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Eerwaarde heren,
Geachte dames en heren,

Over enkele weken is het precies een 
jaar geleden dat ik in de kathedraal 
in Roermond tot uw nieuwe bisschop 
werd gewijd. Het was een mooi feest. 
U zult begrijpen dat in de weken erna 
voor mij het werk als bisschop pas 
écht begonnen is. Centraal in de 
taken van een bisschop staan zijn 
opdrachten als priester, herder en 
leraar. Het besturen van het bisdom 
hoort hierbij. Om mij goed op deze 
taken te kunnen concentreren, heb 
ik mijzelf voor het eerste jaar twee 
doelen gesteld: de parochies in het 
bisdom leren kennen en de precaire 
financiële situatie van het bisdom 
op orde brengen.

Om het eerste doel te bereiken ben ik 
een rondgang gaan maken langs alle 
dekenaten. Deze is bijna afgerond. 
Uitgerekend op de eerste verjaardag 
van mijn bisschopswijding mag ik deze 
visitaties aan de dekenaten afsluiten. 
Hoewel de bezoeken op dit moment 
nog niet helemaal afgerond zijn, kan ik 
wel al zeggen dat ik veel mooie, 

goede en bemoedigende dingen 
heb gezien. Heel veel dank daarvoor. 
Natuurlijk zijn alle zorgen waarmee 
u in de parochies te maken hebt, 
niet onbesproken gelaten. Dat is ook 
goed, want ook daarvoor waren deze 
bezoeken bedoeld. Maar tegelijkertijd 
heeft u mij heel wat nieuwe initiatieven 
getoond, die mij het vertrouwen geven 
dat wij als kerk in Limburg de toekomst 
positief tegemoet mogen zien. Die 
toekomst zal zeker anders zijn dan 
we gewend waren, maar daarom niet 
minder waardevol. We mogen in deze 
vertrouwen op Gods Geest, die ook in 
ons bisdom zijn werk blijft doen.

Om de tweede doelstelling voor dit 
eerste jaar te kunnen bereiken, 
hebben we goed naar de eigen 
organisatie van het bisdom gekeken. 
Ik heb mij daarin laten adviseren door 
twee aparte commissies met zowel 
interne als externe deskundigen. 
Ook de medewerkers van het bisdom 
hebben de gelegenheid gehad hun 
visie te verwoorden en gremia als 
het Kathedraal Kapittel, de Raad voor 
Economische Aangelegenheden, 

Brief inzake reorganisatie bisdom
14 november 2019
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de dekensvergadering en de priester-
raad zijn hierover gehoord. Uiteraard 
is het onderwerp ook in de bisdomstaf 
meermaals ter sprake geweest.

Teruglopende inkomsten uit de 
kerkbijdragen - u weet daar als 
kerkbesturen alles van - zouden leiden 
tot een structureel jaarlijks tekort 
van 1,3 tot 1,5 miljoen euro voor het 
bisdom als we geen maatregelen 
zouden nemen. U begrijpt dat er 
geen andere keuze was dan de eigen 
organisatie kritisch tegen het licht te 
houden. We zijn daarbij uitgegaan van 
de drieslag ‘gebouwen, organisatie 
en personeel’. Tegelijkertijd hebben 
we ons bezonnen op de vraag wat 
de kerntaken van het bisdom zijn. 
U heeft inmiddels via diverse 
communicatiekanalen kunnen 
vernemen wat de uitkomst van deze 
discussie is. De bisdomorganisatie 
wordt flink kleiner. Daarbij zijn we ook 
genoodzaakt enkele afdelingen op te 
heffen en medewerkers te ontslaan. 
Dat is een pijnlijk proces en ik leef 
heel erg mee met de mensen die 
het betreft, maar er is helaas op dit 
moment geen andere oplossing.

Nu het nieuws van deze 
reorganisatie bekend is, wil ik graag 
van de gelegenheid gebruik maken om 

een aantal zaken voor u als kerk-
besturen in perspectief te plaatsen. 
De belangrijkste taken van ons als kerk 
worden vaak samengevat als ‘leren, 
vieren, dienen en gemeenschaps-
opbouw’. Andere woorden hiervoor 
zijn ‘catechese, liturgie, diaconie’. Los 
van de heel eigen verkondigingstaak 
van de bisschop en de hulpbisschop 
worden deze taken op de eerste plaats 
in praktijk gebracht in de parochies. 
Dat is niets nieuws, dat doet u al vele 
jaren zo en op sommige plekken in ons 
bisdom gebeurt dit zelfs al eeuwen zo.

De vele initiatieven die ik tijdens mijn 
rondgang door het bisdom heb mogen 
zien, onderstrepen dit en hebben mij 
ook duidelijk gemaakt dat u daar 
als parochies in uw samenwerkings-
verbanden heel goed toe in staat bent. 
Natuurlijk zijn de mogelijkheden in 
de ene parochie wat ruimer dan in de 
andere, maar grosso modo worden 
er veel inspanningen geleverd om het 
evangelie te verkondigen, om liturgie 
te vieren en naar mensen om te zien. 
Daar mogen we zeer dankbaar voor 
zijn. Daar ligt ook het wezenlijke van 
ons kerkzijn in Christus.

Tegelijkertijd heeft mij van meerdere 
kanten vanuit parochies en dekenaten 
het verzoek bereikt om ondersteuning
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vanuit het bisdom op de zakelijke 
terreinen van financiën, wet- en 
regelgeving en vastgoedbeheer. Dit 
zijn beleidsterreinen waarop specifieke 
kennis van zaken nodig is en het is 
heel begrijpelijk dat die niet in alle 
parochies aanwezig kan zijn. Dit heeft 
mij ertoe gebracht om de komende 
jaren juist op deze terreinen in te 
zetten, in de wetenschap en het 
vertrouwen dat de pastorale taken bij 
u als parochies (pastorale teams, kerk-
besturen en vrijwilligers) al in goede 
handen zijn. Gaat u daar vooral mee 
door en aarzelt u ook niet om nieuwe 
initiatieven op dit vlak te nemen.

Daar waar de kerk of het bisdom in 
het verleden misschien wel eens 
werden gezien als een ‘bolwerk’, 
zullen we ons samen veel meer 
moeten ontwikkelen tot een ‘netwerk’, 
waarbinnen het geloof gevierd en het 
evangelie verkondigd wordt en waarin 
we samen naar mensen omzien. Het 
is aan ons om hier als geloofsgemeen-
schap in groter en kleiner verband 
handen en voeten aan te geven. 
Mag ik u daartoe van harte uitnodigen.

In Christo,

+ Harrie Smeets,
bisschop van Roermond
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Adventsbrief 2019
Ter publicatie in het weekeinde van 14/15 december 2019

Broeders en zusters in Christus,

In het jaar dat achter ons ligt, heeft 
er in alle dertien dekenaten van ons 
bisdom een driedaags bezoek plaats-
gevonden. In maart begon die serie in 
Kerkrade en als laatste was verleden 
week het dekenaat Schinnen aan de 
beurt. Op iedere plaats was er een zeer 
gevarieerd programma samengesteld, 
zodat er in de loop van die drie dagen 
ruimte was voor ontmoeting met velen 
van u en er een goede indruk ontstond 
van het kerkelijk leven ter plekke. Uit 
de zorg waarmee het programma was 
samengesteld en werd uitgevoerd, 
sprak een oprecht welkom. Deze 
adventsbrief geeft mij de gelegenheid
om u allen daarvoor hartelijk te 
danken.

Wat opviel - en wat zeker ook dank 
verdient - is de trouwe zorg die velen 
van u voor de kerk hebben: die zorg 
was zichtbaar, hoorbaar en voelbaar in 
iedere bijeenkomst. Die zorg uitte zich 
ook in bezorgdheid: over het aantal en 
de leeftijd van de kerkgangers, over 
de toekomst van het kerkgebouw 
en over jonge mensen die geen 
aansluiting vinden. 

Dat zijn zorgen, waarvan ik het bestaan 
niet wil ontkennen en die ik met u deel. 
Om met de woorden van de profeet 
Jesaja in de eerste lezing te spreken: 
ons kerkelijk leven lijkt vaak een dorre 
vlakte: woestijn en steppe.

Toch heeft het afgelopen jaar ook 
geleerd dat er op allerlei plaatsen in 
ons bisdom nieuw leven ontspringt. Op 
heel wat plekken mocht ik opkomend 
zaaigoed zien. Er is echt veel meer dan 
alleen kaalslag. Zo zijn er op het gebied 
van het geloofsonderricht op veel 
plaatsen nieuwe initiatieven te zien. 
Meer en eerder dan voorheen wordt 
de catechese niet in en via school 
gegeven, maar in de parochie zelf 
en ook in boven-parochieel verband. 

Daar zit uiteraard een verliesfactor in, 
want we bereiken niet langer meer 
alle kinderen. Maar deze parochiële 
catechese biedt de kans om niet alleen 
met het verstand geloofszaken te 
leren, maar ook om te leren geloven 
met het hart. Zo ontstaat de 
mogelijkheid om niet alleen het 
verhaal van Jezus te leren kennen, 
maar ook Jezus zélf te leren kennen. 
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Om met de woorden van het evangelie 
van vandaag te spreken: om mensen 
te leren ontdekken dat Hij het is die 
komen zal, dat we geen ander te 
verwachten hebben.

Op het gebied van de diaconie, de zorg 
voor de naaste in nood, ontwikkelen 
zich ook kostbare initiatieven. Met 
name in de stedelijke gebieden, waar 
materiële noden aan de orde van 
de dag zijn, wordt duidelijk dat 
christenen zich geroepen weten om 
de helpende hand toe te steken. Hulp 
die varieert van het helpen inburgeren 
van Syrische statushouders, tot het 
maken van voedselpakketten voor 
mensen voor wie de maand een paar 
dagen te lang is.

Duidelijk werd ook dat er diaconale 
initiatieven gegroeid zijn die 
rechtstreeks vanuit verbondenheid 
met Christus, vanuit het gebed, 
voortkomen. Diaconie is meer dan 
‘iets geven aan een goed doel’. 
Diaconie hoort bij onze roeping als 
christen, maakt het eigen menszijn 
completer. Het lijkt erop alsof we 
dat opnieuw aan het ontdekken zijn: 
dat het ons zelf goed doet om 
goed te doen. Vanuit ons gelovig 
bewustzijn gevoed, leren wij opnieuw 
zien dat Christus ons werkelijk ook in 
de naaste-in-nood tegemoet komt.

Tijdens de dekenale bezoeken heb ik 
heel wat opkomend zaaigoed gezien. 
Er is veel meer dan alleen kaalslag. 
Ook al valt veel zaad op de rotsen of 
tussen de distels: de groeikracht van 
Gods Woord is nog onverminderd 
aanwezig. Jakobus zegt vandaag in 
de tweede lezing: “De boer die uitziet 
naar de vrucht van zijn land, kan 
alleen maar geduldig wachten tot de 
winter- en voorjaarsregens gevallen 
zijn.” Kortom: er is tijd en geduld nodig 
om deze nieuwe groei tot wasdom 
te laten komen. Die vruchten van 
een vernieuwde kerk zijn nog klein, 
bevinden zich nog onder het maaiveld. 
Maar onmiskenbaar zijn ze er! Christus 
geeft nieuw leven aan zijn kerk. Daarop
vertrouwend is het goed om in deze 
advent geduldig en verwachtings-
vol richting kerstmis te gaan.

In de eenvoud van een stal, in de 
kwetsbaarheid van het kind in de 
kribbe en in het hart van mensen die in 
Hem durven geloven, wordt God mens.
In die geest wens ik u allen een Zalig 
Kerstfeest.

