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Van slavin tot heilige: H. Josephina Bakhita 
Op 1 oktober 2000 werd te Rome een zuster heilig verklaard, wier feest 
wij in de komende weken vieren: de heilige Josephina Bakhita. In het 
jaar 1869 werd zij te Darfoer geboren en groeide op in een liefdevolle 
omgeving van een groot gezin. Later dacht zij steeds met dankbaarheid 
en innig verlangen terug aan die mooie tijd thuis. 
Op jonge leeftijd werd zij door 
slavenhandelaars ontvoerd en in een 
weken durende tocht naar een 
andere streek van Soedan gebracht. 
Haar ouders zou ze nooit meer terug 
zien. Van de ene ‘eigenaar’ werd zij 
doorverkocht aan de andere; vaak 
ook zwaar mishandeld om de 
kleinste fout. Op uitzonderlijk wrede 
manier werd zij door haar meesters 
getatoeëerd: men sneed een 40tal 
wonden in haar lichaam en wreef er 
zout in. Zij raakte van de pijn 
bewusteloos.  
Uiteindelijk werd zij doorverkocht aan 
een Italiaanse consul, die haar 
meenam naar Italië, waar zij weer 
van eigenaar wisselde. Hier leerde zij 
het christelijke geloof kennen. Vroeger had zij gezien hoe slaven voor 
straf gekruisigd werden; nu zag zij weer een gekruisigde: Christus. 
Omwille van ons heil was Hij de slavendood gestorven. Het raakte haar 
diep.  



Nog in Afrika had zij zich vaak afgevraagd welke alles overstijgende 
kracht toch achter water, zon, maan en sterren moest staan. Nu leerde 
zij die God kennen. Van zusters ontving zij godsdienstonderwijs. Na 
haar doopsel kon zij zich met behulp van de bisschop van haar 
slavenbestaan bevrijden en trad bij die zusters in. Met veel liefde en 
geduld luisterde zij naar mensen die haar hun nood klaagden en zij, die 
zo veel nood had meegemaakt, kon hen bemoedigen. Aan de kinderen 
vertelde zij over hun engelbewaarder en verwees naar de 
wonderbaarlijke momenten van haar levenstocht waarop God haar vaak 
voor groter kwaad bewaard had.  
Eens vroeg iemand aan haar: “Wat zou u doen als u die slavenhandelaar 
van toen weer tegenkwam?” Zij zei: “Ik zou in dankbaarheid zijn handen 
kussen, want uiteindelijk heb ik door deze ontvoering het christendom 
leren kennen.” En dat geloof betekende voor haar de ware vrijheid. Op 
8 februari 1947 overleed zij. Dagenlang trokken mensen in lange rijen 
langs de overledene om van deze liefdevolle en zachtmoedige zuster 
afscheid te nemen. 
In haar doodstrijd was nog veel leed van vroeger teruggekomen; ze 
begon door hevige koorts te ijlen en riep: “Maak die kettingen los, ze zijn 
te zwaar.” Als heilige kan zij vanuit de hemel een voorspreekster zijn 
voor allen die in onze tijd in de boeien van verslaving zitten: in de 
prostitutie, aan de pornografie, aan de drank. Maar nog veel meer voor 
allen die door anderen misbruikt werden. Dat de liefde van Christus ook 
hun innerlijke wonden moge helen.  
 
In de Heer overleden zijn: 
Mw. Grummer-Slangen, Provincialeweg 50, Limbricht, 94 jaar 
Gertha Bogie-Dreissen, Veersestraat 9B, Guttecoven, 91 jaar 
Frans Alofs, Caeciliastraat 68, Guttecoven, 84 jaar 
Jan Op den Kamp, Beukenboomsweg 46, Guttecoven, 78 jaar 
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel  
sterkte met dit verlies. 
 
