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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:

Categoriale zielzorg
De zeereerwaarde pater Johan Verkoelen S.M.A. is met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot rector van
Zuyderland, waartoe behoren het Zuyderland Medisch Centrum, GGZ en Revalidatie in Heerlen en Geleen.
Pater Verkoelen volgt rector Math Reul op, die onlangs met pensioen is gegaan.

Bedevaart
De hoogeerwaarde heer vicaris Ed Smeets is met ingang van 1 februari benoemd tot geestelijk directeur van de
Stichting Limburgse Bedevaart naar Lourdes en de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten, die onder
naam Huis voor de Pelgrim bedevaartreizen naar Lourdes en tal van andere pelgrimsoorden organiseren. Deken
Smeets was sinds 2011 al adjunct-geestelijk directeur. Als directeur volgt hij deken Paul Bronneberg van
Gulpen op, die onlangs tot voorzitter van de bedevaartstichting is benoemd. Smeets behoudt daarnaast zijn
overige taken als vicaris voor liturgie van het bisdom Roermond en pastoor-deken van Venray.
De hoogeerwaarde heer Vincent Blom is met ingang van 1 februari benoermd tot adjunct-geestelijk directeur
van de Stichting Limburgse Bedevaart naar Lourdes en de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten, die
onder de naam Huis voor de Pelgrim bedevaartreizen naar Lourdes en tal van andere pelgrimsoorden
organiseren. Blom is priester van het bisdom van 's-Hertogenbosch en plebaan van de Sint-Janskathedraal in 's-

Hertogenbosch. Hij is al vele jaren betrokken bij de Stichting Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken, die
ook vanuit het Huis voor de Pelgrim opereert. Als adjunct-geestelijk directeur volgt hij vicaris Smeets op, die
benoemd is tot geestelijk directeur.

Dekenaat Gulpen
De zeereerwaarde heer Ruud Verheggen is met ingang van 16 februari benoemd tot pastoor van de parochies
H. Martinus in Gronsveld, O.-L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Rijckholt en H. Bartholomeus in Eckelrade.
Hij volgt psatoor Ton Storcken S.M.A. op, die met emeritaat gaat. Verheggen was sinds vorig jaar al pastoor
van de parochies in Eijsden en Oost-Maarland.
De weleerwaarde heer Robin Thomas is met ingang van 16 februari benoemd tot kapelaan van de
parochieclusters in Eijsden, Gronsveld en omgeving. Hiertoe behoren de parochies H. Martinus in Eijsden, H.
Maria Tenhemelopneming in Eijsden-Mariadorp, H. Jozef in Oost-Maarland, H. Martinus in Gronsveld, O.-L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Rijckholt en H. Bartholomeus in Eckelrade. Kapelaan Thomas is onlangs in
India tot priester gewijd.

Dekenaat Venlo
De weleerwaarde heer Boby Thomas is met ingang van 2 februari benoemd tot kapelaan van het
parochiecluster in Blerick. Hiertoe 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. Kapelaan Thomas is
onlangs in India tot priester gewijd.

