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Geachte mensen van Limmel en 
Nazareth, 
Hopelijk heeft u een goede vakantie gehad! 
Om maar met de deur in huis te vallen: per 1 september vindt er een 
hergroepering van parochies in Maastricht Oost plaats. De parochies van 
Limmel en Nazareth, van
Wittevrouwenveld, de Koepelkerk en
Heugemerveld, Heugem, De Heeg,
Heer, Scharn en Amby worden één
federatie. Dat wil zeggen dat er één
pastoor, t.w. Mgr. Everard de Jong, en
één kerkbestuur de coördinatie op
zich zullen nemen. 

De rechtspersonen en de vermogens
van de parochies blijven zelfstandig,
waarbij alle priesters en alle



kerkbestuursleden wel één team vormen. De meeste actuele 
kerkbestuursleden van de parochies worden lid van het nieuwe kerkbestuur, 
en in de nabije toekomst zullen we kijken naar een eventuele aanvulling. Er 
wordt gewerkt aan een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van alle 
parochies.
Natuurlijk klinkt dit allemaal nogal groots… is er straks nog wel genoeg 
aandacht voor de individuele gelovigen? Jazeker! Het is juist de bedoeling 
door meer samenwerking in vieringen en groeps- en persoonlijk pastoraat 
een groter wij-gevoel te krijgen. De sterke kanten van de afzonderlijke 
parochies kunnen op deze wijze beter worden gedeeld, en de zwakke 
aangevuld. Concreet zullen de parochianen van de parochies niet zoveel 
merken van deze veranderingen aan de top, omdat de priesters allen 
voornamelijk op hun huidige plek zullen blijven
werken. Ook zullen parochianen van Limmel en
Nazareth zeker voorlopig het vertrouwde
secretariaat in Borgharen kunnen blijven benaderen.
En verschillende mensen uit Borgharen zullen zeker
nog tot 1 januari zorg blijven dragen voor een goede
overgang. 

Mocht u vragen, ideeën, of interesse hebben zich
meer actief in te zetten voor uw parochie, dan kunt u
zich altijd melden bij mij. We houden u op de
hoogte!

Met vriendelijke groet, en zegenwens! 
Pastoor Everard de Jong

Dankjewel!
Van 1993 tot 1998 was ik (pastoor Horsch) pastoor van de Antonius van 
Paduaparochie van Nazareth, waar ik met dankbare herinneringen op 
terugkijk. Na pastoor te zijn geweest in Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en 
Amby werd ik eind 2018 door de bisschop benoemd tot pastoor van onder 
andere Nazareth en Limmel. Mijn tweede benoeming voor Nazareth! En nu 
komt per 1 september het tweede afscheid van Nazareth. Met een zekere 
weemoed, want de vaste kerkgangers van Nazareth zag ik wekelijks in de kerk

Mgr. Dr. E.J. de Jong bij 
zijn pastoorsinstallatie in 
Maastricht-Oost (2019)



van Limmel. Dezelfde gevoelens komen in mij op ten
aanzien van de mensen van Limmel die ik dankzij hun
trouw aan geloof en Kerk elke zondagmorgen in hun
kerkgebouw present zag. We hebben samen
meegemaakt dat het dak zo ernstige lekkages vertoonde
dat het water de kerk in sijpelde, dat het stucwerk begon
los te laten en omlaag te vallen, en dat aan die kant van
de kerk niemand meer kon zitten.
Op dit moment is het kerkgebouw daardoor nog steeds
maar voor de helft in gebruik. Gelukkig zal het niet meer lang duren dat het 
plafond kan worden afgewerkt en de kerkbanken teruggeplaatst. En dat 
hebben we beslist te danken aan kerkmeester Fer van de Winkel, die eigenlijk
alleen maar benoemd is voor Borgharen en Itteren, maar zich altijd voor het 
kerkgebouw van Limmel heeft ingespannen. Gelukkig heeft hij beloofd om 
zijn grote karwei hier af te maken. 
Ik moet bekennen, dat ik altijd trotst ben geweest op de kerkgangers van 
Limmel en Nazareth, niet alleen vanwege hun trouwe aanwezigheid, maar 
ook omdat zij op de collecteschaal laten zien dat zij om hun kerk geven.
Met dankbaarheid kijk ik terug op de periode dat ik jullie pastoor mocht zijn!
En zeker ben ik dank verschuldigd aan het zangkoor, aan Wong en Wim 
Simons – onze trouwe acolieten – en bijzonder aan Jo en Bep Boetsen die hun
hele leven zó hebben ingericht dat zij alles over hebben voor kerk en 
parochie.
Echt waar: bovenstaande woorden meen ik oprecht en niets ervan is 
overdreven! Mede namens de kapelaans Mario Rojas en Andreas Schmidt 
spreek ik met pijn in mijn hart mijn dank uit aan allen die zich verbonden 
weten met de parochie Sint Jan de Doper, zowel uit Nazareth als uit Limmel.

Pastoor P. Horsch

Kerkdiensten
H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth

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

Zondag 11 september 2022 – 24e Zondag door het jaar
09.00 u H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen



Maandag 12 september 2022 – in BORGHAREN (Haardergaank)
19.00 uur: Pelgrimsmis voor de parochianen van Nazareth en Limmel
 Koor: Gemengd Kerkelijk Zangkoor Limmel

Zondag 18 september 2022 – 25e Zondag door het jaar
09.00 u H. Mis om kracht naar kruis voor onze zieke bisschop 
 Monseigneur Smeets 

Zondag 25 september 2022 – 26e Zondag door het jaar
09.00 u H. Mis om wijsheid van de bestuurders van ons bisdom

Zondag 2 oktober 2022 – 27e Zondag door het jaar
09.00 u H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon

B e d e v a a r t  K e v e l a e r  –  1 7  a u g u s t u s  2 0 2 2

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper: 
NL 91 RBRB 098.29.12.587

PAROCHIEBUREAUKERKSTRAAT 6, 
BORGHARENDINSDAG EN VRIJDAG13.30 - 17.00 
UUR 043 – 363.29.67
PASTOOR E. DE JONG06 – 51.17.70.61
KAPELAAN S. BRAJKOVIĆ 06 – 27.50.10.73
PRIESTERWACHTDIENST043 – 631.45.00


