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Overleden priesters van het bisdom

Pastoor Jos van der Ven
Na een kort ziekbed is op 18 februari in Blerick pastoor Jos van der Ven overleden. Van der Ven was enkele
dagen voor zijn overlijden in het ziekenhuis opgenomen, maar was inmiddels weer thuis en ogenschijnlijk aan
de beterende hand. Zijn overlijden kwam daardoor onverwacht.
Jos van der Ven werd op 16 december 1961 in Beesel geboren en ontving op 13 juni 1992 de priesterwijding.
Vervolgens was hij kapelaan van de parochie H. Hart van Jezus, O.-L.-V van Altijddurende Bijstand en H.
Tomas te Roermond en een maand later tevens van de parochie De Goede Herder, eveneens in Roermond. In
oktober 1993 werd hij kapelaan van de H.-Petrusparochie in Gulpen, in 1995 tevens administrator van de
parochie H. Martinus in Vijlen en in 1996 tevens administrator van de H.-Lambertusparochie in Holset. In 1997
werd Van der Ven benoemd tot pastoor van de genoemde parochies in Vijlen en Holset en de H.
Catharinaparochie in Lemiers.
In 1999 verhuisde hij van het Heuvelland naar Noord-Limburg, om pastoor te worden van de parochies HH.
Petrus en Paulus in Arcen en H. Andreas in Velden en in 2007 ook van de H.-Antoniusparochie in Lomm. In
2015 volgde zijn benoeming tot pastoor van de parochies H. Antonius van Padua, H. Hubertus, H. Maximiliaan
Kolbe, H. Jozef, H. Lambertus, H. Johannes de Doper en Onbevlekt Hart van Maria in Blerick.
De uitvaartdienst van pastoor Van der Ven vond op 23 februari plaats in Blerick, waarna hij werd begraven op
de begraafplaats in Reuver.

Pater Sjef Heidendael A.A.

Op vrijdag 22 februari overleed in Herkenbosch op 96-jarige leeftijd pater Sjef Heidendael A.A.. Hij was onder
meer begin jaren tachtig van de vorige eeuw pastoor van America.
Pater Heidendael werd op 1 januari 1923 in Waubach geboren. Hij trad toe tot de congregatie van de
Assumptionisten en ontving op 8 april 1951 de priesterwijding in Bergeijk. In 1975 werd hij benoemd tot
kapelaan van de H.-Lambertusparochie in Haelen, in 1979 gevolgd door zijn benoeming tot pastoor van de H.Jozefparochie in America. In 1988 kreeg pater Heidendael eervol ontslag om vervolgens overste van de
Assumptionistencommuniteit in Herkenbosch te worden. Na zijn emeritaat is hij tot op hoge leeftijd blijven
assisteren in de H.-Sebastianusparochie in Herkenbosch.
De uitvaartdienst van pater Heidendael heeft op woensdag 27 februari in Herkenbosch plaatsgevonden, waarna
hij begraven is in zijn geboorteplaats Landgraaf-Waubach.

