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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:

Bisdom
De hoogeerwaarde heer Wilbert van Rens is met ingang van 1 juli benoemd tot bisschoppelijk vicaris ter
behartiging van de zorg voor emeriti priesters en diakens in het algemeen en de zieke priesters en diakens in het
bijzonder. Deze benoeming geldt in principe tot de dag waarop hij zijn 80e levensjaar voleindigt. Van Rens
volgt in deze functie oud-vicaris Franssen op, die dit voorjaar met emeritaat is gegaan.
De zeereerwaarde heer Marc Heemels is benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerden voor de contacten met het
jodendom in ons bisdom. Heemels is al geruime tijd lid van de resonansgroep jodendom-katholieke kerk in
Limburg. Hij behoudt daarnaast zijn overige taken als pastoor en docent.

Dekenaat Gulpen
De zeereerwaarde pater Henk Zengers S.M.A. is volgens afspraak van 5 augustus 2019 per 1 juli 2020 op
eervolle wijze ontheven van het ambt van pastoor van de parochies H. Lambertus in Mheer en H. Gertrudis in
Sint Geertruid. Pater Zengers heeft 19 jaar als pastoor in het bisdom Roermond gewerkt. Pater Zengers keert
terug naar zijn religieuze sociëteit.
De hoogeerwaarde heer Paul Bronneberg is met ingang van 1 juli tevens benoemd tot administrator van de

parochies H. Lambertus te Mheer en H. Gertrudis te St. Geertruid. Hij behoudt daarnaast zijn overige taken als
pastoor-deken van Gulpen.
De zeereerwaarde heer Paul Tervoort wordt benoemd tot pastoor en moderator van de federatie TerlindenMargraten. Deze omvat de parochies H. Gerlachus in Banholt, H. Brigida in Noorbeek, H. Franciscus van
Assisië in Reijmerstok en H. Margarita in Margraten. Hij wordt ook benoemd tot pastoor van de parochie H.
Barbara in Scheulder, zodra deze zich bij de federatie heeft aangesloten. Tervoort volgt in deze functies pastoor
René Graat m.h.m op, die eerder dit jaar overleed. De exacte datum waarop de benoeming ingaat, moet nog in
onderling overleg worden vastgesteld.
De zeereerwaarde heer Constantijn Dieteren wordt benoemd tot pastoor van de parochies H. Mauritius in
Schin op Geul, H. Johannes de Doper in Oud-Valkenburg en H. Roza in Sibbe. Tevens wordt hij in solidum
benoemd tot pastoor van de parochie HH. Nicolaas en Barbara en O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand in
Valkenburg en tot moderator van het betreffende parochiecluster. De exacte datum waarop de benoeming
ingaat, moet nog in onderling overleg worden vastgesteld.

Dekenaat Heerlen
De eerwaarde heer Lei Franssen heeft met ingang van 1 juli eervol ontslag gekregen als diaken-assistent van de
parochie H. Martinus in Heerlen-Welten. Diaken Franssen heeft om gezondheidsredenen zijn taken neergelegd
en is met emeritaat gegaan. Hij werd op 17 november 1991 tot diaken gewijd en heeft sindsdien in de
Martinusparochie in Welten zijn diensten aangeboden.
De eerwaarde heer drs. Harrie Renckens heeft met ingang van 1 juli eervol ontslag gekregen als diakenassistent van de parochie H. Moeder Anna in Heerlen. Diaken Renckens heeft om gezondheidsredenen zijn
taken neergelegd en is met emeritaat gegaan. Hij werd op 15 november 2008 tot diaken gewijd en heeft
sindsdien zijn diensten aangeboden in de Annakerk in Heerlen.

