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Benoemingen in het bisdom Roermond

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

Dekenaat Sittard
De hoogeerwaarde heer Mgr. Wilbert van Rens heeft met ingang van 1 mei eervol ontslag gekregen als deken
van Sittard en als pastoor van de parochies HH. Petrus en Michaël, H. Bernadette, H. Gemma, H. Paulus, H.
Hart van Jezus, als rector van de basiliek O.-L.-Vrouw van het H. Hart en van de Gemmakapel en als
administrator van de parochie O.L.-Vrouw Geboorte, alle te Sittard. Deken Van Rens gaat met emeritaat. Hij
heeft 51 jaar als priester voor het bisdom Roermond gewerkt in onder meer Echt, Schaesberg, Herten, Helden,
Venlo en Sittard. In de laatste drie dekenaten is hij ook deken geweest. Van Rens blijft nog even aan als
administrator van Sittard, totdat zijn opvolger is aangetreden.
De hoogeerwaarde heer Mgr. Rob Merkx is benoemd tot deken van Sittard en pastoor van de samenwerkende
parochies HH. Petrus en Michaël, H. Bernadette, H. Gemma, H. Paulus, H. Hart van Jezus en rector van de
basiliek O.-L.-Vrouw van het H. Hart en van de Gemmakapel. Daarnaast wordt Merkx ook administrator van de
parochie O.-L.-Vrouw Geboorte. Merkx volgt in deze functie deken Mgr. Wilbert van Rens op, die per 1 mei
met emeritaat is gegaan. Merkx is nu nog plebaan-deken van Roermond.

Dekenaat Venray
De hoogeerwaarde heer Ed Smeets is met ingang van 1 mei tevens benoemd tot pastoor van de parochies H.

Oda in Ysselsteyn en H. Johannes de Doper in Merselo en het rectoraat Koningin van de Vrede in Vredepeel.
Hij behoudt daarnaast zijn overige taken als pastoor-deken van Venray en vicaris van het bisdom Roermond.
Smeets zal in Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel een pastoraal team vormen met pastoor Theo Miedema. Binnen
het team zal Smeets de rol van moderator op zich nemen.
Tevens is de zeereerwaarde heer Theo Miedema met ingang van 1 mei benoemd tot pastoor van de parochies
H. Oda in Ysselsteyn en H. Johannes de Doper in Merselo en het rectoraat Koningin van de Vrede in Vredepeel.
Miedema zal in deze parochies een pastoraal team vormen met deken Smeets, die de rol van moderator op zich
neemt.

