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Benoemingen in het bisdom Roermond

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft de volgende personen een nieuwe benoeming aangeboden of
eervol ontslag verleend:

Dekenaat Gulpen
De zeereerwaarde heer Ruud Verheggen wordt met ingang van 13 oktober benoemd tot pastoor van de
parochies H. Martinus in Eijsden, H. Jozef in Oost-Maarland en Maria Tenhemelopneming in Mariadorp.
Verheggen is nu nog pastoor van zeven parochies in het cluster Maasdorpen in het dekenaat Horst. In Eijsden en
Oost-Maarland volgt hij pastoor Hans Janssen op, die een nieuwe benoeming heeft gekregen in Heerlen-Noord.
Mariadorp had al langere tijd geen eigen pastoor meer, maar werd bestuurd door een administrator (pastoor Roy
Driessens van Mesch).

Dekenaat Kerkrade
In verband met de eerder aangekondigde benoeming per 1 september van de zeereerwaarde heer Harry
Notermans tot pastoor van de parochies H. Bernadette in Abdissenbosch, H. Jozef in Waubach, H. Theresia en
Don Bosch in Lauradorp en H. Drievuldigheid in Rimburg (alle gemeente Landgraaf) krijgt de hoogeerwaarde
heer deken Steph Nevelstein van Kerkrade met ingang van die datum eervol ontslag als administrator van deze
parochies. Pastoor Notermans heeft met ingang van dezelfde datum eervol ontslag gekregen van de parochies
van Stramproy, Altweerterheide, Swartbroek en Tungelroy, waar hij tot nu toe pastoor was.

Dekenaat Maastricht
De zeereerwaarde heer Jack Honings heeft met ingang van 1 augustus eervol ontslag gekregen als
administrator (= waarnemend pastoor) van de parochies H. Hart van Jezus (Koepelkerk) en de Joannes Bosco
(Heugemerveld), beide in Maastricht. Pastoor Honing is respectievelijk vier en drie jaar administrator van deze
parochies geweest. Hij heeft een nieuwe benoeming in het dekenaat Schinnen gekregen.
De hoogeerwaarde heer deken John Dautzenberg is met ingang van 1 augustus benoemd tot administrator van
de parochie H. Hart van Jezus in Maastricht. Deken Dautzenberg is met ingang van 5 augustus tevens benoemd
tot pastoor van de parochie Joannes Bosco in Maastricht. Deken Dautzenberg behoudt daarnaast zijn overige
functies als pastoor-deken van Maastricht.

Dekenaat Schinnen
De hoogeerwaarde heer Jack Honings wordt naast deken van het dekenaat Schinnen met ingang van 16
september ook benoemd tot pastoor van de parochies H. Dionysius in Schinnen, H. Petrus Canisius in Puth, H.
Lambertus in Oirsbeek en H. Jozef in Doenrade. Tegelijkertijd wordt de zeereerwaarde heer Huub Adema van
Schinveld en Merkelbeek met ingang van 16 september benoemd tot assistent in de parochies van Schinnen,
Puth, Oirsbeek en Doenrade. Pastoor Adema wordt daarnaast ook benoemd tot pastoor van de parochie O.-L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Amstenrade, H. Lambertus in Bingelrade en H. Gertrudis in Jabeek, terwijl
deken Honings wordt benoemd tot assistent van de parochies in Amstenrade, Bingelrade, Jabeek, Schinveld en
Merkelbeek.
Het pastoraal team van deze negen parochies wordt verder met ingang van 16 september uitgebreid met de
weleerwaarde kapelaan Ben Gorissen, permanent diaken K. van Hees en catechiste Désirée van Breugel.
Kapelaan Gorissen is al vele jaren actief in Schinnen en Puth. Zijn werkterrein wordt nu verbreed naar het hele
samenwerkingsverband. Diaken Van Hees is actief in de parochie van Amstenrade. Ook zijn werkterrein wordt
nu verbreed naar het hele samenwerkingsverband. Mevrouw van Breugel was voorheen actief in enkele
parochies in Maastricht. In Puth en Schinnen waren vacatures ontstaan door het emeritaat van deken Mgr. Jos
Schreurs. Hetzelfde geldt voor de parochies van Amstenrade, Bingelrade en Jabeek, waar pastoor Jacobs enige
tijd geleden met emeritaat ging. De parochies van Oirsbeek en Doenrade waren vacant sinds het plotselinge
overlijden van pastoor Lucien Houben.

