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Overleden priesters bisdom Roermond

Overleden priesters in het bisdom Roermond in de afgelopen periode

Oud-pastoor Lambert van den Hoven
In het Duitse Blankenheim-Lommersdorf is op woensdag 20 januari oud-pastoor Lambert van den Hoven van
Oud-Valkenburg overleden. Hij is 87 jaar geworden. Lambertus Henricus Arnoldus Maria van den Hoven werd
op 15 juli 1933 in Loon op Zand (Kaatsheuvel) geboren. Zijn priesterwijding vond plaats op 23 mei 1959 in het
bisdom van 's-Hertogenbosch. Hij was werkzaam in de parochies van Lierop, Groesbeek en Valkenswaard.
Vervolgens werd hij leraar en later decaan op diverse middelbare scholen. Na zijn pensioen werd Van den
Hoven met ingang van 1 april 1994 benoemd tot administrator van de parochie H. Johannes de Doper in OudValkenburg, waar hij met ingang van 23 mei 1999 tot pastoor benoemd werd. Per 1 maart 2011 kreeg hij eervol
ontslag als pastoor. Sinds 5 mei 2005 was Van den Hoven geïncardineerd als koorbisschop in de SyroMalankara-Katholieke Kerk. Dit is een eretitel in een van de oosters-katholieke kerken, die geünieerd is met
Rome. Na zijn eervol ontslag in 2011 ging Van den Hoven bij de gemeenschap 'Orde Communio in Christo' in
Mechternich in Duitsland wonen. Hij assisteerde regelmatig in de parochie Blankenheim en met name in het
plaatsje Lommersdorf. Op vrijdag 29 januari vond hier ook de uitvaart plaats.

Oud-pastoor Jef Penders
In zorgcentrum Dr. Ackenshuis in Gulpen is op 27 januari oud-pastoor Jef Penders van Wijlre op 100-jarige
leeftijd overleden. Penders was de oudste priester van het bisdom Roermond, zowel in leeftijd als in
wijdingsjaren. Op 6 april zou hij zijn 75-jarig priesterfeest vieren. Dat zou een uniek jubileum zijn geweest in de

geschiedenis van het bisdom Roermond. Emeritus-pastoor Franciscus Josephus Penders werd op 6 april 1920 in
Voerendaal geboren. Precies 26 jaar later werd hij in 1946 op zijn verjaardag in Roermond tot priester gewijd.
Daarna was hij 20 jaar lang docent aan het toenmalig kleinseminarie Rolduc. Halverwege de jaren zestig was
Penders bouwpastoor van de hulpkerk Simpelveld-Huls. Van 1966 tot 1972 was hij pastoor van de
Gerlachusparochie in Banholt en vervolgens van 1972 tot aan zijn emeritaat in 1985 pastoor van de
Getrudisparochie in Wijlre. Tussen 1998 en 1999 was hij nog een jaar bisschoppelijk gedelegeerde voor emeriti
priesters en diakens en voor zieke priesters en diakens. De uitvaart heeft op 3 februari in Wijlre plaatsgevonden.

Pater Gerard Wilkens s.j.
In zijn woonplaats Nijmegen is woensdag 20 januari pater Gerard Wilkens s.j. overleden aan de gevolgen van
corona. Pater Wilkens was meer dan 30 jaar de spirituaal van het Grootseminarie Rolduc. Dr. Gerardus
Theodorus Antonius Wilkens s.j. werd op 18 april 1940 in Groningen geboren. Zijn intreding bij de orde van de
jezuïeten vond plaats op 7 september 1958. Op 12 april 1969 werd hij in Amsterdam tot priester gewijd. Drie
jaar later, op 1 juli 1972 werd hij benoemd tot rector van Huize St. Elisabeth in Nunhem. Deze functie vervulde
hij tien jaar. Met ingang van 1 augustus 1982 werd pater Wilkens benoemd tot spirituaal van het grootseminarie
Rolduc. Met ingang van 1 augustus 1987 werd hij tevens spirituaal van de diakenopleiding. Bij de omvorming
van de diakenopleiding in het Theologisch Instituut Rolduc bleef hij dit ambt vervullen. Met ingang van 1
augustus 2012 kreeg pater Wilkens eervol ontslag als spirituaal van het grootseminarie Rolduc. Per 5 juli 2015
volgde zijn eervol ontslag als spirituaal van het TIR, waarna hij met emeritaat ging. Recentelijk woonde hij in
het zorgcentrum van zijn orde Aqua Viva in Nijmegen. De plechtige uitvaartdienst en de begrafenis op
begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen vinden in besloten kring plaats.

