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Overleden priesters in afgelopen weken

De afgelopen weken zijn de volgende priesters in het bisdom overleden:
Op maandag 8 oktober is in Maastricht emeritus-pastoor Wiel Janssen van Meterik en Panningen overleden.
Janssen werd op 2 april 1929 in Heerlen geboren. In 1955 ontving hij de priesterwijding. Daarna was hij
achtereenvolgens kapelaan in Oirsbeek (1955-1960), Nuth (1960-1963) en Grevenbicht (1963-1971). Met
ingang van 23 juni 1971 werd Janssen benoemd tot pastoor van de parochie H. Johannes Evangelist in Meterik.
Vervolgens werd hij met ingang van 15 mei 1985 benoemd tot pastoor van de parochie O.-L.-Vrouw van Zeven
Smarten in Panningen. Vanuit deze functie ging hij in 1995 met emeritaat. Daarna heeft hij nog vele jaren zijn
priesterlijke diensten aangeboden in de H.-Gertrudisparochie in Jabeek. De uitvaart van oud-pastoor Wiel
Janssen was zaterdag 13 oktober om 11.00 uur in de H. Martinuskerk in Vijlen, waarna hij begraven is op de het
kerkhof aldaar.

Pater Jos Van Passen C.Ss.R.
In Trier in Duitsland is op 4 oktober pater Jos Van Passen C.Ss.R. overleden. De van oorsprong Vlaamse pater
Van Passen trad in bij de paters Redemptoristen in Duitsland en werd daar in 1963 priester gewijd. In de loop
van de jaren vervulde hij tal van pastorale functies binnen zijn orde en in het basispastoraat in Noord-Duitsland.
Na zijn emeritaat in 2011 nam Van Passen zijn intrek in Klooster Wittem, waar hij tot begin dit jaar actief was
in de weekendliturgie en het pastoraat van het rectoraat. Ook assisteerde hij regelmatig in de buurtparochies.
Pater Van Passen was sinds vorig jaar ziek. De laatste maanden woonde hij in een seniorencommuniteit van de
Redemptoristen in Trier. Hij is 82 jaar geworden. De uitvaart heeft donderdag 11 oktober plaatsgevonden in de
kapel van Klooster Wittem. Aansluitend is hij daar in de grafkapel bijgezet.

Oud-rector Toon Crousen
Op dinsdag 18 september overleed in Heerlen oud-rector Toon Crousen. Hij werd op 7 mei 1929 in Heerlen
geboren en ontving op 3 april 1954 zijn priesterwijding. Vervolgens werd hij benoemd tot kapelaan van de
parochie Onze-Lieve-Vrouw van de H. Rozenkrans in Treebeek en in 1960 tot kapelaan van de H.
Martinusparochie in Kerkrade-Spekholzerheide. In 1965 volgde zijn benoeming tot rector van het St.Laurentiusziekenhuis in Roermond. Na 36 jaar kreeg Crousen in 2001 eervol ontslag uit deze functie, waarna hij
met emeritaat ging. Daarna bleef hij zijn priesterlijke diensten onder meer in het ziekenhuis aanbieden. Op 24
september heeft de uitvaart van rector Crousen plaatsgevonden vanuit de Kapel In ’t Zand in Roermond, waarna
hij begraven is op de algemene begraafplaats ‘Tussen de Bergen’ in Roermond.