Roermond, 3e adventszondag 2019

+ Harrie Smeets,
bisschop van Roermond
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Decretum 
Fusie parochies Christus Koning en 
H. Antonius van Padua te Sittard

Aan alle gelovigen van de Rooms-
Katholieke parochies Christus Koning 
en H. Antonius van Padua te Sittard:

Overwegende: 

•  dat het bisdom Roermond 
 parochies bevordert samen te 
 werken en waar mogelijk te 
 herstructureren om zo ook in de 
 toekomst te kunnen vitaliseren en 
 het pastoraat voor de lange termijn 
 te waarborgen;

•  dat dit proces van samenwerking te 
 Sittard in de achterliggende jaren 
 vorm heeft gekregen door het 
 feit dat de parochies Christus 
 Koning en H. Antonius van Padua 
 te Sittard bestuurlijk, financieel, 
 alsmede diaconaal, pastoraal, 
 liturgisch, qua sacramenten-
 voorbereiding, qua kerkmuziek,  
 alsook missionair zijn geïntegreerd;

•  dat zodoende voldoende draag-
 vlak in de parochies is ontstaan 
 om de herstructure-ring van de 
 parochies Christus Koning en 
 H. Antonius van Padua te Sittard  
 kerkjuridisch vorm te geven;

•  dat de pastoor en de kerkbesturen 
 van de parochies Christus Koning 
 en H. Antonius van Padua te Sittard 
 bij brief van 20 juli 2019 hebben 
 verzocht tot samenvoeging van de 
 parochies en tot oprichting van één 
 nieuwe parochie;

Besluit:

Om in de zich wijzigende omstandig-
heden uw geestelijke verzorging 
goed te blijven behartigen heb ik, 
overeenkomstig en op grond van mijn 
bevoegdheid daartoe zoals bepaald in 
canon 515 van de Codex Iuris Canonici 
(CIC), en met inachtneming en van 
toepassing verklaren van canon 
121 CIC, gehoord het advies van 
de Priesterraad van het bisdom d.d. 
24 oktober 2019, 
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besloten om de parochies Christus 
Koning en H. Antonius van Padua te 
Sittard verenigen, zodat hieruit één 
nieuwe parochie ontstaat in de zin van 
de Codex Iuris Canonici, canon 515.

Derhalve bepaal ik het volgende:

1. Met ingang van 1 januari 2020 voeg 
 ik samen de parochies Christus 
 Koning en H. Antonius van Padua 
 te Sittard en richt ik in hetzelfde 
 territorium één nieuwe parochie
  op, welke hierbij de naam “R.-K.  
 PAROCHIE CHRISTUS KONING EN 
 H. ANTONIUS VAN PADUA" krijgt,  
 administratief gevestigd Leyen-
 broekerweg 107 te 6132 CD Sittard.

2. Het territoir van de R.-K. 
 parochie Christus Koning en 
 H. Antonius van Padua omvat het 
 gebied van de vroegere parochies 
 tezamen.

3. Overeenkomstig canon 121 CIC  
 verkrijgt de nieuwe parochie met 
 ingang van 1 januari 2020 alle 
 zaken en vermogensrechten eigen 
 aan de vroegere parochies, en 
 neemt zij alle verplichtingen op 
 zich, welke op dezen rustten. 
 Hieronder zijn begrepen alle 
 rechten en plichten, schulden en 
 bezittingen, overeenkomsten, 

 fundaties, hypotheken, 
 geldleningen e.d., zoals deze 
 overeenkomstig canon 1283 CIC 
 zijn vastgelegd op de inventarisatie 
 zoals deze ten archieve van de 
 parochie is neergelegd, en 
 overigens ook die welke daarbij 
 niet zijn genoemd doch geacht 
 moeten worden hier eveneens 
 onder te vallen.

4. Voor de nieuwe parochie geldt als 
 statuut het Algemeen Reglement 
 voor het bestuur van een parochie 
 in de R-.K. Kerk in Nederland, zoals 
 opnieuw vastgesteld op 14 juni 
 1988 en in werking getreden op 
 1 januari 1989, laatstelijk gewijzigd 
 op 9 mei 2006.

5. Met ingang van 1 januari 2020 
 benoem ik als pastoor van de 
 nieuwe parochie de zeereerwaarde 
 heer H.J.P.Th. Broers en als 
 assistent de zeereerwaarde 
 heer dr. G.P. Weishaupt. Zij vormen 
 tezamen het pastoraal team dat 
 voor de bediening van de nieuwe 
 parochie zal zorg dragen. 

7. Bij deze benoem ik met ingang 
 van 1 januari 2020 als leden van 
 het bestuur van de R.-K. parochie 
 Christus Koning en H. Antonius 
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 van Padua te Sittard de volgende 
 personen:
•  de heer J.I.F.  Kooijman, secretaris;
•  de heer  P.G.M.H. Schoenmaeckers,  
 penningmeester;
•  de heer J.H.H.M. Hamers, lid;
•  de heer R.H.M. Vroomen, lid.
•  de zeereerwaarde heer H.J.P.Th.  
 Broers is als pastoor van rechts-
 wege voorzitter van het bestuur.

8. De leden van het bestuur zijn 
 aftredend volgens een door het 
 bestuur met inachtneming van 
 artikel 27 van het Algemeen 
 Reglement voor het bestuur van 
 een parochie op te stellen en door 
 mij te fiatteren rooster van 
 aftreden.

9. Het nieuwe bestuur draag ik op 
 ervoor zorg te dragen, dat alle 
 nodige regelingen voortkomend 
 uit dit besluit naar Kerkelijk en 
 naar Nederlands recht worden 
 nageleefd, en tevens dat hiervan 
 vóór 1 juli 2020 blijkt uit een 
 notariële akte.

10. De parochiekerk is de Christus 
 Koning kerk, gelegen Leyen
 broekerweg 109 te Sittard. 
 De Andreaskapel, gelegen 
 Leyenbroekerweg 111-113 te 

 Sittard, blijft aan de nieuwe 
 parochie verbonden ten behoeve 
 van de eredienst.

11. Allen die tot dusver behoorden tot 
 de parochies Christus Koning 
 en H. Antonius van Padua te Sittard 
 verklaren wij met ingang van 
 1 januari 2020 te behoren tot

 de R.-K. parochie H. Christus 
 Koning en H. Antonius van Padua, 
 gevestigd Leyenbroekerweg 107 
 te 6132 CD Sittard.

De datum van betekening van dit 
decreet bepaal ik op 1 december 2019.

Binnen de termijn van 10 nuttige 
dagen na betekening van dit decreet 
kan overeenkomstig canon 1734 CIC 
(ivm can. 201 § 2) aan de bisschop van 
Roermond een verzoek om verbetering 
of herziening van dit decreet worden 
gedaan.

Gegeven te Roermond, 
25 november 2019

+ Harrie Smeets
Bisschop van Roermond 

mr. G.H. Smulders, lic.iur.can.
kanselier
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Decretum 
Onttrekking aan de eredienst van 
de parochiekerk H. Hart van Jezus te Venlo

Aan de gelovigen van de parochie 
H. Hart van Jezus te Venlo gelegen 
binnen het dekenaat Venlo in 
het bisdom Roermond

1.  Gezien het feit, dat door de 
 ontkerkelijking en de sterke 
 terugloop van de bevolkings-
 dichtheid de kerkelijke en de 
 demografische situatie wezenlijk 
 veranderd is; 

2.  gezien het feit dat de liturgische  
 vieringen in de parochiekerk van 
 de H. Hart van Jezus te Venlo door 
 de ontkerkelijking geruime tijd 
 onvoldoende worden bezocht;

3. gezien dit afnemend draagvlak en 
 omdat het niet gerechtvaardigd 
 is te verwachten, dat de parochie-
 gemeenschap H. Hart van Jezus te 
 Venlo nog mogelijkheden heeft om 
 weer naar een redelijke levens- 
 vatbaarheid uit te groeien;

4. gezien het ontbreken van financiën 
 voor het levensonderhoud van 
 personen en om te voorzien In 
 het gewone en buitengewone 
 onderhoud van het kerkgebouw en 
 het aanleggen van reserves; 

5. gezien het feit, dat er in 
 voorgaande tijd door cluster-
 vorming reeds gedeeltelijk 
 bestuurlijke en pastorale 
 samenwerking tussen deze 
 parochie H. Hart van Jezus te Venlo 
 en de parochies H. Martinus, 
 H. Familie en H. Geest, H. Jozef, 
 H. Joannes Bosco, OLV Onbevlekt 
 Ontvangen, H. Nicolaas en 
 H. Michaël te Venlo tot stand 
 gekomen is en daardoor de 
 pastorale zorg voor de in de 
 parochie H. Hart van Jezus te Venlo 
 wonende gelovigen gegarandeerd 
 kan worden vanuit de andere tot 
 deze cluster behorende parochies;
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6. gezien het feit, dat in overeen- 
 stemming met de bepalingen van
  het kerkelijk wetboek (can.50)  
 overleg heeft plaats gevonden 
 met de bij het kerkgebouw en 
 de parochie pastoraal verantwoor-
 delijke de hoogeerwaarde heer 
 J. Spee, deken van Venlo, pastoor
  van deze parochie en pastoor van  
 het genoemde parochiecluster,  
 met het kerkbestuur dat het 
 verzoek tot onttrekking heeft  
 verwoord in een schrijven 
 d.d. 4 april 2019, en met de 
 parochianen behorende bij de  
 parochie H. Hart van Jezus te Venlo,  
 in een daartoe belegde hoorzitting  
 op 10 juli 2019;

7. gezien het feit, dat de priesterraad  
 van het bisdom Roermond volgens  
 de voorschriften van het kerkelijk
  wetboek can.500 § 2 ivm can.1222 
 § 2) op 24 oktober 2019 over de 
 situatie in de parochie H. Hart van  
 Jezus te Venlo is ingelicht en over 
 het voornemen om het kerk-
 gebouw H. Hart van Jezus te Venlo  
 aan de eredienst te onttrekken, 
 is gehoord.

Besluiten wij om deze ernstige 
redenen:

•  dat de parochiekerk H. Hart van  
 Jezus te Venlo, gelegen in het  
 dekenaat Venlo binnen het 
 bisdom Roermond aan de ere-
 dienst zal worden onttrokken op  
 zondag 24 november 2019;

•  dat de pastorale zorg voor de  
 gelovigen, wonende in de parochie  
 H. Hart van Jezus te Venlo, wordt  
 behartigd door de pastoor van  
 deze parochie, de hoogeerwaarde  
 heer J.H.W. Spee, en zijn teamleden;

•  dat van de in het kerkgebouw  
 aanwezige kunstvoorwerpen 
 volgens de richtlijnen van de 
 Stichting Kerkelijk Kunstbezit in  
 Nederland (SKKN) een rapport  
 dient te worden opgemaakt;

•  dat, zolang er nog roerende en  
 onroerende zaken van de parochie  
 H. Hart van Jezus te Venlo aanwezig  
 zijn, deze parochie als rechts-
 persoon blijft voortbestaan onder  
 verantwoordelijkheid van het 
 kerkbestuur; 



12jaargang 100 / juli - december 2019

•  dat dit besluit uiterlijk op zondag 
 24 november 2019 betekend 
 dient te worden.

Over de verdere bestemming van de 
goederen waaronder het kerkgebouw 
wordt door het kerkbestuur van de 
parochie H. Hart van Jezus te Venlo 
in overleg met het Bisdom Roermond 
beslist.

Bezwaren tegen dit decreet kunnen in 
overeenstemming met het kerkelijke 
wetboek (can. 1734 ivm can. 201 § 2) 
vanaf maandag 25 november 2019 

t/m vrijdag 6 december 2019 bij de 
Bisschop van Roermond, Mgr. drs. 
Harrie Smeets, Paredisstraat 10 6041 
JW Roermond, ingediend worden. 

