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Overleden priesters bisdom Roermond

Pater André Schotsmans
In Heist-op-den-Berg in België is op dinsdag 5 februari pater André Schotsmans C.Ss.R. overleden. Van januari
2006 tot juni 2008 was hij rector van Klooster Wittem en van het rectoraat HH. Alfonsus en Joannes
Nepumucenus in Partij en Wittem. Pater Schotsmans werd op 1 april 1934 geboren. Hij trad toe tot de paters
redemptoristen in 1955. In 1960 werd hij tot priester gewijd. Hij vervulde diverse functies binnen zijn orde. Van
1981 tot 1994 was hij pastoor van Schurhoven en van 1994 tot 2005 deken van Sint Truiden in het bisdom
Hasselt. Vervolgens woonde en hij werkte hij tweeëneenhalf jaar in Klooster Wittem. In 2008 werd pater
Schotsmans gekozen tot regionaal-overste van de redemptoristen in Vlaanderen. Op zaterdag 9 februari heeft de
uitvaart in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Sint-Truiden plaatsgevonden, waarna hij begraven is in Schurhoven.

Pater Frans Luiten
Op vrijdag 25 januari overleed in Schimmert pater Frans Luiten s.m.m. Hij werd op 22 februari 1944 in Nuth
geboren en legde op 8 september 1964 in Meerssen zijn eerste gelofte af bij de paters Montfortanen. Op 17 mei
1970 ontving hij in Hoensbroek de priesterwijding. In 1971 werd pater Luiten uitgezonden naar Indonesië, waar
hij werkzaam was in het basispastoraat. In 1994 keerde hij terug naar Nederland en werd hij als aalmoezenier bij
de Luchtmacht gestationeerd bij AFCENT in Brunssum. Tevens assisteerde hij in de parochie O.-L.-V. van
Altijddurende Bijstand in Kunrade. In het jaar 2000 werd pater Luiten benoemd tot conrector van het
Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Deze functie bleef hij uitoefenen tot 2009, waarna hij zijn priesterlijke
diensten aanbood in de parochies te Schimmert en Genhout en in diverse kloosters. Na een plechtige
uitvaartdienst in de St.-Remigiuskerk in Schimmert is hij op 30 januari op het kloosterkerkhof aldaar begraven.

