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Hij is werkelijk verrezen
Stel je voor: je zit na de uitvaart aan de koffietafel en bent wat aan het
napraten over je dierbare en die staat opeens midden voor je. Dan denk
je toch ook: ‘Ik zie een geest!
Dit kan toch niet waar zijn!’
Precies zo is het gegaan op
de dag van Pasen. De
leerlingen dachten dat ze
een geest zagen toen Jezus
opeens bij gesloten deuren
in hun midden stond. Uit
eigen kracht was Hij uit de
doden verrezen! Voor hun
ogen ging Hij iets eten en zij
mochten Hem aanraken om
te zien dat Hij het werkelijk
was en nu weer leefde. – Dit
is een ervaring, die je nooit
meer vergeet. En nooit zal
iemand je wijsmaken dat je je
dat hebt ingebeeld. Nee – je hebt Hem toch echt gezien en aangeraakt.
En niet één keer, maar vaker is Jezus zo aan Zijn leerlingen verschenen.
Bovendien bleek het graf echt leeg te zijn. Dit feit was de kracht die de
leerlingen over heel de wereld liet gaan om het geloof in Jezus Christus
en Zijn verrijzenis te verkondigen. Hij was geen spook, Hij leefde echt
weer.
Jezus had tevoren aan de leerlingen gezegd, dat zijn verrijzenis het
bewijs zou zijn dat alles wat Hij hun vertelde waar was en Hij echt de
Zoon van God was.

Geloven is voor ons mensen van nu best wel moeilijk. Er liggen zo vele
eeuwen geschiedenis tussen. En van allen kanten wordt op je ingepraat
dat het allemaal verzonnen is. Wat te doen? Lees rustig de verhalen uit
de bijbel; alles wat Jezus zei was waar en heeft hij waar gemaakt. Kijk
ook naar die natuurwetenschappelijke ‘bewijzen’ die wij wél over het
leven van Jezus hebben: b.v. de lijkwade van Turijn – dat doek waarin
Jezus begraven werd. Er is aangetoond dat de afdruk daarop echt is.
Dat Jezus weer uit de doden verrezen is heeft ook alles te maken met
ons eigen leven. Voor ons is daardoor de toegang tot het leven bij God
geopend. Wij kunnen er binnen gaan als wij in liefde en geloof in Jezus
leven. Aan het einde van ons leven staat iedere mens voor God en dan
is je leven waard wat het voor God waard is en of je voor God open staat.
Pasen nodigt ons uit om meer uit het geloof te leven, want dan loop je
niet meer op een letterlijk doodlopende weg.
Zalig Pasen!
Pastoor en kerkbestuur wensen alle parochianen een
ZALIG PASEN
“Zo zeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal
gaan, maar eeuwig leven zal hebben.” (Joh. 3,16)
U bent uitgenodigd voor de vieringen in de Goede Week. Als teken van
ons geloof in Jezus. En als teken dat wij het eeuwig leven lief hebben.
 Op Palmzondag vieren wij de Intocht
van Jezus in Jeruzalem. Hij komt als
koning, maar “Zijn koningschap is niet
van deze wereld”. Hij komt om de
mensen te verlossen van het kwaad
van de zonde. Om 11.00 uur is een
gezinsmis in Limbricht.
 Op Witte Donderdag herdenken wij
het Laatste Avondmaal. Jezus heeft toen het sacrament van de
Eucharistie ingesteld. Een dag, om God te danken voor de H.
Eucharistie en het Priesterschap. 19.00 uur H. Mis in Limbricht
Het lijden en sterven van Christus herdenken wij op Goede Vrijdag.
 Om 15.00 uur is de Kruisweg in Einighausen en Guttecoven.
 De plechtige viering van het lijden van de Heer gebeurt in de
avondviering om 19.00 uur in Limbricht:
 Wij verenigen ons met de lijdende Heer door op deze dag te
vasten.

Paaszaterdag in de avond (20.30 uur) vieren wij de verrijzenis van de
Heer in de plechtige paaswake (in Limbricht). Christus, het “Licht der
wereld” heeft de duisternis van zonde en dood verdreven. Zoals de
brandende paaskaars de kerk wordt binnengedragen, zo wil Christus
met Zijn licht in ons leven komen. Wij hernieuwen onze doopbeloften ter
herinnering aan ons doopsel.
Gods liefde wacht op ons !
De vastentijd is een bijzondere gelegenheid om ons
met God te verzoenen in het sacrament van de
biecht. Met Zijn vaderlijke liefde wacht Hij op ons om
deze
verzoening
te
kunnen
schenken.
Biechtgelegenheid is in deze dagen:
 Zaterdags van 16.00 tot 17.00 uur in
Limbricht
 Maandag 11 april, Guttecoven:14.45 -15.45
uur: na de Kruisweg
 Maandag 11 april. Einighausen: 19.00 uur: Boeteviering met
biechtgelegenheid.
 Witte Donderdag tijdens de aanbidding: van 20.00 – 22.00 uur
in de kerk in Limbricht.
U kunt ook altijd een afspraak maken met de pastoor, ook voor een
biechtgesprek aan huis.
Wilt u op Paasmaandag de Ziekencommunie ontvangen, laat het
dan even aan de pastoor weten (tel. 4515595).