Gegeven te Roermond, 
14 november 2019

+ Harrie Smeets 
Bisschop van Roermond 

mr. G.H. Smulders, lic.iur.can.
kanselier

Decretum 
Onttrekking aan de eredienst van 
de parochiekerk H. Nicolaas te Venlo

Aan de gelovigen van de parochie 
H. Nicolaas te Venlo gelegen binnen 
het dekenaat Venlo in het bisdom 
Roermond:

1.  Gezien het feit, dat door de 
 ontkerkelijking en de sterke
 terugloop van de bevolkings-
 dichtheid de kerkelijke en de 
 demografische situatie wezenlijk 
 veranderd is; 

2.  gezien het feit dat de liturgische  
 vieringen in de parochiekerk van 
 de H. Nicolaas te Venlo door 
 de ontkerkelijking geruime tijd 
 onvoldoende worden bezocht;

3. gezien dit afnemend draagvlak 
 en omdat het niet gerechtvaardigd 
 is te verwachten, dat de parochie-
 gemeenschap H. Nicolaas te Venlo 
 nog mogelijkheden heeft om weer  
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 naar een redelijke levens-
 vatbaarheid uit te groeien;

4. gezien het ontbreken van financiën  
 voor het levensonderhoud van  
 personen en om te voorzien In het
  gewone en buitengewone 
 onderhoud van het kerkgebouw 
 en het aanleggen van reserves; 

5. gezien het feit, dat er in voor-
 gaande tijd door clustervorming
 reeds gedeeltelijk bestuurlijke en 
 pastorale samenwerking tussen 
 deze parochie H. Nicolaas te Venlo 
 en de parochies H. Martinus, 
 H. Familie en H. Geest, H. Jozef, 
 H. Joannes Bosco, H. Hart van 
 Jezus, OLV Onbevlekt Ontvangen en 
 H. Michaël te Venlo tot stand 
 gekomen is en daardoor de 
 pastorale zorg voor de in de 
 parochie H. Nicolaas te Venlo
  wonende gelovigen gegarandeerd 
 kan worden vanuit de andere tot 
 deze cluster behorende parochies;

6. gezien het feit, dat in overeen-
 stemming met de bepalingen van 
 het kerkelijk wet-boek (can.50) 
 overleg heeft plaats gevonden 
 met de bij het kerkgebouw en  
 de parochie pastoraal verant-
 woordelijke de hoogeerwaarde 
 heer J.H.W. Spee, deken van Venlo 

 en pastoor van het genoemde 
 parochiecluster, de pastoor van 
 deze parochie H. Nicolaas de 
 zeereerwaarde heer J.M. Kunnen, 
 en met het kerkbestuur dat het 
 verzoek tot onttrekking heeft 
 verwoord in een schrijven 
 d.d. 4 april 2019, en met de 
 parochianen behorende bij de 
 parochie H. Nicolaas te Venlo, in 
 een daartoe belegde hoorzitting op 
 10 juli 2019;

7. gezien het feit, dat de priesterraad 
 van het bisdom Roermond volgens 
 de voorschriften van het kerkelijk 
 wetboek can.500 § 2 ivm can.1222 
 § 2) op 24 oktober 2019 over 
 de situatie in de parochie 
 H. Nicolaas te Venlo is ingelicht 
 en over het voornemen om het 
 kerkgebouw H. Nicolaas te Venlo 
 aan de eredienst te onttrekken, 
 is gehoord.

Besluiten wij om deze ernstige 
redenen:

•  dat de parochiekerk H. Nicolaas te  
 Venlo, gelegen in het dekenaat 
 Venlo binnen het bisdom 
 Roermond aan de eredienst zal 
 worden onttrokken op zondag 
 24 november 2019;
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•  dat de pastorale zorg voor de 
 gelovigen, wonende in de parochie 
 H. Nicolaas te Venlo, wordt 
 behartigd door de pastoor van deze 
 parochie, de zeereerwaarde heer 
 J.M. Kunnen en zijn teamleden;

•  dat van de in het kerkgebouw  
 aanwezige kunstvoorwerpen 
 volgens de richtlijnen van de 
 Stichting Kerkelijk Kunstbezit 
 in Nederland (SKKN) een rapport  
 dient te worden opgemaakt;

•  dat, zolang er nog roerende en  
 onroerende zaken van de parochie  
 H. Nicolaas te Venlo aanwezig zijn,  
 deze parochie als rechtspersoon  
 blijft voortbestaan onder 
 verantwoordelijkheid van het 
 kerkbestuur; 

•  dat dit besluit uiterlijk op zondag 
 24 november 2019 betekend 
 dient te worden.

Over de verdere bestemming van de 
goederen waaronder het kerkgebouw 
wordt door het kerkbestuur van 
de parochie H. Nicolaas te Venlo 
in overleg met het Bisdom Roermond 
beslist.

Bezwaren tegen dit decreet kunnen in 
overeenstemming met het kerkelijke 
wetboek (can. 1734 ivm can. 201 § 2) 
vanaf maandag 25 november 2019 
t/m vrijdag 6 december 2019 bij de 
Bisschop van Roermond, Mgr. drs. 
Harrie Smeets, Paredisstraat 10 6041 
JW Roermond, ingediend worden.

Gegeven te Roermond, 
14 november 2019

+ Harrie Smeets 
Bisschop van Roermond 

mr. G.H. Smulders, lic.iur.can.
kanselier
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Statuten van het Kathedraal Kapittel 
van het Bisdom Roermond

ART. 1. Krachtens volmacht, verleend 
door zijne heiligheid paus Pius IX in 
de apostolische brief d.d. 23 juli 1858, 
hebben de Nederlandse bisschoppen 
in hun bisdommen kathedrale kapittels 
opgericht. Het kathedraal kapittel van 
het Bisdom Roermond is door de 
bisschop van Roermond opgericht 
op 1 februari 1859. Het kathedraal 
kapittel, dat een college van priesters 
is, is een zelfstandig onderdeel van 
het rooms-katholiek kerkgenootschap 
in Nederland, in de zin van artikel 
VII van het reglement voor het rooms-
katholiek kerkgenootschap in 
Nederland, welk reglement op 
7 december 1925 ter kennis van de 
regering is gebracht, ingevolge artikel 
1 van de wet op de kerkgenoot-
schappen van 10 september 1853. 
Dientengevolge bezit het kathedraal 
kapittel rechtspersoonlijkheid niet 
alleen volgens kerkelijk recht, doch 
is het ook als zodanig erkend naar 
Nederlands recht ingevolge artikel 2 
van boek 2 van het burgerlijk wetboek. 

ART. 2. Het doel van het kathedraal 
kapittel en de taken van de leden 
van het kapittel worden als volgt 
omschreven: 

a) Die taken te vervullen, die in 
 de rooms-katholieke kerk voor 
 het kapittel zijn bepaald, zowel
  in het algemeen als in het 
 particulier recht; en in het bijzonder 
 de taken te vervullen van het 
 diocesaan consultorencollege, in 
 de zin van C.I.C., canon 502. 

b) Als voornaamste adviescollege 
 de bisschop bij te staan in 
 algemene beleidsvraagstukken 
 betreffende het bisdom. 

c) De bisschop te assisteren bij 
 liturgische vieringen, die van 
 bijzondere aard en van diocesaan  
 belang zijn. 

d) De bisschop op diens verzoek 
 te vertegenwoordigen bij 
 bijzondere gebeurtenissen binnen 
 of buiten het bisdom. 

e) Wanneer de bisschopszetel vacant  
 wordt, bestuurt het kapittel het 
 bisdom tot aan de aanstelling van 
 een diocesaan administrator, 
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 in die gevallen wanneer er geen 
 bisschop coadiutor of auxiliaris is, 
 noch de heilige Stoel een andere 
 voorziening heeft getroffen, in de 
 zin van canon 419. Gedurende deze 
 periode bezit het kapittel de 
 bevoegdheden van een vicaris-
 generaal (can. 426). 

f) Wanneer de bisschopszetel vacant  
 wordt, dient het kapittel binnen 
 acht dagen na het ontvangen van 
 het bericht dat de zetel vacant is, 
 een diocesaan administrator te 
 kiezen om het bisdom tussentijds 
 te besturen, in de zin van canon 
 421, wanneer er geen bisschop 
 coadiutor is, noch de heilige Stoel 
 andere voorzieningen heeft 
 getroffen. Deze administrator zal 
 het bisdom besturen totdat de 
 nieuwe bisschop bezitneemt van 
 zijn ambt, in de zin van can. 
 427-430. Hij behoort ten overstaan 
 van het kapittel de Geloofs-
 belijdenis en de Eed van trouw af 
 te leggen op de wijze die in 1989 
 door de Congregatio pro Doctrina 
 Fidei is bepaald. De diocesaan 
 administrator heeft tijdens zijn
 bestuursperiode de toestemming 
 van het kapittel nodig voor het 
 verlenen van ontslag aan de 
 kanselier en de andere notarii die 

 aan de diocesane curie verbonden  
 zijn, in de zin van can. 485; tevens 
 voor het geven van “litterae 
 dimissoriae” aan seculieren, in 
 de zin van can. 1018. De diocesane 
 administrator kan geen excardi-
 natie of incardinatie verlenen, noch
  het verlof om naar een andere 
 particuliere kerk te gaan, tenzij na 
 een jaar sinds de zetel vacant is 
 geworden en met toestemming van 
 het kapittel, in de zin van can. 272. 

g) Krachtens privilege, verleend in de 
 Instructio van de S. Congregatio de 
 Propaganda Fide d.d. 17 juli 1858, 
 zal het kapittel, wanneer de 
 bisschopszetel vacant geworden 
 is en er geen bisschop coadiutor 
 is, en tevens ook wanneer er een 
 bisschop coadiutor benoemd moet 
 gaan worden, een “terna” van 
 priesters opstellen, die aan de 
 apostolische Stoel aanbevolen 
 kunnen worden voor een 
 benoeming. 
 
h) Een nieuw benoemde diocesane 
 bisschop neemt canoniek bezit 
 van het bisdom, en een nieuw 
 benoemde bisschop coadiutor 
 neemt bezit van zijn ambt, doordat 
 zij het apostolisch schrijven tonen 
 aan het kapittel, in aanwezigheid 
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 van de kanselier van de diocesane 
 curie, welke laatste hiervan akte  
 opmaakt. 

i) Wanneer de diocesane bisschop 
 volledig verhinderd is zijn 
 pastorale taak in het bisdom te
  vervullen wegens gevangenschap, 
 verbanning, ballingschap of 
 onvermogen, in de zin van can.  
 412, komt het bestuur van het 
 bisdom, tenzij de heilige Stoel 
 anders voorzien heeft, aan de 
 bisschop coadiutor toe; bij diens 
 ontbreken of verhindering, aan 
 een bisschop auxiliaris, of aan een 
 vicaris-generaal of episcopaal, of 
 aan een andere priester, met 
 inachtneming van de volgorde van 
 personen volgens een lijst die door 
 de diocesane bisschop opgesteld is. 
 Wanneer er geen bisschop 
 coadiutor is en de vermelde lijst 
 niet voorhanden is, is het de taak 
 van het kapittel om een priester 
 te kiezen om het bisdom te 
 besturen. Deze priester is in de 
 uitoefening van de pastorale zorg 
 voor het bisdom gehouden aan de 
 verplichtingen en bezit de macht, 
 die in het recht aan een diocesaan 
 administrator toekomen. Hij dient 
 zo spoedig mogelijk de heilige 
 Stoel in kennis te stellen van 
  

 de verhindering van de zetel alsook 
 van het opnemen van zijn taak 
 (vgl. can. 412-414).

j) De vervulling van bepaalde meer 
 plechtige liturgische diensten in 
 de kathedrale kerk, welke 
 behoort tot de in het algemeen  
 kerkelijk recht eerst aangeduide  
 verplichtingen van het kathedraal 
 kapittel, zal, krachtens het privilege, 
 bij decreet van de S. Congregatio 
 de Propaganda Fide d.d. 17 juli 
 1858 aan de kathedrale kapittels 
 van Nederland verleend, feitelijk 
 slechts in zeer gereduceerde 
 mate kunnen behoren tot de 
 verplichtingen van het kathedraal 
 kapittel van Roermond; met 
 inachtneming van hetgeen in deze 
 statuten in art. 5 is bepaald. 

k) De vervulling van andere taken, 
 die door de bisschop in de zin van 
 can. 503 aan het kathedraal kapittel 
 worden toevertrouwd. 

ART. 3. Bij de samenstelling van het 
kapittel wordt het volgende in acht 
genomen: 

a) Alle leden van het kapittel worden  
 vrij benoemd door de bisschop van 
 Roermond. 
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b) Het kathedraal kapittel telt 
 minimaal zes en maximaal twaalf 
 leden. De bisschop zal er bij de 
 benoeming van de kanunniken 
 naar streven, dat minstens een 
 derde van het aantal leden geen lid 
 van de bisschoppelijke curie zal 
 zijn. Het lidmaatschap geldt 
 voor tien jaar, doch is telkens  
 hernieuwbaar. Het eindigt bij de  
 leeftijd van vijfenzeventig jaar. 
 Deze laatste bepaling geldt niet  
 voor een bisschop auxiliaris,  
 wiens ontslagaanvraag aan de  
 Paus, ingediend bij gelegenheid 
 van zijn vijfenzeventigste 
 verjaardag, niet is aanvaard 
 door de Apostolische Stoel. 

c) Het lidmaatschap eindigt wanneer  
 een lid buiten het bisdom komt 
 te wonen, tenzij de bisschop 
 dispenseert. 

d) Bij de benoeming van een nieuwe  
 vicaris beslist de bisschop of de 
 aftredende vicaris, die opgevolgd 
 wordt, lid blijft. 

