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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
Pastoor Peter van der Horst van Helden e.o. en pastoor Harry Quaedvlieg van Geleen zijn benoemd tot lid
van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. De twee nieuwe kanunniken worden binnenkort
geïnstalleerd. De eerder geplande installatie begin december kon om praktische redenen niet doorgaan. Deze zal
nu vermoedelijk in januari plaatsvinden. Lees meer over deze benoeming >>>

Dekenaat Kerkrade
De hoogeerwaarde heer Steph Nevelstein wordt met ingang van 1 januari in solidum benoemd tot pastoor van
de parochies H. Antonius van Padua en H. Maria Goretti in Kerkrade-Blijerheide. Hij zal deze functie samen
uitvoeren met de zittende pastoor Andreas Caldelas Schwarz. Nevelstein behoudt daarnaast zijn overige taken
als deken van Kerkrade en pastoor van diverse parochies in Kerkrade-centrum.

Dekenaat Venlo
De hoogeerwaarde heer deken Jos Spee is door paus Franciscus benoemd tot kapelaan van zijne heiligheid.

Deze eretitel werd hem op de feestdag van Sint-Martinus uitgereikt door bisschop Smeets. Deken Spee mag zich
voortaan monseigneur noemen. Lees meer hierover >>>

Dekenaat Venray
De zeereerwaarde heer Theo Miedema is met ingang van 1 januari 2021 benoemd tot pastoor van de parochies
HH. Lambertus en Brigida in Middelaar, O.-L.-V. 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. Dit parochiecluster staat ook bekend als de VOMMMM-parochies. Miedema volgt hier
pastoor met Martinus Rijs op, die om gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen. Miedema was pastoor
van de dorpen Leunen, Veulen en Heide, eveneens in het dekenaat Venray.

Dekenaat Weert
Zoals eerder aangekondigd is de zeereerwaarde heer Guus van de Wegen met ingang van 1 december benoemd
tot pastoor van de parochies H. Oda in Weert-Boshoven en HH. Hiëronymus en Antonius in Weert-Laar. Van
der Wegen volgt hier pastoor Paul Tervoort op die onlangs is aangetreden als pastoor van het parochiecluster
Terlinden in de gemeente Eijsden-Margraten. Van der Wegen was de afgelopen jaren kapelaan in Sittard.

