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Overledenen in de afgelopen periode

De afgelopen periode zijn drie priesters overleden die lange tijd in het bisdom Roermond hebben
gewerkt:

Oud-administrator Ben Faas s.m.m. van Griendtsveen
Op vrijdag 11 december is in Nijmegen pater Ben Faas S.M.M. overleden. Na zijn uitzending als missionaris
naar Afrika werkte hij twintig jaar in de parochie van Griendtsveen. Bernardus Maria Faas werd op 11 februari
1943 in Kampen geboren. Nij zijn intreding op 8 september 1963 bij de paters montfortanen werd hij op 8 maart
1969 tot priester gewijd en vervolgens uitgezonden naar Malawi. Daarna studeerde hij exegese in Nijmegen, om
van daaruit naar Oeganda te worden uitgezonden, waar hij in Kampala aan het grootseminarie doceerde en in
1981 novicemeester werd. Na zijn terugkeer in 1993 in Nederland verzorgde pater Faas bezinningsdagen en
werd hij met ingang 1 augustus 1998 benoemd tot administrator van de parochie H. Barbara in Griendtsveen.
Die functie bleef hij uitoefenen tot 1 januari 2015, toen de federatievorming zijn beslag kreeg. Pater Faas kreeg
eervol ontslag en werd assistent van deze parochie. Dit bleef hij tot 31 mei 2018, toen hij om
gezondheidsredenen eervol ontslag kreeg en in verzorgingshuis Aqua Viva in Nijmegen ging wonen. De
uitvaartdienst is op zaterdag 19 december om 13.30 uur in de H. Remigiuskerk in Schimmert. Aanmelding bij
het Provincialaat van de montfortanen: provincialaat@montfortanen.nl of per telefoon 043-2065002. Pater Faas
wordt aansluitend begraven op het kloosterkerkhof in Schimmert.

Oud-legeraalmoezenier en kerkmusicus Guido Grond
Op woensdag 25 november 2020 is in Roermond oud-legeraalmoezenier en kerkmusicus Guido Grond

overleden. Hij is 80 jaar geworden. Guido José Pierre Heribert Grond werd op 1 maart 1940 in Kerkrade
geboren. Hij ontving op 11 maart 1967 de priesterwijding. Met ingang van 11 juli 1968 werd hij benoemd tot
kapelaan van de parochie HH. Petrus en Michael in Sittard en met ingang van l oktober 1975 werd hij benoemd
tot kapelaan van de parochie H. Nicolaas in Heythuysen. Vervolgens werd Grond met ingang van l november
1985 benoemd tot legeraalmoezenier. Deze functie bleef hij vervullen totdat hij op 1 januari 2000 met pensioen
ging. Daarnaast heeft aalmoezenier Grond zich sinds 1974 enorm ingezet voor de kerkmuziek in het bisdom
Roermond. Eerst als bestuurslid van de Nederlandse St.-Gregoriusvereniging in ons bisdom en later als
voorzitter en vanaf 6 juli 1999 als vicevoorzitter en erevoorzitter. Zijn bestuurlijk werk voor deze vereniging
eindigde toen hem per 1 juli 2011 eervol ontslag werd verleend, waarmee ook zijn bestuurslidmaatschap van het
hoofdbestuur van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging werd beëindigd. De uitvaart heeft op donderdag 3
december in besloten kring plaatsgevonden in de Nicolaaskerk in Heythuysen, waarna hij te ruste gelegd is op
het kerkhof bij de Lambertuskerk te Kerkrade.

Emeritus-pastoor Nies van Lier S.J. van Heibloem
In zijn woonplaats Nijmegen is vrijdag 20 november 2020 emeritus-pastoor Nies van Lier S.J. van Heibloem
overleden. Hij is 95 jaar geworden. Dionysius H. (Nies) van Lier S.J. werd op 19 februari 1925 in Roggel
geboren. Na zijn intreding op 14 september 1945 bij de orde van de Jezuïeten studeerde hij filosofie, theologie
en klassieke talen. Hij werd hij op 30 juli 1960 tot priester gewijd in Maastricht. Hij is daarna werkzaam
geweest in Rome, Nijmegen en vanaf 1974 in Chicago. Na zijn terugkeer in Nederland werd pater Van Lier met
ingang 1 oktober 1992 benoemd tot pastoor van de parochie H. Isidorus in Heibloem. Hij bleef deze functie
uitoefenen tot zijn eervol ontslag per 1 september 2010. De uitvaart heeft op zaterdag 28 november in besloten
kring in Nijmegen plaatsgevonden.