ART. 4. Het kapittel kiest uit zijn 
midden een proost, wiens benoeming 
een bekrachtiging door de bisschop 
nodig heeft, en een secretaris; met 
inachtneming van hetgeen in artikel 
13 is bepaald. 

ART. 5. De proost roept de vergade-
ringen bijeen; hij bepaalt de agenda 
en zit de vergaderingen voor. 
Wanneer minstens twee leden een 
bijeenroeping wensen, is de proost 
verplicht dit te doen. Voor de 
rechtsgeldigheid van vergaderingen 
dienen naast de proost, of een door 
hem aangewezen plaatsvervangende 
kanunnik, minstens de helft van de 
leden aanwezig te zijn. Het kapittel kan 
ook buiten vergadering rechtsgeldig 
besluiten nemen, doch op deze wijze 
geen verkiezing houden. Hierbij wordt 
in acht genomen hetgeen bepaald 
wordt in artikel 13 ten aanzien van 
“andere zaken” waarover een 
beslissing genomen moet worden. 
Rechtskracht heeft datgene wat te 
kennen is gegeven door de absolute 
meerderheid van de stemgerech-
tigden. Proost en secretaris onder-
tekenen tezamen de kapittel-
besluiten die zulks behoeven. 
Het kapittel kan voor het notuleren 
van vergaderingen en voor andere 
secretariaatswerkzaamheden gebruik 
maken van de hulp van derden. Aan de 
bijeenkomsten van het kapittel wordt 
altijd het bidden van een deel van het 
kerkelijk getijdengebed, of een andere 
gebedsoefening, verbonden. Van alle 
akten van het kapittel ontvangt 
de bisschop een afschrift. 
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ART. 6. De taken van het kapittel, 
genoemd onder artikel 2, sub a en b, 
oefent het kapittel uit als ‘uitgebreide 
staf’ van de bisschop, en derhalve 
onder diens voorzitterschap; de 
bisschop bepaalt in dat geval ook de 
agenda (vgl. can. 502). Wanneer de 
bisschop daartoe besluit, kunnen de 
leden van de bisschopsstaf die geen 
vicaris zijn, voor deze vergaderingen 
uitgenodigd worden. Tot de taken 
van deze vergadering behoort het 
volgende in het bijzonder: 

a) De diocesane bisschop dient 
 het kapittel te horen in de zin van 
 can. 127 § 2,2°, alvorens een 
 econoom van het bisdom te 
 kunnen benoemen; eveneens bij 
 ontslag van de econoom voordat 
 de termijn van zijn benoeming 
 verlopen is. 

b) De diocesane bisschop moet wat  
 betreft het stellen van daden 
 van beheer die, gelet op de 
 economische toestand van het 
 bisdom, van groter belang zijn, 
 het kapittel horen, eveneens in 
 de zin van can. 127 § 2,2°.

c) Voor het stellen van daden van 
 buitengewoon beheer, en voor 
 gevallen die in het algemeen recht 
  

 of in de stichtingsoorkonden 
 speciaal vermeld zijn, heeft de 
 bisschop toestemming van het 
 kapittel nodig. Het komt aan de 
 bisschoppenconferentie toe om 
 te bepalen welke daden beschouwd 
 moeten worden als van buiten-
 gewoon beheer; desbetreffende 
 decreten van de bisschoppen-
 conferentie krijgen kracht van 
 verplichting wanneer zij, na 
 beoordeling door de apostolische 
 Stoel, wettig afgekondigd zijn (can. 
 445 § 2). 

d) Voor het vervreemden van 
 goederen, waarvan de waarde 
 valt tussen de minimum- en 
 maximum-som (door de 
 bisschoppenconferentie voor haar  
 eigen gebied vast te stellen), heeft  
 de bisschop toestemming nodig  
 van het kapittel, zowel om aan  
 andere bestuurders, van rechts-
 personen die aan de bisschop  
 onderworpen zijn, verlof tot  
 vervreemding te verlenen, alsook  
 om zelf goederen van het bisdom  
 te vervreemden, in de zin van can.  
 1292 § 1. Deze toestemming is 
 ook vereist wanneer het gaat 
 om elke transactie waardoor 
 de vermogenspositie van 
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 de betreffende rechtspersoon  
 slechter kan worden, in de zin van  
 can. 1295. 

e) Wanneer het gaat over zaken,  
 waarvan de waarde de maximum-
 som overschrijdt, of over zaken  
 die krachtens gelofte aan de Kerk  
 geschonken zijn, of over zaken die  
 uit artistiek of historisch oogpunt  
 kostbaar zijn, is voor de geldigheid
 van de vervreemding behalve de
 toestemming van het kapittel 
 bovendien verlof van de heilige 
 Stoel vereist. 

f) Het kapittel mag zijn advies of 
 toestemming niet geven, tenzij 
 het eerst exact op de hoogte 
 gebracht is, zowel betreffende 
 de economische situatie van 
 de rechtspersoon van wie 
 men voorstelt goederen te  
 vervreemden, als betreffende de  
 reeds gedane vervreemdingen, in  
 de zin van can. 1292 § 4.

ART. 7. Aan de leden van het kapittel, 
en aan anderen die vergaderingen 
hebben bijgewoond, of van het 
besprokene op enigerlei wijze kennis 
hebben gekregen, komt een zwijgplicht 
toe, naar de aard van het besprokene. 
Zowel de bisschop, alsook de 
meerderheid van de leden van 

het kapittel, kunnen deze zwijgplicht 
als zijnde ‘sub gravi’ bepalen. Zaken 
die vallen onder het ‘Secretum 
Pontificium’, in de zin van de Instructio 
de Secreto Pontificio van de kardinaal 
staatssecretaris van 1974, horen hier 
van rechtswege toe, zoals met name 
al hetgeen betrekking heeft op de taak 
van het kapittel genoemd in artikel 2 
sub g. 

ART. 8. De ambtstekenen van 
de kanunniken van het kathedraal 
kapittel van het bisdom Roermond 
worden - met inachtneming van de 
Litterae Circulares van de S. 
Congregatio pro Clericis ‘De reforma-
tione verstium choralium’ d.d. 30 
oktober 1970 - blijkens het rescript van 
de secretaris van de S. Congregatio 
de Propaganda Fide na een audiëntie 
bij zijne heiligheid paus Pius IX op 4 
september 1864, als volgt beschreven: 
“… dat het aan genoemde kanunniken 
voortaan toekomt om hun zwarte 
mozetta’s van binnen te bekleden 
met rode of paarse zijde op dusdanige 
wijze dat zomen van dezelfde kleur 
naar buiten zichtbaar worden; evenzo 
de knoopjes en de knoopsgaten”. 
Het kapittel van Roermond bekleedt de 
mozetta van binnen met rode zijde. 
De kanunniken dragen een bonnet 
met een pluim van dezelfde kleur. 
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Zij kunnen deze ambtstekenen dragen 
in het gehele bisdom Roermond, doch 
daarbuiten slechts wanneer zij de 
bisschop begeleiden, of de bisschop 
of het kapittel vertegenwoordigen. 

ART. 9. De bisschop kan, al dan 
niet op voorstel van het kapittel, 
erekanunniken benoemen. Op hen 
is het bepaalde in artikel 2 en artikel 3 
niet van toepassing, met uitzondering 
van hetgeen bepaald is in artikel 2 
sub d. Ook is op hen van toepassing 
hetgeen bepaald is in artikel 8. 

ART. 10. De bisschop benoemt, 
op voordracht van het kapittel, 
een Canonicus Paenitentiarius, die 
op regelmatige tijden in de kathedrale 
kerk biecht zal horen. Deze heeft 
ambtshalve de bevoegdheid (welke 
hij echter niet aan anderen kan 
delegeren) om in het sacramentele 
bereik te absolveren in van rechts-
wege opgelopen en niet verklaarde 
censuren, die niet aan de apostolische 
Stoel voorbehouden zijn, in de zin 
van can. 508. 

ART. 11. Bij het vervullen van de 
taak, genoemd onder artikel 2 sub f, 
gaat het kapittel te werk volgens 
de canones 421, 423, 424 en 425. 

ART. 12. Bij het vervullen van 
de taak, genoemd onder artikel 2 
sub g, gaat het kapittel te werk 
volgens de canones 164-178, echter 
met inachtneming van hetgeen is 
bepaald in de Instructio van de 
S. Congregatio de Propaganda Fide 
pro regno Neerlandiae circa 
commendandos ad Episcopatum, 
d.d. 17 juli 1858, en met inachtneming 
van hetgeen in deze statuten is 
bepaald in artikel 13. 

ART. 13. Over personen wordt 
schriftelijk gestemd, over zaken 
mondeling, tenzij minstens twee leden 
om een schriftelijke stemming vragen. 
Wanneer het over verkiezingen gaat, 
heeft rechtskracht datgene, wat in 
aanwezigheid van de meerderheid 
van hen die bijeengeroepen moeten 
worden, besloten is door de absolute 
meerderheid plus één van de 
aanwezigen. Na twee stemmingen 
zonder resultaat dient gestemd te 
worden over de twee kandidaten die 
in de laatste stemming het grootse 
deel van de stemmen behaald hebben, 
of, als er meerderen zijn, over de 
oudste twee in leeftijd. In de derde 
stemronde wordt geen absolute 
meerderheid van stemmen meer 
vereist, doch is een relatieve 
meerderheid voldoende. 
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Wanneer er in de derde ronde pariteit 
blijft, dient degene als gekozen 
beschouwd te worden, die de oudste 
in leeftijd is. Bij deze laatstgenoemde 
stemmingen hebben de twee 
kandidaten, die dan nog passief 
stemrecht hebben, zelf geen actief 
stemrecht meer. Wanneer het over 
andere zaken gaat, heeft rechts-
kracht wat in aanwezigheid van 
de meerderheid van hen die 
bijeengeroepen moeten worden, 
besloten is door de absolutie 
meerderheid van de aanwezigen; 
als na twee stemmingen de stemmen 
gelijk zijn, kan de voorzitter door zijn 
stem een einde maken aan de pariteit. 
Bij mondelinge stemmingen wordt 
gestemd volgens de precedentie 
der kanunniken, met dien verstande 
dat de eerste in precedentie als 
laatste zijn stem uitbrengt. 

ART. 14. De precedentie in het 
kapittel wordt als volgt bepaald. 
Een kanunnik die de bisschopswijding 
heeft ontvangen, gaat steeds voor 
op alle anderen. Daarna volgen de 
vicarissen, vervolgens de proost 
en dan de overige kanunniken, 
volgens anciënniteit; bij gelijke 
anciënniteit geeft het aantal 
priesterjaren de doorslag. 

ART. 15. De installatie van nieuw leden 
van het kathedraal kapittel geschiedt 
door de bisschop of door iemand die 
daartoe door hem is gedelegeerd. 
De secretaris leest de benoemingsbrief 
voor. Daarna legt het nieuwe lid ten 
overstaan van de bisschop of diens 
gedelegeerde en ten overstaan van 
het kapittel de Geloofsbelijdenis en 
de Eed van Trouw af (vgl. A.A.S. vol. 
81, pag. 104 en 1169). Daarna legt het 
nieuwe lid de volgende verklaring af: 
“Ik, N.N., benoemd tot kanunnik van 
het kapittel van de kathedrale kerk van 
het bisdom Roermond, verklaar, dat 
ik de statuten van dit kapittel met de 
verschuldigde volgzaamheid in acht 
zal nemen. Ik beloof mijn taken als lid 
van het kapittel op de voorgeschreven 
wijze en getrouw (“rite et fideliter”) 
te vervullen en de geheimhouding te 
bewaren, waar dit uit de aard van 
de zaak volgt of door het kapittel 
voorgeschreven wordt, in het bijzonder 
in alles wat de voordracht van een 
‘terna’ aan de Apostolische Stoel 
betreft”. Daarna wordt hem de 
mozetta en de bonnet overhandigd 
en opgelegd met de woorden: 
“Krachtens het gezag waarin wij 
zijn gesteld, stellen wij u aan en 
installeren wij u als kanunnik, volgens 
uw benoemingsbrief. In de naam van 
de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest. Amen”. 
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ART. 16. Het kapittel stelt zelf bij 
legitieme kapittelhandeling zijn 
statuten vast en het kan die ook 
wijzigen. De vaststelling en elke 
wijziging behoeven echter de 
goedkeuring van de zijde van 
de bisschop van Roermond. 

