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Onlangs overleden priesters en diakens

Oud-deken Evert Huisman C.S.S.R.
Op 16 november is in het Radboudziekenhuis in Nijmegen oud-deken pater Evert Huisman c.s.s.r. overleden.
Hij was 29 jaar deken van Gennep. Huisman werd op 10 mei 1924 in Gendt (Gelderland) geboren. Hij trad toe
tot de paters Redemptoristen en werd op 9 augustus 1950 tot priester gewijd. Van 1975 tot 1973 werkte hij als
kapelaan in de St.-Jozefparochie in Roermond. Daarna werd hij pastoor van de parochie O.-L.-Vrouw
Onbevlekt Ontvangen in Koningsbosch. Met ingang van 1 september 1982 werd Huisman benoemd tot pastoor
van de H.-Martinusparochie in Gennep en deken van het dekenaat Gennep. Later werd hij ook pastoor van de H.
Norbertusparochie in Gennep. In 2007 kreeg hij eervol ontslag als pastoor, maar bleef hij als administrator van
beide parochies aan tot aan zijn definitief emeritaat als pastoor-deken op 1 juni 2011. Deken Huisman bleef
daarna in Gennep wonen en tot vlak voor zijn dood is hij pastoraal actief gebleven in het dekenaat VenrayGennep. Op zaterdag 25 november heeft de uitvaart in Gennep plaatsgevonden, waar hij ook begraven is.
Oud-pastoor Piet Wenders S.M.A.
In het Missiehuis in Cadier en Keer is op 20 november pater Piet Wenders S.M.A. overleden. Na een loopbaan
van vele jaren missionaris in Afrika, werkte hij ook een aantal jaren als pastoor van diverse parochies in het
Heuvelland. Pater Wenders werd op 2 januari 1936 in Mechelen geboren. Na zijn toetreding tot de Sociëteit
voor Afrikaanse Missiën werd hij op 21 december 1962 in Heerlen tot priester gewijd. Van 1964 tot 1992
werkte pater Wenders als missionaris in Ghana. Na een sabbatical jaar in het S.M.A.-huis in Oosterbeek werd
hij op 1 februari 1995 benoemd tot pastoor van de H.-Lambertusparochie in Mheer. In 1998 kwam daar ook de
H.-Gertrudisparochie in Sint-Geertruid bij. Deze functies bekleedde hij tot 2001, toen hij opnieuw als
missionaris naar Ghana vertrok. In 2006 keerde hij definitief terug naar Nederland en ging in het S.M.AMissiehuis in Cadier en Keer wonen. Op 24 november is hij op het missionarissenkerkhof van zijn sociëteit
begraven.
Oud-pastoor Jan Geurts
Op 26 november is in Itteren oud-pastoor Jan Geurts overleden. Geurts werd op 17 maart 1937 in Bingelrade

geboren. In 1961 werd hij tot priester gewijd, waarna hij benoemd werd tot leraar aan het Bisschoppelijk
College Sittard. Met ingang van 19 juli 1962 werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie O.-L.-Vrouw
Altijddurende Bijstand in Kunrade. In 1969 volgde zijn overplaatsing tot kapelaan van de parochie H. Jozef te
Kerkrade-Kaalheide. Met ingang van 1 februari 1976 werd hij pastoor van de H.-Jozefparochie in Hoensbroek
en met ingang van 1 maart 1990 pastoor van de H.-Jozefparochie in Weert. Na zijn emeritaat in 2002 assisteerde
hij nog diverse jaren in de parochiecluster van Pey-Echt. Oud-pastoor Jan Geurts is op 2 december in zijn
geboorteplaats Bingelrade begraven.
Pastoor Con Dogge
Na een langdurig ziekbed is op zondag 3 december pastoor Con Dogge overleden. Hij werd op 4 september
1942 in Oost-Capelle in Zeeland geboren. Op iets oudere leeftijd koos hij voor het priesterschap. In 1978 werd
hij tot diaken gewijd en benoemd tot assistent in de parochie H. Petrus en Maria-Tenhemelopneming in
Kerkrade-Chevremont. Op 9 juni 1979 werd hij tot priester gewijd. In 1981 werd hij benoemd tot kapelaan van
de parochie HH. Petrus & Paulus in Schaesberg. Met ingang van 15 november 1983 werd Dogge benoemd tot
pastoor van de parochie O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand in Kerkrade-Heilust. In 1999 werd hij tevens
benoemd tot administrator van de parochie O.-L.-Vrouw van Lourdes in Kerkrade-Gracht. In het kader van de
samenwerking tussen parochies werd hij op 1 maart 2007 hij benoemd tot assistent van het hele parochiecluster
Kerkrade-West. De uitvaart van pastoor Dogge heeft op 9 december in Kerkrade plaatsgevonden. Hij is
begraven op het kerkhof van Spekholzerheide.
Diaken Frits Boreas
Op 4 december is in Echt diaken Frits Boreas overleden. Diaken Boreas werd op 11 juli 1935 in Sittard geboren.
Op 21 oktober 1966 trad hij in het huwelijk met mevrouw Anna Wiermans. In 1981 ontving hij de
diakenwijding. Daarna was hij vijf jaar actief als diaken-assistent in de parochie H. Johannes de Doper in
Nieuwstadt. Met ingang van 1 november 1986 werd Boreas benoemd tot diaken-assistent van de H.
Amelbergaparochie in Susteren. In 1992 volgde een overplaatsing naar de H. Martinusparochie in Born. Met
ingang van 1 september 1999 ging diaken Boreas met emeritaat. De uitvaart voor diaken Boreas heeft op 11
december in Grevenbicht plaatsgevonden. Hij werd begraven op het kerkhof van Mariaveld (Susteren).