De kerken zijn voor persoonlijk gebed dagelijks geopend
van 10.00 tot 17.00 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 9 april: Vooravond van Palmzondag
Geen ochtendmis in Limbricht.
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: Biechtgelegenheid.
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis met palmwijding: om Gods zegen over
de parochie; jaardienst voor Luud Maryianowski; voor Frits Bogie;
voor Mien Zinken-Timmermans (offergang).
Zondag 10 april: Palmzondag
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Gerda Leenders
(jrd.); voor Peter Hendrik Storms (jrd.) en Maria Johanna Elisabeth
Storms-Jansen, alsmede voor zoon Gil Storms (broers en
zussen); voor overleden ouders Broekhoven-Kelleners en Peter
Hochstenbach, alsmede voor Bart van Schagen (jrd.)

11.00 uur, Limbricht: GEZINSMIS met palmprocessie: voor de
parochie.
Maandag 11 april:
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor Jeanne Schaghen-Frencken;
14.00 uur: Guttecoven: Bidden van de Kruisweg; aansluitend ook
biechtgelegenheid
19.00 uur: Einighausen: Boeteviering met biechtgelegenheid.
Dinsdag 12 april:
14.00 – 15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Kruisweg.
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: ter ere van de H. Antonius (nov.1).
Woensdag 13 april :
09.30 uur, Limbricht: Paasviering Parkschool
18.35 uur, Limbricht: Rozenkransgebed voor de vrede
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zieken.
Donderdag 14 april: Witte Donderdag:
19.00 uur, Limbricht: Plechtige H. Mis met herdenking van de instelling
van de Eucharistie en het Priesterschap, opgeluisterd door de
parochiekoren; voor de overleden parochiepriesters; voor Toos
Schlössels (jrd.);
Tot 22.00 uur: Aanbidding. Tevens biechtgelegenheid.
Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag. Vasten en onthoudingsdag:
15.00 uur: Einighausen: Bidden van de Kruisweg.
15.00 uur: Guttecoven: Bidden van de Kruisweg.
19.00 uur, Limbricht: Viering van het LIJDEN en STERVEN van de
Heer; Passieverhaal – Kruisverering – H. Communie,
Zaterdag 16 april: Paaszaterdag
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: Biechtgelegenheid.
20.30 uur, Limbricht: PAASWAKE: ontsteking van de paaskaarslezingen uit de H. Schrift - H. Mis om Gods zegen over de
parochies Einighausen, Guttecoven en Limbricht.
Zondag 17 april: Paaszondag. Verrijzenis van de Heer
08.30 uur, Guttecoven: H. Mis om Gods zegen over de parochie;
jaardienst voor Sjra en Sophie Hermans-Wetzels (st.).
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Hubertine
Notermans (1e jaardienst); voor Frits Notermans (jrd.); voor
Joseph Hendrik Lumens en Maria Hubertina Alberts (jrd.);
11.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochie; voor Harie Willems
(offergang); jaardienst voor Math Salden; voor André Meijers;
Maandag 18 april : Tweede Paasdag
08.30 uur, Guttecoven: H. Mis om Gods zegen over de parochie.

09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Frans Kusters
en dochter Francine (v.w. verjaardag) en voor alle levenden en
overledenen van de familie Kusters-Kremers;
11.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochie; voor Jeanne SchaghenFrencken;
12.00-13.00 uur: Paascommunie aan de zieken en thuiszittenden.
Dinsdag 19 april:
14.00 – 15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans.
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: ter ere van de H. Antonius (noveen 2);
jaardienst voor de overleden ouders Peters-Willen (st.); voor Lies
Lomme en de overleden familieleden (st.).
Woensdag 20 april:
18.35 uur, Limbricht: Rozenkransgebed voor de vrede.
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de vrede in de wereld
Donderdag 21 april:
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur
Vrijdag 22 april:
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in de oude vorm/latijn:
Zaterdag 23 april: Oktaaf van Pasen
09.00 uur, Limbricht: H. Mis in de oude vorm/latijn.
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: Biechtgelegenheid.
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie:
jaardienst voor Teun en Betsie Houben-Kentgens (st.); jaardienst
voor Wilhelmus Hubertus Salden (st.); voor Frits van den
Bongarth (offergang); voor Lenie Alofs-Lomme.
Zondag 24 april: Beloken Pasen
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; Zeswekendienst voor
Gil Storms
11.00 uur, Limbricht: H. Mis met kinder-woorddienst: voor de parochie;
gest. jaardienst voor Bea en Mia Frenken en voor ovl ouders
Frenken-Geelen; voor Mia Fijen;
Het Heilig Doopsel ontving:
Ilvy, dochter van de ouders van den Munckhof-Smeets, Meerveld 2,
Einighausen
Beste ouders, proficiat met het doopsel van uw kind. Moge het
opgroeien in de liefde tot God en de naasten.
In de Heer overleden zijn:
Gil Storms, Pastoor Schijnsstraat 18, Einighausen, 65 jaar.
Jo ten Haaft, Reemveld 6, Einighausen, 85 jaar.
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familie wensen wij veel sterkte met
dit verlies.