ART. 17. De opheffing van het kapittel 
is voorbehouden aan de apostolische 
Stoel. 

ART. 18. Het komt aan de kanunniken,
volgens de volgorde van hun 
precedentie, toe om aan de bisschop, 
wanneer deze ten gevolge van ziekte of 
ouderdom in levensgevaar geraakt is, 
het sacrament van de ziekenzalving en 
het viaticum toe te dienen, en tevens 
om zijn uitvaart te verzorgen, tenzij 
de bisschop zelf bij testament, c.q. 
codicil, anders bepaald zou hebben. 
Bij de uitvaart van de bisschop dienen 
alle kanunniken, tenzij zij door een 
ernstige reden verhinderd zouden zijn, 
aanwezig te zijn. 

ART. 19. Wanneer de bisschop komt 
te overlijden, is het, wanneer er geen 
bisschop coadiutor of auxiliaris is, de 
plicht van het kapittel om de heilige 
Stoel op de hoogte te brengen van 
het overlijden van de bisschop. 

Eveneens worden de metropoliet en 
de andere leden van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie door het 
kapittel op de hoogte gebracht. De 
diocesaan administrator brengt na 
zijn keuze zelf de heilige Stoel op 
de hoogte van zijn verkiezing. Het 
kapittel brengt de metropoliet op 
de hoogte van de keuze van de 
diocesaan administrator. Indien 
binnen de voorgeschreven tijd om 
welke reden dan ook geen diocesaan 
administrator wettig gekozen is, gaat 
de aanwijzing van deze van rechtswege 
over op de metropoliet, of, wanneer 
de metropolitane zetel vacant is, op 
de in aanstelling oudste suffragane 
bisschop. 

ART. 20. Wanneer een lid van het 
kathedraal kapittel komt te overlijden, 
brengt de secretaris andere leden 
onverwijld op de hoogte. Hij nodigt 
allen uit om de uitvaartdienst bij te 
wonen. Het komt aan de proost toe 
om de uitvaart te leiden, tenzij de 
overledene anders bepaald zou 
hebben.

ART. 21. Wanneer aan het kathedraal 
kapittel inkomsten ten deel komen 
te vallen, zullen deze beheerd worden 
volgens de voorschriften van het 
algemeen kerkelijk recht inzake 
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kerkelijk goederenbeheer, zoals met 
name bepaald in boek V van het 
kerkelijk wetboek, can. 1254-1310.

ART. 22. Tenslotte zullen de leden 
van het kathedraal kapittel, zowel 
elk afzonderlijk als allen gemeen-
schappelijk, zich de volgende woorden 
ter harte nemen van het in 1924 
gehouden provinciaal concilie van 
de Utrechtse kerkprovincie, waarvan 
de decreten op 11 juli 1927 door 
de heilige Stoel werden erkend: 
“De kanunniken zullen zich voort-
durend te binnen brengen dat zij, 
op dezelfde wijze waarop zij in 
rang en waardigheid op anderen 
voorgaan, evenzo ook behoren door 
volkomenheid van levenswandel 
en door het voorbeeld van alle 
priesterlijke deugden uit te munten. 
Met alle ijver zullen zij de goddelijke 
eredienst bevorderen. En de lauwheid 
in geestelijke zaken, die de harten der 
gelovigen aan het binnensluipen is, 
zullen zij op heilzame wijze door hun 
godsvrucht trachten te overwinnen 
[…]. Zij zullen niet nalaten de 
weldadigheid jegens de armen en 
de liefde jegens de naasten te 
beoefenen. En zij zullen ook 
daarom met groter liefde onderling 
met elkaar verbonden moeten zijn, 

daar het immers genoegzaam zeker 
is, dat de eerste verbanden der 
kanunniken op deze deugd 
gegrondvest waren […]. Bovendien 
dienen de kanunniken de anderen 
een helder voorbeeld te geven in 
de onderhouding van de heilige 
canonieke wetten en van de diocesane 
wetten. Vanwege hun eigen bijzondere 
plaats echter, namelijk als mensen 
die krachtens hun functie de eerste 
raadgevers en de voornaamste 
medewerkers van de bisschoppen zijn, 
dienen zij zichzelf tot een voorbeeld 
te maken in - zoals dat aan zonen 
eigen is - dienstbaarheid aan en in 
gehoorzaamheid en eerbied jegens 
hun bisschoppen, wier vreugde en 
erekrans zij behoren te zijn, en die van 
hun kant zich erover mogen verheugen 
hen als hun broeders te hebben.”

Aldus vastgesteld bij legitiem 
kapittelbesluit,

Roermond, 7 november 2019

Dr. L.J.M. Hendriks, 
secretaris 

Dr. H.J.G.M. Schnackers, 
proost
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Deze herziene statuten, die bij 
legitiem kapittelbesluit zijn 
vastgesteld en die aan mij ter 
goedkeuring werden voorgelegd, 
keur ik goed en bevestig ik,

7 november 2019

Mr. G.H. Smulders 
l.i.c., kanselier 

+ Harrie Smeets, 
bisschop van Roermond 

Priesterjubilea 2020

60 jaar priester
•  A.H.H. van Dijk, Koningin 
 Julianastraat 14 te 6585 XR Mook  
 (op 2 april) oud-pastoor te Mook /
  oud-administrator te Middelaar en  
 Molenhoek
•  H.P.J. Jorissen, De Briasweg 7 te  
 6095 CK Baexem (op 2 april)
 oud-pastoor te Hout-Blerick
•  J.L.S. Klerken, Leliestraat 49 te
  6002 TL Weert (op 2 april)  
 oud-secretaris dekenaal centrum 
 te Venlo
•  mgr.dr. A.M.W.J. Kurris, Sint 
 Pieterstraat 72-82 te 6211 JP  
 Maastricht (op 2 april)
 oud-pastoor Maastricht, OLV 
 Tenhemelopneming
•  dr. L.F.J. Meulenberg, 
 Geleenstraat 56-A te 6411 HT  
 Heerlen (op 2 april)  
 oud-docent UTP

•  P.J.G. Pisters, Kerkstraat 19-A te  
 6065 AR Montfort (op 2 april)
 oud-pastoor te Montfort
•  M.W. de Jong c.m., Kerkstraat 8  
 te 5981 CG Panningen (op 24 juli)
 oud-kapelaan te Rumpen
•  Dr. H. van der Meer s.j., 
 Heyendaalseweg 296-W te 
 6525 SM Nijmegen (op 26 juli)
 oud-officiaal bisdom Roermond
•  H.M.G. Wishaupt o.c.d.,  
 Schaliedekkersdreef 22 te 
 6216 RV Maastricht (op 27 juli)
 oud-kapelaan te Geleen, H. Hart  
 van Jezus
•  D.H. van Lier s.j., 
 Heyendaalseweg 290 te 6525 SM  
 Nijmegen (op 30 juli)
 oud-pastoor te Heibloem
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•  H.J.C. Bergsma c.s.s.r., 
 Adelastraat 3 te 6004 HZ Weert  
 (op 21 september)
 oud-pastoor te Tungelroy

50 jaar priester 
•  Drs. L.M.J.M. Kleinen, 
 Oranjeplein 244 te 6224 KX 
 Maastricht (op 14 maart)
 oud-rector van Zorgcentrum 
 Dr. Ackenshuis te Gulpen  
•  A.J. Pijpers s.m.a., Sint 
 Laurentiusstraat 3 te 6268 NJ  
 Bemelen (op 28 juni)
 administrator te Bemelen
•  H.J. te Plate o.m.i., Heyendaalse-
 weg 296-N te 6525 SM Nijmegen  
 (op 19 september)
 oud-pastoor te Oirlo

40 jaar priester 
•  Drs. K.B.M. Weerkamp c.s.s.r.,  
 Parklaan 3 te 6045 BS Roermond  
 (op 26 april) rector Roermond, 
 OLV Tenhemelopneming en 
 pastoor Roermond, H. Jozef
•  Drs. J.L.J. Hafmans c.s.s.r., 
 Wittemer Allee 32 te 6286 AB  
 Wittem (op 24 mei)
 oud-rector Wittem, HH. Alfonsus en  
 Joannes Nepomucenus 

•  P.H.A. van der Horst, 
 Rochusplein 3 te 5988 CG Helden  
 (op 31 mei) pastoor te Helden,  
 Panningen, Egchel, Beringe, 
 Grashoek, Koningslust en Meijel
•  mr. L.J.M.A. Receveur, Laander-
 straat 31 te 6411 VA Heerlen 
 (op 31 mei) pastoor te Heerlen, 
 H. Franciscus van Assisië
•  Dr. A. Romani, Via Luigi Arnaldo  
 Vassallo, 61 te I-00159 ROMA 
 (op 31 mei) oud-pastoor 
 Roermond, H. Tomas
•  J.W.J. Snijders, Burg Junckers-
 straat 25 te 5913 AX Venlo 
 (op 31 mei) oud-pastoor te  
 Hout-Blerick

25 jaar priester 
•  P.N. Tervoort, Vrakkerstraat 21  
 te 6002 AT Weert (op 29 april)
 pastoor te Boshoven en Laar
•  A.J.M. Caldelas Schwarz, Henri  
 Jonasplein 1 te 6462 CR Kerkrade 
 (op 10 juni) pastoor te Bleijerheide  
 en Nulland
•  J.G. Wauben o.c.d., Siberie 7 te  
 5825 HK Overloon (op 1 oktober)
 pastoor te Geijsteren
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Personalia

Juli 2019
De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de zeereerwaarde pater 
M.L. Calo m.s.p. per 1 juli 2019 eervol 
ontslag als pastoor van de parochies 
H. Martinus, H. Hart van Jezus en 
H. Joseph te Tegelen, H. Rochus te 
Steyl en H. Urbanus te Belfeld. Ook 
verleende de bisschop hem per 1 juli 
2019 eervol ontslag als secretaris 
Missiezaken in ons bisdom. Pater 
Calo is weer ter beschikking van 
zijn religieuze overheid.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de zeereerwaarde heer 
L.F.M. Terranea per 1 juli 2019 eervol 
ontslag als pastoor van de parochie 
OLV Hulp der Christenen te Landgraaf, 
alsmede als assistent van de parochies 
HH. Petrus en Paulus, OLV van 
de Berg Carmel, H. Michael, H. Jozef, 
H. Theresia en H. Don Bosco, 
H. Drievuldigheid, H. Bernadette, 
H. Hart van Jezus en H. Familie, allen 
te Landgraaf. Pastoor Terranea gaat 
met emeritaat.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de hoogeerwaarde heer 
S.W.M. Nevelstein met ingang van 1 juli 
2019 tevens tot administrator van 

de parochie OLV Hulp der Christenen 
te Nieuwenhagen. Zijn overige taken 
blijft hij behouden. Deze benoeming 
geldt totdat een nieuwe pastoor voor 
deze parochie is geïnstalleerd.

Augustus 2019
De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de zeereerwaarde heer 
G.H.J. Honings per 1 augustus 2019 
eervol ontslag als administrator van de 
parochie H. Hart van Jezus (Koepelkerk) 
te Maastricht. Hij blijft zijn overige 
taken behouden.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de hoogeerwaarde heer 
J.J.H. Dautzenberg met ingang van 
1 augustus 2019 tevens tot 
administrator van de parochie H. Hart 
van Jezus (Koepelkerk) te Maastricht. 
Zijn overige taken blijft hij behouden. 
Deze benoeming geldt totdat een 
nieuwe pastoor voor deze parochie 
is geïnstalleerd.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de zeereerwaarde heer 
G.H.J. Honings per 1 augustus 2019 
eervol ontslag als administrator van 
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de parochie H. Joannes Bosco te 
Maastricht. Hij blijft zijn overige taken 
behouden.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de hoogeerwaarde heer 
J.J.H. Dautzenberg met ingang van 
5 augustus 2019 tot pastoor van 
de parochie H. Joannes Bosco te 
Maastricht. Zijn overige taken blijft 
hij behouden.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de zeereerwaarde heer 
M.J.M. Proksch M.Sc. per 1 augustus 
2019 op medische gronden eervol 
ontslag als pastoor van de parochie 
H. Hart van Jezus te Venlo. Met ingang 
van 1 augustus 2019 gaat hij met 
ziekteverlof.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de hoogeerwaarde 
heer J.H.W. Spee met ingang van 
12 augustus 2019 tot pastoor van de 
parochie H. Hart van Jezus te Venlo. 
Zijn overige taken blijft hij behouden. 

