
                                 

Jaargang 5 – nummer 4 april 2014

VERRIJZENIS, HET LEVEN DAT GOD ONS 
SCHENKT.

Jaargang 16 – nummer 5 mei 2019
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,
daar wil God bij ons zijn.

In de meimaand worden we extra uitgenodigd
om met en door Maria God te  zoeken.
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.H. Mis op zondag om 9.00 uur.
Rozenkransgebed op zondag  een half uur voor aanvang van de H. Mis.

U bent dagelijks tussen 10.30 en 17.00 uur welkom bij Maria in de devotiekapel onder de toren 
van de kerk van Borgharen. En iedere woensdagavond wordt in deze kerk de noveen van de 
Wonderdadige Medaille gebeden om 18.45 uur, gevolgd door de H. Mis. In Itteren wordt iedere 
vrijdagavond om 18.45 uur het rozenhoedje gebeden bij de Lourdesgrot op het kerkhof met 
aansluitend H. Mis in de kerk.

FAMILIEBERICHTEN.

GEDOOPT
 Esni Bijl

Moge hij de genade en de zegen van onze God en Veder hem 
vergezellen.

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

† Mimi Delton –Quaedvlieg.

De Zeswekendienst wordt gehouden op zondag 19 mei 2019 om 09.00 uur in de kerk van 
Johannes de Doper te Limmel –Maastricht.

KERKDIENSTEN  H. Johannes de Doper –Limmel.

                            

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

Wo 1 mei H. Jozef, de arbeider.

Zo 5 mei Derde zondag van Pasen
09.00 u. H. Mis.

Voor de oorlogsslachtoffers; Jrd. Jean Bertholeth en Cecile Bertholeth –
Bartoholomy (st); Paula Duchateau –Timmermans.

Zo 12 mei Vierde zondag van Pasen. Roepingenzondag. Moederdag.

Deurcollecte voor roepingen.
09.00 u.  H. Mis. 

Ma. 13 mei H. Servatius.
.
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Zo 19 mei Vijfde zondag van Pasen. 
09.00 u. H. Mis. Zeswekendienst Mimi Delton –Quaedvlieg; overl. fam. Sleijpen –

Partouns (st), voor de overledenen van een familie (st).

Zo 26 mei Zesde Zondag van Pasen.
09.00 u. H. Mis.

fam. Van Aubel –Augustus; Fam. Van Proumeren –Augustus; fam. Van Proumeren –
van Sintfiet; fam. Nijssen –van Proumeren.

Don. 30 mei Hemelvaart van de Heer Hoogfeest.
09.00 u. H. Mis.

10.30 u Viering van de eerste H. Communie in de kerk van Borgharen

PAROCHIESECRETARIAAT.

Collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze collecte op de eerste zondag van maart heeft opgebracht  €  63,--. 
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 mei 2019.

Eerste H. Communie.
De eerste H. Communie wordt dit jaar gevierd in de kerk van Borgharen op donderdag
30 mei 2019 (Hemelvaartsdag).  Er zijn geen aanmeldingen uit Limmel en Nazareth 
voor dit jaar. 

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 2019. Er volgen nog nadere gegevens.

Borgharen/Itteren
Limmel/Nazareth

naar
KEVELAER!

Door het geringe aantal aanmeldingen zal dit jaar de bus- en bidtocht naar 
Kevelaer geen doorgang vinden.
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Zij die zich aangemeld en betaald hebben krijgen hun geld terug.

Ontmoet Maria bij de grot in Lourdes.

Een jong meisje loopt langs een bergriviertje in de Franse Pyreneeën. Samen met haar
zusje en een vriendinnetje is ze hout aan het sprokkelen. Plotseling hoort ze een zacht 
geruis. Als ze opkijkt, ziet ze in een nis in de rotswand een mooie dame staan. Het lijkt 
alsof de wereld om hen heen niet grot van de verschijningen staan, is het net alsof de 
drukte en het geroezemoes om hen heen verdwijnen. Dan lijkt het alsof Maria alleen 
nog aandacht voor hen persoonlijk heeft. Een bedevaart naar Lourdes is een 
persoonlijke ontmoeting met Maria en haar Zoon.

Ga mee naar Lourdes
Wilt u die ervaring zelf beleven? Ga dan mee. Het Huis voor de pelgrim biedt in 2019 
diverse reizen  naar Lourdes aan.. Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt een 
volledig verzorgd programma aangeboden. Hoogtepunt is uiteraard de mis aan de grot.
Indrukwekkend zijn ook de grote internationale plechtigheden, met soms wel meer dan 
25.000 pelgrims uit tal van landen. Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje met 
tientallen winkeltjes en terrasjes. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om een 
excursie naar de Pyreneeën te maken.

De reizen vinden plaats per bus of vliegtuig. Voor het verblijf in Lourdes kunt u kiezen 
uit een drie- of viersterren hotel. Bijzonder aan de reizen van het Huis voor de Pelgrim 
is dat ook mindervaliden of mensen die zorg nodig hebben, kunnen deelnemen. Voor 
cliënten van Zorgverzekeraar CZ gelden onder bepaalde voorwaarden heel 
interessante kortingsmogelijkheden.

 Gezinsbedevaart
De bedevaarten naar Lourdes vinden plaats in de periode mei/juni en september. In 
oktober is er tijdens de herfstvakantie een speciale gezinsbedevaart met een 
aangepast programma.

 Verzekerden van zorgverzekeraar CZ kunnen onder bepaalde voorwaarden in 
aanmerking komen voor een korting op de reissom van een bedevaart naar Lourdes.

De regeling geldt voor mensen die cliënt zijn bij CZ, een bepaalde medische indicatie 
hebben en de laatste vijf jaar geen gebruik gemaakt hebben van deze mogelijkheid. 
Als u voor een bijdrage van de zorgverzekeraar in aanmerking denkt te komen, kunt u 
dit kenbaar maken bij het Huis voor de Pelgrim of kenbaar maken op het 
inschrijfformulier.

Inlevering van het inschrijfformulier betekent niet dat u automatisch in aanmerking 
komt voor deelname aan de bedevaart voor rekening van de zorgverzekeraar. Ook zijn
hieraan geen andere rechten te ontlenen. CZ bepaalt op basis van het totaal aantal 
beschikbare plaatsen en de verstrekte (medische) informatie wie voor een 
tegemoetkoming in de kosten in aanmerking komt.
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Huis voor de pelgrim

Raadhuisplein 1  6226 GN Maastricht
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