Dekenaat Horst
De hoogeerwaarde heer Alexander de Graaf Woutering krijgt eervol ontslag als deken van het dekenaat Horst
en als pastoor van de parochiefederatie H. Lambertus en Norbertus in Horst, H. Oda in Melderslo, H. Hubertus
in Hegelsom, H. Johannes Evangelist in Meterik, H. Jozef in America, H. Barbara in Griendtsveen, HH.
Fabianus en Sebastianus in Sevenum, H. Theresia in Kronenberg en het rectoraat O.-L.-Vrouw Onbevlekt
Ontvangen in Evertsoord. Tevens krijgt De Graaf Woutering eervol ontslag als administrator van het
parochiecluster O.-L.-Vrouw Geboorte in Kessel, Maria Onbevlekt Ontvangen in Kessel-Eik, H. Aldegundis in
Maasbree en H. Petrus in Baarlo. De Graaf Woutering is benoemd tot deken van Roermond.
De zeereerwaarde heer Wilson Varela Gaviria wordt benoemd tot deken van Horst en tot pastoor van de
hiervoor genoemde parochiefederatie in Horst-Sevenum en omstreken. Hij volgt in deze functies deken
Alexander de Graaf Woutering op, die benoemd is tot deken van Roermond.
De weleerwaarde heer Miguel Pascual Coello is benoemd tot kapelaan van de hiervoor genoemde
parochiefederatie Horst-Sevenum en omstreken en is tevens voor een deel van zijn tijd benoemd tot kapelaan in
de parochiefederatie Maasdorpen: H. Johannes de Doper in Meerlo, O,-L.-Vrouw Troosteres der bedrukten in
Tienray, H. Gertrudis in Lottum, O.-L,-Vrouw Tenhemelopneming in Grubbenvorst, H. Lambertus in Swolgen,

H. Nicolaas in Broekhuizen en H. Naam van Jezus in Broekhuizenvorst.

Dekenaat Kerkrade
De weleerwaarde heer Rajan Arulraj Nesaiyan krijgt eervol ontslag als kapelaan van de parochies H. Jacobus
de Meerdere in Bocholtz, H. Remigius in Simpelveld en H. Bernardus in Ubachsberg. Kapelaan Nessaiyan
krijgt een nieuwe benoeming in het dekenaat Thorn.

Dekenaat Maastricht
De weleerwaarde heer Miguel Pascual Coello krijgt eervol ontslag als kapelaan van de Basiliek O.-L.-Vrouw
Tenhemelopneming en de parochies H. Petrus en Allerheiligste Verlosser en H.Petrus in Maastricht. Kapelaan
Pascual Coello krijgt een nieuwe benoeming in het dekenaat Horst.

Dekenaat Roermond
De hoogeerwaarde heer Alexander de Graaf Woutering wordt benoemd tot plebaan-deken van het dekenaat
Roermond en tot pastoor van de parochies H. Christoforus en H. Geest in Roermond en H. Michael in
Roermond-Herten. Hij volgt in deze functie plebaan-deken Rob Merkx op, die benoemd is tot deken van Sittard.
Totdat deken De Graaf Woutering is aangetreden, is de hoogeerwaarde pater Wim Miltenburg f.s.o. benoemd
tot waarnemend deken van Roermond en tot administrator van de parochies H. Christophorus, H. Geest te
Roermond en de H. Michaël te Herten.
De zeereerwaarde heer Wilson Varela Gaviria krijgt eervol ontslag als pastoor van het parochiecluster
Roermond-Oost. Dit omvat de parochies H. Hart van Jezus, O.-L.-V. van Altijddurende Bijstand, H. Tomas, De
Goede Herder in Roermond, H. Laurentius en H. Jozef in Roermond-Maasniel en O.-L.-Vrouw van Goede Raad
en H. Jozef in Roermond-Asenray. Pastoor Varela krijgt een nieuwe benoeming als pastoor-deken van Horst.
De hoogeerwaarde heer Mgr. Hub Schnackers heeft met ingang van 4 juni eervol ontslag gekregen als pastoor
van de parochie H. Martinus in Vlodrop. Mgr. Schnackers is met emeritaat gegaan. Hij heeft 46 jaar ten bate
van de Kerk in het bisdom Roermond gewerkt. Hij was onder meer pastoor in Maastricht-Heer, pastoor-deken
van Kerkrade, bisschoppelijk vicaris, vicaris-generaal en pastoor van Vlodrop. Na het terugtreden van Mgr.
Frans Wiertz als bisschop werd hij gekozen tot diocesaan administrator. Die functie bekleedde hij tot het
aantreden van Mgr. Smeets als nieuwe bisschop.
De zeereerwaarde heer Jos L'Ortye is met ingang van 1 juli tevens heb benoemd tot administrator van de
parochie H. Martinus te Vlodrop. Hij volgt pastoor Schnackers op, die met emeritaat is gegaan. Pastoor L’Ortye
behoudt zijn overige taken als pastoor in het cluster Roerstreek.