September 2019
De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de zeereerwaarde heer 
H.L.H. Notermans onder gelijktijdig 
eervol ontslag als pastoor van de 
parochies H. Willibrordus te 
Stramproy, H. Hart van Jezus te 

Altweerterheide, H. Cornelius te 
Swartbroek en H. Barbara te Tungelroy 
met ingang van 1 september 2019 
tot pastoor van de parochies 
H. Bernadette te Abdissenbosch, 
H. Jozef te Waubach, H. Theresia 
en H. Don Bosco te Lauradorp en 
H. Drievuldigheid te Rimburg. Zijn 
overige taken blijft hij behouden.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de hoogeerwaarde heer 
S.W.M. Nevelstein per 1 september 
2019 eervol ontslag als administrator 
van de parochies H. Bernadette te 
Abdissenbosch, H. Jozef te Waubach, 
H. Theresia en H. Don Bosco te 
Lauradorp en H. Drievuldigheid 
te Rimburg. 

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de zeereerwaarde heer 
A. Antony Thomas Kalarickal met 
ingang van 1 september 2019 tot 
pastoor van de parochies H. Martinus, 
H. Hart van Jezus en H. Joseph te 
Tegelen, H. Rochus te Steyl en 
H. Urbanus te Belfeld. 

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de zeereerwaarde 
heer J.W. Janssen met ingang van 
1 september 2019 tot pastoor van 
de parochies H. Cornelius, H. Paulus, 
Christus Koning, H. Gerardus Majella, 
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H. Antonius van Padua, H. Hart van 
Jezus, HH. Martelaren van Gorcum, 
H. Geest en H. Drievuldigheid te 
Heerlen.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de zeereerwaarde heer 
drs. F.L.M. Jongen met ingang van 
1 september 2019 tevens tot pastoor 
van de parochie OLV Hulp der 
Christenen te Nieuwenhagen. Hij 
blijft zijn overige taken behouden.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de weleerwaarde heer 
S. Eriyangalath Augustine met ingang 
van 1 september 2019 tevens tot 
kapelaan van de parochie OLV Hulp 
der Christenen te Nieuwenhagen. 
Hij blijft zijn overige taken behouden.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de weleerwaarde pater 
L.G.M. Koppen f.s.o. met ingang van 
1 september 2019 tot kapelaan van 
de RK parochies Onbevlekt Hart van 
Maria, H. Geest, H. Vincentius a Paulo 
en H. Familie, allen te Brunssum en de 
parochies H. Barbara en OLV van de 
H. Rozenkrans te Treebeek, maar 
nu voor een taak die 80% van een 
werkweek omvat, hetgeen 40% was. 

Vicaris-generaal mgr. R.H.M. Maessen 
benoemde namens de bisschop van 
Roermond de hoogeerwaarde heer 
H.C.M. Franken met ingang van 
9 september 2019 tot administrator 
van de parochies H. Willibrordus te 
Stramproy, H. Hart van Jezus 
te Altweerterheide, H. Cornelius 
te Swartbroek en H. Barbara te 
Tungelroy, terwijl hij zijn overige taken 
blijft behouden. Deze benoeming 
geldt totdat een nieuwe pastoor 
voor deze parochies is geïnstalleerd.

Vicaris-generaal mgr. R.H.M. Maessen 
benoemde namens de bisschop van 
Roermond de hoogeerwaarde heer 
drs. J.A.E. Storcken s.m.a. met 
ingang van 9 september 2019 
tot administrator van de parochies 
H. Martinus te Eijsden en H. Jozef te 
Oost-Maarland. Zijn overige taken 
blijft hij behouden. Deze benoeming 
geldt totdat de nieuwe pastoor voor 
deze parochies is geïnstalleerd.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de hoogeerwaarde heer 
G.H.J. Honings met ingang van 16 
september 2019 tot deken van het 
dekenaat Schinnen, alsmede tot 
pastoor van de parochies H. Dionysius 
te Schinnen, H. Petrus Canisius te Puth, 
H. Lambertus te Oirsbeek en 
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H. Jozef te Doenrade, en tevens tot 
assistent van de parochies OLV 
Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade, 
H. Lambertus te Bingelrade, 
H. Gertrudis te Jabeek, H. Clemens te 
Merkelbeek en H. Eligius te Schinveld.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de zeereerwaarde heer 
drs. H.S.J. Adema met ingang van 
16 september 2019 tevens tot pastoor 
van de parochies OLV Onbevlekt 
Ontvangen te Amstenrade, 
H. Lambertus te Bingelrade en 
H. Gertrudis te Jabeek, alsmede tot 
assistent van de parochies 
H. Dionysius te Schinnen, H. Petrus 
Canisius te Puth, H. Lambertus te 
Oirsbeek en H. Jozef te Doenrade. 
Zijn overige taken blijft hij behouden.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de weleerwaarde heer 
B.M.M. Gorissen met ingang van 16 
september 2019 tevens tot kapelaan 
van de parochies H. Lambertus te 
Bingelrade, H. Gertrudis te Jabeek, 
OLV Onbevlekt Ontvangen te 
Amstenrade, H. Clemens te 
Merkelbeek, H. Eligius te Schinveld, 
H. Petrus Canisius te Puth, 
H. Lambertus te Oirsbeek en H. Jozef 
te Doenrade, terwijl hij zijn taak in 
de parochie H. Dionysius te Schinnen 
blijft behouden.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de eerwaarde heer 
K.P. van Hees met ingang van 
16 september 2019 tevens tot 
diaken-assistent van de parochies 
H. Lambertus te Bingelrade, 
H. Gertrudis te Jabeek, H. Clemens 
te Merkelbeek, H. Eligius te Schinveld, 
H. Dionysius te Schinnen, H. Petrus 
Canisius te Puth, H. Lambertus te 
Oirsbeek en H. Jozef te Doenrade, 
terwijl hij zijn taak in de parochie 
OLV Onbevlekt Ontvangen te 
Amstenrade blijft behouden.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de hoogeerwaarde heer 
mgr. W.W.H.G. van Rens per 
16 september 2019 eervol ontslag 
als administrator van de parochies 
H. Lambertus te Bingelrade, 
H. Gertrudis te Jabeek en OLV 
Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade. 

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de hoogeerwaarde heer 
mgr. W.W.H.G. van Rens per 
16 september 2019 eervol ontslag 
als administrator van de parochies 
H. Lambertus te Oirsbeek en 
H. Jozef te Doenrade. 
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Oktober 2019
De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de zeereerwaarde heer 
P.F.G. Backus per 1 oktober 2019 
eervol ontslag als pastoor van de 
parochies H. Cornelius te Borgharen 
en H. Martinus te Itteren, alsmede 
als administrator van de parochies 
H. Johannes de Doper te Limmel en 
H. Antonius van Padua te Nazareth. 
Pastoor Backus gaat met emeritaat.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de zeereerwaarde heer 
J.G.M. Rosenhart met ingang van 
1 oktober 2019 tot pastoor van de 
parochies H. Lambertus te Reuver, 
H. Gertrudis te Beesel en Onbevlekt 
Hart van Maria te Reuver-Offenbeek.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de hoogeerwaarde heer 
J.H.W. Spee per 1 oktober 2019 eervol 
ontslag als administrator van de 
parochies H. Lambertus te Reuver, 
H. Gertrudis te Beesel en Onbevlekt 
Hart van Maria te Reuver-Offenbeek. 
Zijn overige taken blijft hij behouden.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de zeereerwaarde heer 
H.W.M. Reijnen per 1 oktober 2019 
eervol ontslag als pastoor van de 
parochies HH. Cosmas en Damianus 
te Afferden, H. Dionysius te Heijen en 

H. Jozef te Siebengewald. Met ingang 
van deze datum van 1 oktober 2019 
stelde de bisschop hem ter 
beschikking van de bisschop van 
’s Hertogenbosch.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de hoogeerwaarde heer 
drs. E. Smeets met ingang van 
1 oktober 2019 tevens tot 
administrator van de parochies 
HH. Cosmas en Damianus te Afferden, 
H. Dionysius te Heijen en H. Jozef te 
Siebengewald. Zijn overige taken blijft 
hij behouden. Deze benoeming geldt 
totdat een nieuwe pastoor voor deze 
parochies is geïnstalleerd.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de zeereerwaarde heer 
R.J. Verheggen met ingang van 
1 oktober 2019 tot pastoor van 
de parochies H. Martinus te Eijsden, 
Maria Tenhemelopneming te 
Eijsden-Mariadorp en H. Jozef 
te Oost-Maarland.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de zeereerwaarde heer 
R.J.W. Driessens per 1 oktober 2019 
eervol ontslag als administrator van 
de parochie Maria Tenhemelopneming 
te Eijsden-Mariadorp. Hij blijft zijn 
overige taken behouden.
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De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de zeereerwaarde heer 
R. Muprappallil Joseph met ingang 
van 1 oktober 2019 tot pastoor van 

de parochies H. Antonius van Padua, 
H. Hubertus, H. Maximiliaan Kolbe, 
H. Jozef, H. Lambertus, H. Johannes 
de Doper en Onbevlekt Hart van Maria, 
allen te Blerick. 

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de hoogeerwaarde heer 
J.H.W. Spee per 1 oktober 2019 eervol 
ontslag als administrator van de 
parochies H. Antonius van Padua, 
H. Hubertus, H. Maximiliaan Kolbe, 
H. Jozef, H. Lambertus, H. Johannes 
de Doper en Onbevlekt Hart van Maria, 
alle te Blerick. Zijn overige taken blijft 
hij behouden.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de eerwaarde heer 
W.G. Hendrix per 1 oktober 2019 
eervol ontslag als diaken-assistent 
van de parochies H. Antonius van 
Padua, H. Hubertus, H. Maximiliaan 
Kolbe, H. Jozef, H. Lambertus, 
H. Johannes de Doper en Onbevlekt 
Hart van Maria, allen te Blerick. 
Diaken Hendrix gaat met emeritaat.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de zeereerwaarde pater 
Hoedemakers s.m.m. per 1 oktober 
2019 eervol ontslag als assistent van 
de parohie H. Canisius te Puth. 

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de weleerwaarde pater 
Charolus Albertus Leta s.m.m. met 
ingang van 1 oktober 2019 voor een 
taak van 45% tot kapelaan van de RK 
parochies H. Remigius te Schimmert 
en H. Hubertus te Genhout.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de weleerwaarde pater 
Stefanus Musanai s.m.m. met ingang 
van 1 oktober 2019 voor een taak van 
45% tot kapelaan van de RK parochies 
RK parochies H. Remigius te 
Schimmert en H. Hubertus te Genhout.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
liet de zeereerwaarde pater J.A.M. 
van Oss s.m.m. weten dat zijn 
benoeming als pastoor van de 
parochies H. Remigius te Schimmert 
en H. Hubertus te Genhout met ingang 
van 1 oktober 2019 ingeperkt kan 
worden tot zijn bestuurlijke taak en 
het begeleiden en het coördineren 
van de werkzaamheden van de 
gelijktijdig benoemde confraters 
Charolus Albertus Leta s.m.m. en 
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Stefanus Musanai s.m.m. tot 
kapelaan van deze parochies. 