Dekenaat Venlo
De weleerwaarde kapelaan Rijo Muprappallil Joseph is met ingang van 1 oktober benoemd tot pastoor van de
parochiefederatie in Blerick. Tot de federatie behoren de parochies H. Antonius van Padua, H. Hubertus, H.
Maximiliaan Kolbe, H. Jozef, H. Lambertus, H. Johannes de Doper en Onbevlekt Hart van Maria. Deze
parochies hadden geen pastoor meer sinds het onverwacht overlijden afgelopen februari van pastoor Jos van der
Ven. Kapelaan Muprappallil is nu nog actief in parochiecluster van Heerlen-Noord.

De zeereerwaarde pastoor Michael Proksch M.Sc. heeft met ingang van 1 augustus op medische gronden
eervol ontslag gekregen als pastoor van de parochie H. Hart van Jezus in Venlo. Pastoor Proksch is met
ziekteverlof.
De eerwaarde heer Guido van Dierendonck heeft met terugwerkende kracht tot 1 november 2018 eervol
ontslag gekregen als diaken/pastoraal werker van de parochies H. Martinus, Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt
Ontvangen, H. Familie en H. Geest, H. Jozef. H. Joannes Bosco, H. Michaël en H. Nicolaas in Venlo. Diaken
van Dierendonck werkt thans als krijgsmachtsaalmoezenier.
De zeereerwaarde pater Marc Calo m.s.p. heeft met ingang van 1 juli eervol ontslag gekregen als pastoor de
parochies H. Martinus, H. Hart van Jezus en H. Joseph in Tegelen, H. Rochus in Steyl en H. Urbanus in Belfeld.
Pater Calo heeft tevens eervol ontslag gekregen als secretaris missiezaken van het bisdom Roermond. Calo heeft
een nieuwe functie gekregen als secretaris-generaal van de congregatie Mission Society of the Philippines,
waarvan hij lid is.
De zeereerwaarde pater Cesar Tablon m.s.p. heeft met ingang van 15 april eervol ontslag gekregen als pastoor
van de parochies H. Gertrudis in Beesel, H. Lambertus in Reuver en Onbevlekt Hart van Maria in Offenbeek.
Pater Tablon is met ziekteverlof.
De zeereerwaarde heer Jos Rosenhart is met ingang van 1 oktober benoemd tot pastoor van de parochies H.
Gertrudis in Beesel, H. Lambertus in Reuver en Onbevlekt Hart van Maria in Offenbeek. Deze parochies
hadden geen pastoor meer sinds het vertrek van pastoor Caesar Tablon. Rosenhart is nu nog pastoor van vier
parochies in Weert. In verband met de benoeming van pastoor Rosenhart krijgt de hoogeerwaarde heer deken
Jos Spee van Venlo met ingang van 1 oktober eervol ontslag als administrator van voornoemde parochies.

Herbenoemingen
Bisschop Harrie Smeets heeft de volgende priesters en diakens op hun verzoek een getermineerde
herbenoeming gegeven, omdat zij de leeftijd van 75 jaar zijn gepasseerd.
Dekenaat Gulpen: De zeereerwaarde pater Henk Zengers s.m.a. is tot 1 juli 2020 herbenoemd als pastoor van
de parochies van Mheer en Sint Geertruid.
Dekenaat Gulpen: De eerwaarde diaken Fons Bessems wordt met ingang van 2 oktober voor twee jaar
herbenoemd als diaken van de parochies van Gulpen en Wijlre.
Dekenaat Heerlen: De zeereerwaarde heer pastoor Louis Receveur is met ingang van 10 maart voor twee jaar
herbenoemd als pastoor van de parochie H. Franciscus van Assisië in Heerlen.
Dekenaat Sittard: De hoogeerwaarde heer deken Wilbert van Rens wordt met ingang van 7 november
opnieuw voor een jaar herbenoemd als pastoor-deken van Sittard.
Dekenaat Venlo: De eerwaarde diaken Wiel Hendrikx is herbenoemd als diaken van het parochiecluster in
Blerick tot 1 april 2020.

Dekenaat Venray: De zeereerwaarde pater Jan Wauben o.c.d. is met ingang van 1 januari voor twee jaar
herbenoemd als pastoor van de parochie H. Willibrordus in Geijsteren

