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Overleden pastores afgelopen weken

Op donderdag 15 maart overleed in Venlo diaken Aart Leendert Kranenburg. Hij werd op 7 juli 1931
geboren in Poortugaal en trad op 11 oktober 1956 in het kerkelijk huwelijk met wijlen mevrouw Truus Janssen.
Op 14 november 1981 ontving hij in Roermond de diakenwijding. Vervolgens was hij diaken-assistent van de
H- Hubertusparochie te Venlo-Blerick. In 1992 werd hij diaken-assistent van de H.-Martinusparochie in
Tegelen. In 1992 kreeg hij eervol ontslag en ging hij met emeritaat. De uitvaartdienst heeft op vrijdag 23 maart
in de Sint-Martinuskerk in Tegelen plaatsgevonden.
Op woensdag 28 maart is in Gennep oud-priesterleraar Geert Vullings overleden. Hij werd op 15 oktober
1934 in Middelaar geboren. Op 21 maart 1959 werd hij tot priestergewijd. Tot 1 september 1964 was hij
achtereenvolgens kapelaan in Panningen en Vaals. Daarna werd hij met ingang van 1 september 1964 benoemd
tot leraar te Rolduc. Vanaf 1 augustus 1966 was hij als docent verbonden aan het Bisschoppelijk college in
Weert. Vervolgens was hij van 1971 tot 1990 docent aan de Katholieke Sociale Academie in Sittard, waarna hij
met emeritaat ging. De uitvaart heeft woensdag 4 april vanuit de parochiekerk H. Johannes de Doper in
Ottersum plaatsgevonden.
In Venlo overleed op 7 april rector Wiel Ploemen. Hij werd op 22 januari 1927 in Mechelen geboren en
ontving op 3 april 1954 zijn priesterwijding. Hij werd daarna benoemd tot kapelaan van achtereenvolgens de H.Odaparochie in Weert (1954), de parochie HH. Petrus en Paulus te Papenhoven-Grevenbicht (1957) en de H.Familieparochie in Venlo (1963). In 1972 werd Ploemen benoemd tot medepastor van de parochies H. Geest en
H. Familie te Venlo. In 1987 volgde zijn benoeming tot rector van verpleeghuis Martinushof in Tegelen. In
1992 kreeg hij eervol ontslag van deze laatste functie, waarna hij met emeritaat ging. De uitvaart van rector
Ploemen vindt plaats op 13 april vanuit de H.-Familiekerk in Venlo, waarna hij in besloten kring gecremeerd
wordt.