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de hoogeerwaarde heer 
drs. E. Smeets met ingang van 
1 oktober 2019 tevens tot 
administrator van de parochies 
H. Antonius Abt te Ven-Zelderheide, 
H. Johannes de Doper te Ottersum, 
OLV van Altijddurende Bijstand te 
Milsbeek, H. Antonius Abt te Mook, 
OLV van Zeven Smarten te 
Molenhoek en HH. Lambertus en 
Brigida te Middelaar. Zijn overige 
taken blijft hij behouden.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de eerwaarde heer Boby 
Thomas met ingang van 9 oktober 
2019 tot diaken-assistent van de 
parochies H. Antonius van Padua, 
H. Hubertus, H. Maximiliaan Kolbe, 
H. Jozef, H. Lambertus, H. Johannes 
de Doper en Onbevlekt Hart van 
Maria, allen te Blerick.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de hoogeerwaarde heer 
J.J.H. Dautzenberg met ingang van 
15 oktober 2019 tevens tot 
administrator van de parochies 
HH. Petrus en Paulus, San Salvator 
en Onbevlekt Hart van Maria, allen 

te Maastricht. Zijn overige taken blijft 
hij behouden. Deze benoeming geldt 
totdat een nieuwe pastoor voor 
deze parochies is geïnstalleerd.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de hoogeerwaarde heer lic. 
R.A. de Graaf Woutering met ingang 
van 15 oktober 2019 tevens tot 
administrator van de parochies 
H. Nicolaas te Broekhuizen, H. Naam 
Jezus te Broekhuizenvorst, OLV 
Tenhemelopneming te Grubbenvorst, 
H. Gertrudis te Lottum, H. Johannes 
de Doper te Meerlo, H. Lambertus te 
Swolgen en OLV Troosteres der 
Bedrukten te Tienray. Zijn overige 
taken blijft hij behouden. Deze 
benoeming geldt totdat een nieuwe 
pastoor voor deze parochies is 
geïnstalleerd.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de zeereerwaarde heer 
P.J.M.M. Horsch met ingang van 
24 oktober 2019 tevens tot 
administrator van de parochies 
H. Cornelius te Borgharen en 
H. Martinus te Itteren, alsmede 
tot administrator van de parochies 
H. Johannes de Doper te Limmel en 
H. Antonius van Padua te Nazareth. 
Zijn overige taken blijft hij behouden. 
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Deze benoeming geldt totdat hij als 
nieuwe pastoor voor deze parochies 
wordt geïnstalleerd.

November 2019
De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de zeereerwaarde heer 
drs. I.J.J. Krewinkel met ingang van 
1 november 2019 tot pastoor van 
de parochies H. Matthias, De Goede 
Herder, H. Jozef en De Verrezen 
Christus, alle te Weert.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de zeereerwaarde heer 
C.G.N. Schols met ingang van 
1 november 2019 tevens tot pastoor 
van de parochies HH. Petrus en Paulus, 
San Salvator en Onbevlekt Hart van 
Maria, alle te Maastricht. Zijn overige 
taken blijft hij behouden.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de eerwaarde heer Taison 
Titus met ingang van 1 november 2019 
tot diaken-assistent van de parochies 
HH. Petrus en Paulus, San Salvator, 
Onbevlekt Hart van Maria, H. Hart 
van Jezus, H. Christoforus, De Vier 
Evangelisten, OLV van Goede Raad 
en Christus Hemelvaart, allen te 
Maastricht.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de eerwaarde heer 
P.I. Zelazny met ingang van 
1 november 2019 tot diaken-assistent 
van de parochies St. Petrus' Banden, 
HH. Monulfus en Gondulfus, 
H. Michael, H. Antonius van Padua 
en H. Walburgis, alle te Maastricht.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de eerwaarde heer 
Robin Thomas met ingang van 
12 november 2019 tot diaken-assistent
van de parochie H. Martinus te Eijsden, 
Maria Tenhemelopneming te Eijsden-
Mariadorp en H. Jozef te Oost-
Maarland. 

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de zeereerwaarde heer 
P.J.M.M. Horsch met ingang van 
15 november 2019 tot pastoor van de 
parochies H. Cornelius te Borgharen, 
H. Martinus te Itteren, H. Johannes 
de Doper te Maastricht-Limmel, 
H. Antonius van Padua te Maastricht-
Nazareth, H. Agnes te Bunde, 
H. Martinus te Geulle, Onbevlekt 
Hart van Maria te Moorveld en 
H. Catharina te Ulestraten.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de weleerwaarde pater 
M.E. Rojas Cruz i.v.e. met ingang van 
15 november 2019 tevens tot kapelaan 
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van de parochies H. Cornelius te 
Borgharen, H. Martinus te Itteren, 
H. Johannes de Doper te Maastricht-
Limmel, H. Antonius van Padua te 
Maastricht-Nazareth,. Dit terwijl hijzijn 
overige taken blijft behouden. 
De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de weleerwaarde pater 
A. Schmidt i.v.e. met ingang van 
15 november 2019 tevens tot kapelaan 
van de parochies H. Cornelius te 
Borgharen, H. Martinus te Itteren, 
H. Johannes de Doper te Maastricht-
Limmel, H. Antonius van Padua te 
Maastricht-Nazareth. Dit terwijl hij 
zijn overige taken blijft behouden. 

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de zeereerwaarde heer 
C.G.N. Schols per 15 november 2019 
eervol ontslag als administrator van 
de parochies H. Agnes te Bunde, 
H. Martinus te Geulle, Onbevlekt 
Hart van Maria te Moorveld en 
H. Catharina te Ulestraten. 

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
verleende de eerwaarde heer 
A.G. Goos per 30 november 2019 
eervol ontslag als diaken-assistent 
van de parochie De Verrezen Christus 
te Weert. Hij gaat met emeritaat.

December 2019
De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde zijne hoogwaardige 
excellentie mgr.dr. E.J. de Jong met 
ingang van 1 december 2019 tevens 
tot pastoor van de parochies St. Petrus' 
Banden, HH. Monulfus en Gondulfus, 
H. Michael, H. Antonius van Padua en 
H. Walburgis, alle te Maastricht. Hij 
blijft zijn huidige taken behouden.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de zeereerwaarde heer 
drs. I.J.J. Krewinkel met ingang van 
1 december 2019 overeenkomstig 
het bepaalde in canon 517§1 CIC 
tevens tot pastoor van de parochies 
H. Willibrordus te Stramproy, 
H. Hart van Jezus te Altweerterheide, 
H. Cornelius te Swartbroek en 
H. Barbara te Tungelroy, en tevens 
tot moderator van deze parochies 
alsmede van de parochies H. Matthias, 
De Goede Herder, H. Jozef en 
De Verrezen Christus, alle te Weert. 

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de zeereerwaarde heer 
Amalraj Arockiam met ingang van 
1 december 2019 overeenkomstig 
het bepaalde in canon 517§1 CIC 
tot pastoor van de parochies 
H. Willibrordus te Stramproy, 
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H. Hart van Jezus te Altweerterheide,
H. Cornelius te Swartbroek en 
H. Barbara te Tungelroy, H. Matthias, 
De Goede Herder, H. Jozef en 
De Verrezen Christus, alle te Weert.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de zeereerwaarde heer 
R. Schreiber met ingang van 
1 december 2019 tot pastoor van 
de parochies H. Nicolaas te Broek-
huizen, H. Naam Jezus te Broek-
huizenvorst, OLV Tenhemelopneming 
te Grubbenvorst, H. Gertrudis te 
Lottum, H. Johannes de Doper te 
Meerlo, H. Lambertus te Swolgen 
en OLV Troosteres der Bedrukten 
te Tienray.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de weleerwaarde heer 
J.G.H.M. Boon met ingang van 
1 december 2019 tot kapelaan van de 
parochies H. Gertrudis te Maasbracht, 
H. Hart van Jezus te Brachterbeek, 
H. Martinus te Linne, H. Stefanus 
te Stevensweert en O.L.V. Geboorte 
te Ohé en Laak.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de hoogeerwaarde heer 
drs. E. Smeets met ingang van 
1 december 2019 tevens tot 
administrator van de parochies 
H. Oda te Ysselsteyn en H. Johannes 
de Doper te Merselo en het rectoraat 
Koningin van de Vrede te Vredepeel. 
Zijn overige taken blijft hij behouden. 
Deze benoeming geldt totdat een 
nieuwe pastoor voor deze parochies 
is geïnstalleerd.

De bisschop mgr. drs. Harrie Smeets 
benoemde de eerwaarde heer 
C.J. Bekker met ingang van 1 december 
2019 tevens tot diaken-assistent van 
de parochies H. Hart van Jezus, 
H. Christoffel, Christus Hemelvaart, 
OLV van Goede Raad en De Vier 
Evangelisten, alle te Maastricht, terwijl 
hij zijn overige taken blijft behouden.
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Op maandag 1 juli 2019 is mijn 
medebroeder in het priesterschap 
Johannes Hubertus (Jan) 
Schoenmakers in het ziekenhuis 
te Venlo door de Vader in de hemel 
opgeroepen tot een nieuw leven.

De overledene werd op 26 mei 1944 
te Nuth geboren. Hij ontving op 4 juli 
1971 te Nuth zijn priesterwijding. 
Daarna werd hij benoemd tot kapelaan 
van de parochie OLV van Zeven 
Smarten te Panningen. Met ingang 
van 1 februari 1986 werd hij tevens 
benoemd tot administrator van de 
parochie H. Nicolaas te Meijel. Met 
ingang van 1 september 1986 werd 
hij benoemd tot pastoor van deze 
parochie. Per 15 augustus 2010 kreeg 
hij eervol ontslag uit deze functie en 
ging hij met emeritaat. Daarna heeft 
hij zijn priesterlijke diensten aange-
boden met name in de parochie Maria 
Onbevlekt Ontvangen te Kessel-Eik 
en in ‘Huize Savelberg’ (Daelzicht) in 
Koningslust. Vrijdag 5 juli 2019 was om 
19 uur de H. Mis in de parochie Maria 
Onbevlekt Ontvangen te Kessel-Eik 
mede tot zijn intentie. Op zaterdag 
6 juli 2019 was in de parochiekerk van 
de H. Nicolaas te Meijel om 10.30 uur 
de plechtige uitvaartdienst, 

waarna hij begraven werd op 
de parochiële begraafplaats aldaar.

Op vrijdag 2 augustus 2019 is mijn 
medebroeder in het priesterschap 
mgr.dr. Hubertus Guillaume 
Martinus  (Ben)  Janssens te 
Maastricht door de Vader in 
de hemel opgeroepen tot een 
nieuw leven.

De overledene werd op 7 maart 1944 
te Papenhoven geboren. Hij ontving 
op 6 september 1970 te Roermond zijn 
priesterwijding. Daarna kreeg hij een 
opdracht tot een studie systematische 
theologie aan de Pauselijke Universiteit 
Gregoriana, in januari 1976 afgesloten 
met promotie. Met ingang van 1 mei 
1975 werd hij benoemd als kapelaan 
aan de parochie OLV Tenhemel-
opneming te Maastricht. Met ingang 
van 25 juli 1981 werd hij benoemd 
tot pastoor van de parochie 
H. Nicolaas te Guttecoven, met verdere 
voortzetting van de theologische 
studie. Met ingang van 1 september 
1984 werd hij benoemd tot docent 
dogmatiek en fundamentele theologie 
aan het Grootseminarie Rolduc. 

In de Heer overleden 
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Tevens werd hij benoemd tot assistent 
van de parochie H. Hart van Jezus te 
Haanrade van 16 mei 1987 tot 1 juni 
1988, en aansluitend werd hij tevens 
benoemd tot pastoor van deze 
parochie tot 1 september 1991. Van 
1 september 1991 tot 15 september 
1993 had hij tevens een benoeming 
tot rector van het Pauselijk instituut 
MEDO. Van 5 oktober 1993 tot 
1 september 1994 had hij tevens een 
benoeming tot inwonend docent en 
staflid van het Grootseminarie Rolduc. 
Bovendien had hij een benoeming 
als staflid van de opleiding voor 
permanent diakens. Van 1 september
1994 tot 1 januari 2009 had hij een 
benoeming tot pastoor van de 
parochie H. Lambertus te Bingelrade 
en de parochie H. Gertrudis te Jabeek. 
Ook werd hij benoemd tot docent van 
de catechistenopleiding Kairos van het 
Bisdom Roermond, het Theologisch 
Instituut Rolduc en was hij docent aan 
het St. Jans-centrum in Den Bosch. 
Met ingang van 17 september 1999 
werd hij benoemd tot kanunnik van 
het kathedraal kapittel. Van 1 januari 
2002 tot 1 maart 2008 was hij 
bisschoppelijk gedelegeerde voor 
oecumenische aangelegenheden. 
Op 29 juni 2002 heeft mgr. Frans 
Wiertz aan hem meegedeeld dat 
Paus Johannes Paulus II hem heeft 
benoemd tot kapelaan van de 

H. Vader. Per 1 maart 2009 ging hij 
met emeritaat, maar bleef docent aan 
het Grootseminarie Rolduc vanuit zijn 
emeritaatspositie. Op donderdag 
8 augustus 2019 kon vanaf 16 uur 
persoonlijk afscheid van hem genomen 
worden in de basiliek van OLV 
Tenhemelopneming te Maastricht, 
waar om 19 uur een avondwake was. 
Op vrijdag 9 augustus 2019 was 
in deze basiliek om 11 uur de 
plechtige uitvaartmis. De begrafenis 
was vanwege onvoorziene verkeers-
omstandigheden in besloten kring op 
het kerkhof van St. Pieter Op de Berg.

