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Een nieuwe pastoor voor 
Nazareth en Limmel
Door de veranderingen in de situatie van de kerk gedurende de laatste halve 
eeuw is het nodig om te kiezen voor andere structuren, een andere aanpak, 
waardoor er in de bestaande parochies tamelijk veel
zal moeten veranderen. Mensen die iets hebben met
Kerk en geloof zullen dat lastig vinden, maar zien ook
wel in dat er veranderingen nodig zijn.
Het meest gevoelig ligt in dat verband natuurlijk het
afbreken van een kerk, zoals dat met die van
Nazareth is gebeurd. Op dat punt staan we gelukkig
nu nog niet als het om het kerkgebouw van Limmel
gaat. Maar er gaat op korte termijn toch iets
veranderen. 



Al meer dan dertig jaar
geleden heeft het bestuur
van ons bisdom gekozen
voor schaalvergroting. In dat kader zijn dan ook de 
parochies H. Antonius van Padua (Nazareth) en H. 
Johannes de Doper gaan samenwerken. Ze kregen 
samen één pastoor: pastoor R. Schuffelers en daarna 
pastoor P. Backus. Maar pastoor Backus was ook 
reeds pastoor van de parochie van Borgharen en 
Itteren.

Na hem kwam ik einde 2019 als pastoor (P. Horsch). Op datzelfde moment 
werd ik echter ook pastoor van Bunde, Waalsen-Moorveld, Geulle en 
Ulestraten. In enkele jaren was er dus een schaalvergroting van één 
zelfstandige parochie naar twee parochies, van twee naar vier en van vier 
naar acht.
Ook al werken wij op dit moment met drie priesters in dit grote 

samenwerkingsverband (pastoor en twee 
kapelaans), het is natuurlijk onmogelijk om bijna alle 
parochianen te kennen zoals dat in vroegere tijden 
wel min of meer het geval was. Gunstig is dat zeker 
niet, maar het kan onmogelijk anders.

Anno 2022 gaan we nóg een stap verder
Met ingang van 1 september zullen de kapelaans en
ik niet meer de pastorale zorg hebben van de 
parochies van Nazareth en Limmel. Die wordt 
overgenomen door Mgr. E. de Jong, hulpbisschop 

van ons bisdom, tevens bisschop voor de Nederlandse militairen, en sinds 
einde 2019 pastoor in Amby, Scharn, Heer, De Heeg en Heugem. Behalve 
Nazareth en Limmel krijgt hij op hetzelfde moment ook nog de drie parochies 

van pastoor M. Jeukens erbij (Wittevrouweveld, 
Oostermaas en Wijkerveld) en de twee waarvan 
deken J. Dautzenberg administrator is (vervangend 
pastoor): de Koepelkerk (H. Hart) en Heugemerveld 
(H. Joannes Bosco).
Kortom: Nazareth en Limmel krijgen als nieuwe 
pastoor Mgr. E. de Jong en deze parochies maken 
dan deel uit van een megagroot samenwerkings-
verband van tien parochies.

Pastoor Mgr. E. de Jong



De nieuwe pastoor krijgt wel assistentie van pastoor Jeukens en een aantal 
kapelaans.

Wat de gevolgen zijn van deze verandering

Het formele moment van de grote verandering is dus 1 
september 2022. Maar het is niet zeker dat dan ook al 
duidelijk is waar het nieuwe parochiebureau gevestigd is, 
en dus waar u moet zijn voor de opgave van misintenties 
of doopsels, of met wie u contact moet opnemen als u 
iets wilt regelen of bespreken over aangelegenheden die 
het kerkhof betreffen.
Zolang hierover niet iets nader bekend is gemaakt, kunt u
terecht bij het bekende adres van het parochie-

secretariaat op dinsdag- en vrijdag-middagen tussen 13.30 en 17.00 uur op 
het adres Kerkstraat 6, Borgharen, secretariaat@parochieborgharen.nl, 
telefoonnummer 043-363.29.67. Eventueel kan u daar verteld worden met 
wie u contact kunt opnemen.
Het telefoonnummer van de priesterwachtdienst (t.b.v. ziekenzalving) blijft 
onveranderd: 043-631.45.00.
Vooralsnog zal de tijd van de zondagsmis (09.00 uur) gehandhaafd blijven, 
maar u zult even moeten wennen aan de nieuwe gezichten van de priesters 
die de diensten doen.

Pastoor P. Horsch

Kerkdiensten
H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth

Zondag 31 juli 2022 – 18e Zondag door het jaar
09.00 u H. Mis voor hulp voor gebroken
 gezinnen die het ook nog financieel 
 zwaar hebben

Zondag 7 augustus 2022 – 
 19e Zondag door het jaar
09.00 u H. Mis voor Jan Huveneers en
 kleinzoon 



Zondag 14 augustus 2022 – 
 20e Zondag door het jaar
09.00 u H. Mis ter ere van Maria die in de hemel is opgenomen, en voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle mensen die de naam van Maria dragen

Zondag 21 augustus 2022 – 21e Zondag door het jaar
09.00 u H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen

Zondag 28 augustus 2022 – 22e Zondag door het jaar
09.00 u H. Mis voor alle oud-pastoors van Nazareth en Limmel

Zondag 4 september 2022 – 23e Zondag door het jaar
09.00 u H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon

Opgeven misintenties voor het
volgende parochieblaadje: Uiterlijk
dinsdag 16 augustus

Corneliusoctaaf 11 t/m 18 september
Borgharen

ZONDAG 11 SEPTEMBER: 10.10 uur: HAARDERGAANK
Vertrek vanaf de Mariakapel (hoek Julianastraat-Koningskampstraat)
10.30 uur: Plechtige Hoogmis m.m.v. Mannenkoor Borgharen-Maastricht.
Celebrant: J. Dautzenberg, deken van Maastricht.

MAANDAG 12 SEPTEMBER 
19.00 uur: Pelgrimsmis m.m.v. Gemengd Kerkelijk
Zangkoor Limmel

DONDERDAG 15 SEPTEMBER: 20.00 uur:
LICHTPROCESSIE vanaf de Mariakapel (hoek
Julianastraat/Konings-kampstraat), aansluitend
PONTIFICALE HOOGMIS
Hoofdcelebrant: Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van
Bisdom Roermond en o.a. nieuwe pastoor van Limmel

Bankrekening: Parochie 
Johannes de Doper: 
NL 91 RBRB 098.29.12.587



ZONDAG 18 SEPTEMBER: 10.30 uur: SLUITINGSVIERING
Plechtige Hoogmis m.m.v. Mestreechter Gelegenheidskoer


