Paaskaars brandt tevergeefs, als 
het niet licht wordt in onze hoofden 
en harten en wij de Verrijzenis niet 

zien in onze medemensen.
We vieren de Verrijzenis van Jezus, 

omdat wijzelf verrezen zijn: uit de 
droefheid, een leven zonder hoop, 

uit de eenzaamheid
De Heer is waarlijk verrezen, Alleluja!  

Zalig Pasen.
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.H. Mis op zondag om 9.00 uur.
Rozenkransgebed op zondag  een half uur voor aanvang van de H. Mis.

Geen Doopsels in de kerk van de H. Johannes de Doper.

Overleden en uitvaart in de kerk van de H. Johannes de Doper.

† Rieny Theunissen.

Moge zij rusten in vrede.

KERKDIENSTEN  H. Johannes de Doper –Limmel.

                            

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

Zat. 31 mrt Vooravond van Pasen. H. Paasnacht.
18.30 u. Ontvangst van de Paaskaars, zegening van het Paaswater/Doopwater

en Plechtige H. Mis van Pasen.

Zo 1 apr. Hoogfeest van Pasen.
.                   Geen H. Mis in deze kerk.

10.30 u.    Viering van de H. Mis van Pasen in de kerk van Borgharen.

Ma 2  apr. Tweede Paasdag.
09.00 u.         H. Mis van Pasen met hernieuwing van de Doopbeloften.

Zo 8 apr. Beloken Pasen
Zondag van de goddelijke Barmhartigheid.

09.00 u. H. Mis.

Ma 9 apr. Viering Aankondiging van de Heer. Maria Boodschap.,

Zo 15 apr. Derde Zondag van Pasen. 
Gezongen H. Mis.

09.00 u. Ontvangst van de reliek van de H. Servatius in het kader van de Heiligdomsvaart.
Familie Hoeberichts –Zelis (st); deken M. Hanneman; t.e.v. H. Servatius

Zo 22 apr. Vierde zondag van Pasen. 
 09.00 u. H. Mis. Voor roepingen; overledenen van een familie (st).
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Zo 29 apr Vijfde zondag van Pasen. 
09.00 u. H. Mis.

 PAROCHIESECRETARIAAT.
Collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze collecte op de eerste zondag van maart heeft opgebracht €  53,--. 
Hartelijk dank!

Opgeven misintenties.

Misintenties kunnen worden opgegeven tijdens het spreekuur in de sacristie van de 
kerk van Limmel na de kerkdiensten. Daarnaast is dit natuurlijk ook mogelijk op 
dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur op het Parochiesecretariaat in Borgharen: 
Kerkstraat 8, telefoon 043-3632967. E-mail:  secretariaat  @parochieborgharen.nl  .  

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.    
Uiterlijk donderdag 7 april 2018.

Eerste H. Communie.

De eerste H. Communie wordt dit jaar gevierd in de kerk van Borgharen op 
donderdag 25 mei 2018 (Hemelvaartsdag).  Er zijn thans nog geen aanmeldingen 
uit Limmel en Nazareth voor dit jaar. Aanmelden kan nog op het parochiekantoor in 
Borgharen (Kerkstraat 8) op dinsdagmiddag van 14.00 -16.00 uur.

Opgeven voor het H. Vormsel.

Het Sacrament van het Vormsel is dit jaar weer toegediend in de kerk van de H. 
Cornelius te Borgharen in november 2018. Er volgen nog nadere gegevens.

Vastenaktie 2018. 

Folders en Vastenofferzakjes liggen in de kerk van Limmel.

Mededelingen met betrekking tot de aanstaande 
Heiligdomsvaart voor de parochie Limmel / Nazareth.

Zondag 15 april zal het borstbeeld van Sint Servaas een bezoek brengen aan de kerk van Limmel tijdens de H. Mis van 09.00 uur. Pastoor Backus 

zal het beeld achter in de kerk afhalen waarna de Braniemeekers het naar voren dragen. Na de H. Mis bestaat de mogelijkheid het beeld te eren. Het

koor zal bij deze gelegenheid voor passende en feestelijke muziek zorg dragen. Laten we er met z’n allen een mooie en druk bezochte H. Mis van 

maken.

Vrijdag 25 mei brengen we de heiligdomsvaart kaars welke voor in de kerk staat terug naar de Sint Servaaskerk tijdens een sterprocessie. Vanuit 4 

vertrekpunten ( Wyck, Graanmarkt, Boschstraat en de Calvariestraat) gaan we naar de Sint Servaaskerk. Wat vragen wij van U ? Om U op te geven 

en samen met de gelovigen op te trekken naar het graf van Sint Servaas. Na een korte gebedsdienst wordt U een hapje en een drankje aangeboden.

Opgeven kan telefonisch via het parochiesecretariaat of bij J. Boetsen 043-3631388.
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Borgharen/Itteren
Limmel/Nazareth

naar
KEVELAER!

Woensdag 25 mei 2018

Woensdag 16 mei 2018
IEDEREEN IS WELKOM!!

Opgeven kunt u zich bij het parochiesecretariaat
Uiterlijk tot dinsdag 9

mei   a.s.   tel. 043 -3632967
E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl 

www. parochieborgharen.nl
Opstapplaatsen:

            Kapelaan Lochtmanhuis om 7.45u
                       Kermisterrein Borgharen om 8.00u

                             Kermisterrein Itteren om 8.15u 
                                      Kosten € 20,-- p.p.

E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl
www. parochieborgharen.nl
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