Webmagazine Clavis – Bisdom Roermond - bisdomnieuwsoktober2019

Benoemingen in het bisdom Roermond

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

Dekenaat Maastricht
De zeereerwaarde heer Paul Horsch wordt de nieuwe pastoor van de parochies H. Cornelius (Borgharen), H.
Martinus (Itteren) H. Johannes de Doper (Limmel), H. Antonius van Padua (Nazareth) in Maastricht en van de
parochies H. Agnes (Bunde), H. Martinus (Geulle), Onbevlekt Hart van Maria (Moorveld) en H. Catharina
(Ulestraten). Alle parochies liggen in het dekenaat Maastricht. Horsch was sinds 1998 pastoor van de wijk Heer
en later ook van de parochies van De Heeg, Heugem, Amby en Scharn in Maastricht-Oost. Hij is eervol
ontslagen als pastoor van dit laatste cluster.
De zeereerwaarde heer René Schols is naast zijn functie als pastoor van de parohiefederatie Maastricht-West nu
ook benoemd tot pastoor van de parochiefederatie Maastricht Zuid-West. Dit betreft de parochies HH. Petrus en
Paulus (Wolder en Oud-Vroenhoven, Onbevlekt Hart van Maria (Mariaberg) en San Salvator (Daalhof). Hij
volgt in deze functie pastoor Jack Honings op die onlangs geïnstalleerd is als pastoor-deken van Schinnen.
Schols blijft daarnaast pastoor van de wijken Caberg, Oud-Caberg, Malbert, Malpertuis en Pottenberg.

Dekenaat Schinnen
De zeereerwaarde pater Jacques Hoedemakers s.m.m. heeft met ingang van 1 oktober eervol ontslag gekregen
als assistent van de parochie H. Canisius in Puth. De parochie maakt deel uit van het parochiecluster met

Schinnen en andere plaatsen, waar onlangs een nieuw pastoraal team is benoemd. Pater Hoedemakers was sinds
1 januari 2015 assistent van de parochie in Puth. Hij blijft zijn priesterlijke taken in de regio aanbieden.
De weleerwaarde paters Charles Leta s.m.m. en Stefan Musanai s.m.m. zijn met ingang van 1 oktober beiden
benoemd tot parttime kapelaan van de parochies H. Remigius in Schimmert en H. Hubertus in Genhout. Pater
Leta en pater Musanai komen uit Indonesië en zijn sinds kort actief in de communiteit van de paters
montfortanen in Schimmert.

Dekenaat Venray
De zeereerwaarde heer Harrie Reijnen heeft met ingang van 1 oktober eervol ontslag gekregen als pastoor van
de parochies HH. Cosmas en Damianus in Afferden, H. Dionysius in Heijen en H. Jozef in Siebengewald.
Pastoor Reijnen heeft een nieuwe functie in het bisdom van ’s-Hertogenbosch aanvaard. Hij heeft 32 jaar in het
bisdom Roermond gewerkt, waarvan de laatste 16 jaar in het dekenaat Venray.
In verband met het vertrek van pastoor Reijnen is de hoogeerwaarde heer deken Ed Smeets met ingang van 1
oktober benoemd tot administrator van de parochies HH. Cosmas en Damianus in Afferden, H. Dionysius in
Heijen en H. Jozef in Siebengewald.
In verband met langdurige ziekte van pastoor Marinus Rijs is de hoogeerwaarde heer deken Ed Smeets tevens
benoemd tot administrator van de parochies van het zogeheten VOMMMM-cluster. Dit zijn de parochies H.
Antonius in Ven-Zelderheide, H. Johannes de Doper in Ottersum, O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand in
Milsbeek, H. Antonius Abt in Mook, O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten in Molenhoek en HH. Lambertus en
Brigida in Middelaar.