Biechtgelegenheid: 
Biechtgelegenheid: iedere vrijdag, 14.00 – 15.00 uur, Limbricht 
 Iedere zaterdag, 16.00 – 17.00 uur, Limbricht 

Om te noteren: 
Zondag 5-2, 11.00 uur: Gezinsmis in Limbricht 
Maandag 13-2, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie 
 

 
 



Kerkdiensten 
Zaterdag 4 februari: Vooravond vijfde zondag door het jaar         
09.00 uur: Limbricht: H. Mis in 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 Maria Wetzels (st.); voor Olga Bogie-Bours 
(offergang); voor Gertha Bogie-Dreissen; voor Frans Alofs.    
Aansluitend toedienen van de Blasiuszegen. 

Zondag 5 februari:  Vijfde zondag door het jaar 
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor José Hornesch-

Perebooms (gest.jaard.); voor Nick Jaspers (jaard.); voor Michiel 
Queis (weekd.). 

11.00 uur, Limbricht: GEZINSMIS: voor de parochie; voor Ad 
Willemsen (offergang); voor Jo Kurvers (offergang); voor Lambert 
van Peij.  

Aansluitend aan de hh. Missen: toedienen van de Blasiuszegen.  
Maandag 6 februari: HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren          
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters. 
14.00 uur: Guttecoven: Gebedsuur/Rozenkrans voor onze bisschop.  
Dinsdag 7 februari:       
14.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius. 
Woensdag 8 februari: H. Josephina Bakhita, maagd       
19.00 uur, Limbricht: H. Mis:  voor de vervolgde christenen. 
19.45- 20.45 uur, Limbricht: Aanbidding van het H. sacrament 
Donderdag 9 februari:   
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: om roepingen. 
Vrijdag 10 februari: H. Scholastica, maagd        
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur / biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn:  
Zaterdag 11 februari: Onze Lieve Vrouw van Lourdes         
09.00 uur: Limbricht: H. Mis in 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 Mathieu Helgers (st.); jaardienst voor Anna 
Coenen-Penders (st.); voor Gertha Bogie-Dreissen; voor Frans 
Alofs.    

Zondag 12 februari: Zesde zondag door het jaar 
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Michiel Queis 

(weekd.); 



11.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochie; jaardienst voor Wil 
Heusschen; voor overleden ouders, broers en familieleden en 
echtgenote; gest. jaardienst voor Pierre Stoffels en Josephina 
Menten;   

Maandag 13 februari:         
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de overleden priesters. 
14.00 uur: Guttecoven: Gebedsuur/Rozenkrans voor onze bisschop.  
Dinsdag 14 februari: HH. Cyrillus en Methodius, bisschoppen, patronen 

van Europa         
14.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Mia Lomme en de overleden 

familieleden; jaardienst voor Mart Heutmekers; uit dankbaarheid.  
Woensdag 15 februari:   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zielen in het vagevuur. 
Donderdag 16 februari:                
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zieken. 
Vrijdag 17 februari: HH. Stichters van de Servietenorde             
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur / biechtgelegenheid. 
18.40 uur: Limbricht: Rozenkrans tot eerherstel. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn:   
Zaterdag 18 februari: Maria op Zaterdag 
09.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn.  
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: Biechtgelegenheid.        
19.00 uur: Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie:  voor 

Gertha Bogie-Dreissen.     
Zondag 19 februari: Zevende   zondag door het jaar 
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor overleden 

ouders Niessen-Zaad (gest.jaard.); voor Michiel Queis (weekd.) 
Vastelaovesmis met muzikale opluistering Hermenie “Te laat begoosj”;  
11.00 uur, Limbricht: H. Mis voor de parochie; gest. jaardienst voor 

Pierre Schrijen     

De kerken zijn voor persoonlijk gebed 
dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 (!) uur.  

Volgende tarieven gelden per 1-1-2023 voor misintenties: 
- Een eenvoudige H. Mis door de week: € 15,00. 
- Een H. Mis op zondag of kerkelijke feestdag: € 30,00. 
- Een uitvaart of huwelijksmis: € 500,-- 

Het heilig Doopsel ontving: 
June, dochter van de ouders Rooden-Iszak, Eisenhouwerstraat 616, 
Sittard.  Beste ouders, van harte proficiat. Moge uw dochter opgroeien 
in de liefde tot God en de mensen.  