Op maandag 26 augustus 2019 is 
mijn medebroeder in het priester-
schap Joannes Martinus Wilhelmus 
(Jan) Thijssen te Koningslust door 
de Vader in de hemel opgeroepen 
tot een nieuw leven. 

De overledene werd op 4 januari 1940 
te Horst geboren. Hij ontving op 3 april 
1965 de priesterwijding. Met ingang 
van 5 juli 1965 werd hij benoemd tot 
kapelaan van de parochie H. Martinus 
te Gronsveld. Vervolgens werd hij per 
28 maart 1972 benoemd tot kapelaan 
van de parochie H. Petrus te Bergen. 
Dit ambt bleef hij vervullen totdat hij 
met ingang van 1 november 1982 tot 
pastoor van de parochie H. Aldegundis 
te Maasbree werd benoemd. 
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Naast deze ambten heeft de 
zeereerwaarde heer Thijssen vele 
jaren op part time basis de functie van 
reserve legeraalmoezenier vervult bij 
de Koninklijke landmacht. Per 3 april 
2005 ging hij met emeritaat en werd 
hem eervol ontslag verleend als 
pastoor van de parochie H. Aldegundis 
te Maasbree. Op zaterdag 31 augustus 
2019 was in de parochiekerk van de 
H. Aldegundis te Maasbree om 
10.30 uur zijn plechtige uitvaartdienst. 
Aansluitend werd hij in besloten kring 
gecremeerd.

Op zaterdag 14 september 2019 
is mijn medebroeder in het 
priesterschap Clemens Maria 
Hubertus Eulalie (Clemens) Crolla te 
Huissen  door de Vader in de hemel 
is opgeroepen tot een nieuw leven. 

De overledene werd op 26 december 
1936 te Heerlen geboren. Hij ontving 
op 3 april 1965 de priesterwijding. 
Met ingang van 5 juli 1965 werd hij 
benoemd tot kapelaan van de parochie 
H. Martinus te Welten. Vervolgens 
werd hij met ingang van 15 januari 
1970 benoemd tot legeraalmoezenier 
met als standplaats de Oranjekazerne 
te Arnhem. Hij was bij het korps Gele 
Rijders en bekleedde de functie van 
brigade-aalmoezenier. 

Vanaf 1988 was hij tevens rector 
van het zorgcentrum H. Martinus 
te Huissen, en assisteerde hij in 
diverse parochies in de regio. 
Op 26 december 1991 ging hij met 
pensioen, maar bleef zijn priesterlijke 
diensten in de regio aanbieden. Op 
zaterdag 21 september 2019 was in 
de parochiekerk van OLV Tenhemel-
opneming, gele-gen aan de Lange-
kerkstraat 10 te Huissen, om 11.00 
uur de plechtige uitvaartdienst. 
Aansluitend werd hij in besloten kring 
gecremeerd.

Op maandag 11 november 2019 
is mijn medebroeder in het 
priesterschap Pierre Joseph Marie 
Constant (Constant) Clerx te 
Maastricht door de Vader in 
de hemel opgeroepen tot een 
nieuw leven. 

De overledene werd op 15 april 1942 
te Beek geboren. Hij ontving op 
11 maart 1967 de priesterwijding. 
Met ingang van 11 juli 1968 werd hij 
benoemd tot kapelaan van de parochie 
Christus' Hemelvaart te Maastricht 
en met ingang van 16 juli 1971 tot 
kapelaan van de parochie H. Gerardus 
Majella te Heerlen. 
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Vervolgens werd hij met ingang 
van 15 oktober 1979 tot pastoor 
van de parochie H. Cornelius te 
Heerlen benoemd en met ingang van 
22 november 1992 werd hij tevens 
tot pastoor van parochie H. Paulus 
te Heerlen benoemd. Met ingang van 
1 no-vember 1995 werd hij benoemd 
tot pastoor van de parochie 
H. Remigius te Simpelveld en met 
ingang van 1 maart 1997 tevens tot 
pastoor van de parochie H. Bernardus 
te Ubachsberg. Met ingang van 
15 oktober 2006 werd hij benoemd 
tot deken van het dekenaat Gulpen en 
tot pastoor van de parochies H. Petrus 
te Gulpen en H. Gertrudis te Wijlre. 
Dit bleef hij totdat hij per 31 oktober 
2016 eervol ontslag kreeg en met 
emeritaat ging. Op zaterdag 
16 november 2019 was om 
14.00 uur de plechtige uitvaartdienst 
in de paro-chiekerk van de H. Remigius 
te Simpelveld. Aansluitend werd hij 
in besloten kring gecre-meerd.

Op maandag 11 november 2019 
is mijn medebroeder in het 
priesterschap Franciscus Dominicus 
Servatius Maria (Frans) Meddens te 
Haelen door de Vader in de hemel is 
opgeroepen tot een nieuw leven. 

De overledene werd op 20 mei 1927 
te Nunhem geboren. 

Hij ontving op 3 april 1954 de 
priesterwijding. Met ingang van 
30 juli 1954 werd hij benoemd tot 
leraar aan het Bisschoppelijk College 
te Sittard. Met ingang van 6 augustus 
1957 werd hij benoemd tot moderator 
van het Henric van Veldeke-College 
te Maastricht. Met ingang van 16 juli 
1964 werd hij benoemd tot rector van 
het St. Barbara-ziekenhuis te Geleen. 
Op 18 april 1966 kreeg hij van deze 
laatste func-tie eervol ontslag en 
vertrok hij naar het bisdom Navrongo 
te Ghana. Na zijn terugkeer uit Ghana 
was hij met ingang van 1 januari 1978 
werkzaam bij Memisa in Nederland en 
heeft hij nog op diverse plaatsen zijn 
priesterlijke diensten aangeboden. 
Op zaterdag 16 november 2019 
was om 11.30 uur de plechtige 
uitvaartdienst in de kapel van Huize 
St. Elisabeth te Haelen. Aansluitend 
was zijn begrafenis op de begraaf-
plaats al-daar.

Op 22 november 2019 is mijn 
medebroeder in het diakenambt 
Guilliaume George Emille (Guill) 
Roquet te Geulle door de Vader 
in de hemel opgeroepen tot 
een nieuw leven.

De overledene werd op 22 april 1927 
geboren te Maastricht. Hij trad op 
1 oktober 1955 in het kerkelijk 
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huwelijk met mevrouw M. Bouvrie. 
Op 18 november 1995 ontving hij in de 
Sint-Christoffelkathedraal te Roermond 
de diakenwijding. Met ingang van 
19 november 1995 werd hij tot 
diaken-assistent benoemd van de 
parochie St. Petrus Banden te 
Maastricht. Per 1 augustus 2007 kreeg 
hij eervol ontslag uit deze functie en 
ging hij met emeritaat. De plechtige 
uitvaartdienst was op vrijdag 29 
november 2019 in de parochiekerk 
van St. Petrus Banden te Maastricht, 
waarna hij is bijgezet in het familiegraf 
op het gedenkpark aldaar.

Op 28 november 2019 is mijn 
medebroeder in het diaken-ambt 
Augustinus Wilhelmus (Guus) 
Weinberg te Laren (Noord-Holland) 
door de Vader in de hemel 
opgeroepen tot een nieuw leven.

De overledene werd op 23 maart 
1923 geboren te Vaals. Hij trad op 
28 december 1949 in het kerkelijk 
huwelijk met mevrouw I. van Eeden. 
Op 19 november 1988 ontving hij in 
de Sint-Christoffelkathedraal te 
Roermond de diakenwijding. Met 
ingang van 20 november 1988 werd 
hij tot diaken-assistent benoemd van 
de parochie H. Johannes de Doper te 
Eygelshoven. 

Per 1 oktober 1995 kreeg hij eervol 
ontslag uit deze functie en ging hij met 
emeritaat. De plechtige uitvaartdienst 
was op woensdag 4 december 2019 i
n de parochiekerk van H. Lambertus 
te Holset, waarna hij is begraven 
op de begraafplaats aan de de 
Seffenterstraat te Vaals.

Op zondag 8 december 2019 is mijn 
medebroeder in het priesterschap 
Johannes Jacobus (Jo)  Verhoeven te 
Velddriel door de Vader in de hemel 
opgeroepen tot een nieuw leven. 

De overledene werd op 14 september 
1933 te Velddriel geboren. Hij trad 
toe tot de paters van Mariannhill te 
Arcen en ontving op 12 juni 1960 te 
’s Hertogenbosch de priesterwijding. 
Hij werd uitgezonden naar de missie 
in Zuid-Afrika, maar kon maar steeds 
geen visum krijgen, en heeft daarom 
enkele jaren in Engeland, Nederland 
en Duitsland gewerkt. Vervolgens was 
hij van 1964 tot 1978 kapelaan te Den 
Dungen (bisdom ’s Hertogenbosch), 
van 1978 tot 1985 pastoor in deze 
parochie en van 1985 tot 1989 pastoor 
te Wanroij en Landhorst (bisdom ’s 
Hertogenbosch). Met ingang van 1 juni 
1989 werd hij benoemd tot pastoor 
van de parochie H. Martinus te Eijsden. 
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Op 1 januari 1994 werd hij 
geïncardineerd in het bisdom 
Roermond. Op 30 september 1998 
kreeg hij vanwege gezondheids-
redenen eervol ontslag als pastoor, 
en ging hij terug naar zijn geboorte-
streek, en na verloop van tijd werd 
hij vaste assistent in zijn geboortedorp 
Velddriel. Op vrijdag 13 december a.s. 
was om 19.30 uur in de parochiekerk 
van de H. Martinus te Velddriel een 
avondwake. Op zaterdag 14 december 
2019 was in dezelfde parochiekerk om 
11.00 uur de plechtige uitvaartdienst, 
waarna hij op de naastgelegen 
parochiebegraaf-plaats begraven 
werd.

Op vrijdag 13 december 2019 is 
mijn medebroeder in het 
priesterschap Henricus Florian 
Johannes (Hein) Pasing te Geleen 
door de Vader in de hemel 
opgeroepen tot een nieuw leven.

De overledene werd op 15 mei 1940 
te Brunssum geboren. Hij ontving 
op 26 maart 1966 de priesterwijding. 
Met ingang van 4 juli 1966 werd hij 
benoemd tot kapelaan van de parochie 
OLV van Lourdes te Maastricht en met 
ingang van 16 juli 1972 tot medepastor 
van de parochie H. Petrus en Maria 
Tenhemelopneming te Chevremont. 

Vervolgens werd hij met ingang 
van 15 november 1976 tot pastoor 
benoemd van de parochie H. Tomas 
te Roermond, met ingang van 
15 februari 1985 werd hij benoemd 
tot pastoor van parochie OLV van 
Altijddurende Bijstand te Geleen en 
met ingang van 15 januari 1999 werd 
hij benoemd tot pastoor van de 
parochie H. Laurentius te Spaubeek 
en de parochie HH. Dionysius en Odilia 
te Sweikhuizen. Dit bleef hij totdat hij 
per 1 juli 2011 eervol ontslag kreeg 
en met emeritaat ging. Op zaterdag 
21 december 2019 was om 11.00 uur 
de uitvaartdienst in de parochiekerk 
van de H. Laurentius te Spaubeek. 
Aansluitend werd hij in besloten 
kring gecremeerd.

Mogen zij rusten in vrede
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