Dekenaat Sittard
De hoogeerwaarde heer Rob Merkx is - zoals eerder aangekondigd - met ingang van 15 juli 2020 officieel

bneoemd tot pastoor-deken van Sittard. Dit betekent dat hij benoemd is tot pastoor van de parochies HH. Petrus
en Michaël, H. Bernadette, H. Gemma, H. Paulus, H. Hart van Jezus, O.-L.-Vrouw Geboorte, alsmede tot rector
van de basiliek O.-L.-Vrouw van het H. Hart en van de Gemmakapel in Sittard. Merkx was voorheen plebanadeken van Roermond. In Sittard volgt hij deken Wilbert van Rens op, die vanuit zijn emeritaat benoemd is tot
bisschoppelijk vicaris.

Dekenaat Thorn
De zeereerwaarde heer Constantijn Dieteren krijgt eervol ontslag als pastoor van het parochiecluster Kana in
Leudal. Dit omvat de parochies H. Lambertus in Haelen, H. Aldegundis in Buggenum, H. Martinus in Horn,
Servatius in Nunhem, H. Martinus in Neer, H. Petrus in Roggel en H. Isidorus in Heibloem. Pastoor Dieteren
krijgt een nieuwe benoeming in het dekenaat Gulpen.
De weleerwaarde heer Patrick Lipsch krijgt eervol ontslag als kapelaan van het parochiecluster Kana en wordt
benoemd tot pastoor van dit cluster. Dit omvat de parochies H. Lambertus in Haelen, H. Aldegundis in
Buggenum, H. Martinus in Horn, Servatius in Nunhem, H. Martinus in Neer, H. Petrus in Roggel en H. Isidorus
in Heibloem. Hij volgt in die functie pastoor Constantijn Dieteren op. De exacte datum waarop de benoeming
ingaat, moet nog in onderling overleg worden vastgesteld.
De weleerwaarde heer Rajan Arulraj Nesaiyan wordt benoemd tot kapelaan van het voornoemde cluster Kana.
De exacte datum waarop de benoeming ingaat, moet nog in onderling overleg worden vastgesteld.

Dekenaat Venray
De zeereerwaarde heer Martinus Rijs heeft met ingang van 31 mei eervol ontslag gekregen als pastoor van het
cluster VOMMMM. Dit omvat de parochies HH. Lambertus en Brigida in Middelaar, O.-L.-Vrouw van Zeven
Smarten in Molenhoek, H. Antonius Abt in Mook, O.-L.-Vrouw van Altijddurende bijstand in Milsbeek, H.
Johannes de Doper in Ottersum en H. Antonius Abt in Ven-Zelderheide. Pastoor Rijs heeft om
gezondheidsredenen zijn functie neergelegd.

Dekenaat Weert
De zeereerwaarde pastoor Paul Tervoort krijgt eervol ontslag als pastoor van de parochies H. Oda in WeertBoshoven en HH. Hiëronymus en Antonius in Weert-Laar. Pastoor Tervoort krijgt een nieuwe benoeming in het
dekenaat Gulpen.

