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Het Pastorale Team dat de parochies
van Nazareth en Limmel ondersteunt
Vooral "pastoor" (nu officieel: kapelaan) Mattie Jeukens en kapelaan Austin
zullen zich voorlopig ontfermen over o.a. de parochies van Nazareth en
Limmel, maar pastoor Everard de Jong is de officiële pastoor. Pastoor De Jong
en kapelaan Slaven zullen zich concentreren op andere parochies.
Mattie Jeukens, die zichzelf pastor noemt, is sinds
1993 pater Franciscaan. Zijn orde is door St.
Franciscus gesticht die heeft geleefd van eind 1181
of begin 1182 tot 3 oktober 1226.
Zelf is hij afkomstig uit Oirsbeek. Sinds 2004 is hij
pastor in het Wittevrouwenveld en Wyckerveld te
Maastricht.
Zij passie is het organiseren van voettochten (en zelf
meelopen!) vanuit verschillende plaatsen naar

Assisië en andere plaatsen die op de één of andere manier verbonden zijn
met St. Franciscus.
Kapelaan Arockia Austin Joseph was diaken in
de
Sint-Servaasbasiliek
en
na
zijn
priesterwijding in mei 2021 kapelaan van de
parochies H. Hart van Jezus (Koepelkerk) en H.
Joannes Bosco (Akerpoort / Heugemerveld).
Momenteel assisteert hij met name Mattie
Jeukens en zodoende zal hij regelmatig in de
kerk van Limmel de H. Mis opdragen.
Bijzonder is, dat hij vanwege de grote coronauitbraak in India daar niet gewijd kon worden,
maar in Roermond door hulpbisschop De Jong, die nu ook nog eens officieel
zijn pastoor is. Hij is dus zogezegd door zijn pastoor tot priester gewijd.
Kapelaan Slaven Brajkovic is werkzaam in het
parochiecluster waaronder Nazareth en Limmel
vallen, maar bij de werkverdeling binnen het pastorale
team is besloten, dat hij hier minder vaak de heilige
Missen zal opdragen zodat hij zich op de andere
parochies van het cluster kan concentreren.
Hij komt uit Kroatië en heeft pas op latere leeftijd het
geloof leren kennen. Hij sloot zich aan bij de
Neocatechumenale Weg en werd daardoor als
missionaris naar Nederland gestuurd.
Pastoor Everard de Jong werd geboren op 4 juli 1958 in Eindhoven, volgde
zijn priesterwijding op Rolduc, was een jaar kapelaan aan de St. Servaaskerk
en studeerde daarna filosofie in Rome en Washington.
Hij werd docent filosofie aan het Groot-Seminarie Rolduc en verricht tot op
heden veel andere taken. Sinds 1999 is hij hulpbisschop van Roermond en
sedert 2020 ook Legerbisschop.
Binnenkort zal Andy Garcia uit Mexico aan het Pastorale Team worden
toegevoegd.
Net als kapelaan Slaven maakt hij deel uit van het Neocatechumenaat.
Hij zal op zaterdag 29 oktober tot diaken worden gewijd en het volgend jaar
tot priester. Hij woont in Amby bij kapelaan Slaven.

Kerkdiensten

H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth
Zondag
09.00 u

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

Zondag
09.00 u

9 oktober 2022 – 28e Zondag door het jaar
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen

Zondag
09.00 u

16 oktober 2022 – 29e Zondag door het jaar
H. Mis voor hulp voor gebroken gezinnen

Zondag
09.00 u

23 oktober 2022 – 30e Zondag door het jaar
H. Mis voor vrede in de wereld, bijzonder in de Oekraïne

Zondag
09.00 u

30 oktober 2022 – 31e Zondag door het jaar
H. Mis voor overleden parochianen, familieleden en vrienden

Allerzielenlof en zegening van de graven:
Zondagmiddag 30 oktober om 13.30 uur
Zondag
09.00 u

6 november 2022 – 32e Zondag door het jaar
H. Mis voor toekomstperspectief voor werkelozen
Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:
NL 91 RBRB 098.29.12.587
In de periode van Allerzielen 2021 tot heden vierden wij in
de kerk van Limmel de uitvaartdiensten van:
Bèr Coumans, die in de leeftijd van 84 jaar overleed op 13
juni,
en Mia van Ham-Beckers die op 20 augustus is overleden;
zij werd 88 jaar.

Waarom moeten
toch al die parochies
worden
samengevoegd
Men zou zich kunnen afvragen, of het nou wel zo’n goed idee is om tien
parochies samen te voegen. Hoe kan een pastoor of kapelaan zijn
parochianen nog kennen? Hoe kan hij dan nog weten, waar mensen mee
bezig zijn: wat hun wel of niet interesseert, of vooral: wat voor problemen of
vragen zij hebben? Pastoors worden managers; kunnen ze dan nog herders
zijn?
Deze vragen en bedenkingen zijn niet alleen begrijpelijk maar ook terecht: er
liggen gevaren op de loer. Des te belangrijker is het voor een parochiaan om
niet bang te zijn om contact met je pastoor of kapelaan op te nemen: om te
zeggen waar je mee zit of waar hij een ander mee zou kunnen helpen.
We zitten in een overgangsfase van onze geschiedenis. Iedereen weet dat de
relatie tussen kerk en wereld grondig verandert. Dat betekent dat we naar
nieuwe vormen van kerk-zijn moeten zoeken en dat in de groei daar naartoe
onzekerheid en onrust onvermijdelijk zijn. De kerk verandert dus, maar ze zal
er vernieuwd en verjongd uitkomen. In de herfst vergelen de bladeren en
vallen ze af, maar na de winter breekt een kleurrijk voorjaar aan.

PAROCHIEBUREAUKERKSTRAAT 6,
BORGHARENDINSDAG EN VRIJDAG13.30 - 17.00
UUR 043 – 363.29.67
PASTORIE / M. JEUKENS043 – 363.43.48
KAPELAAN AUSTIN 06 – 87.97.13.27
PRIESTERWACHTDIENST043 – 631.45.00

