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Benoemingen in het bisdom Roermond

Bisschop Harrie Smeets heeft de volgende personen een nieuwe benoeming aangeboden en/of eervol
ontslag verleend:

Bisdom Roermond
De zeereerwaarde heer Bernhard Hegge is met ingang van 1 september 2020 benoemd tot spirituaal van het
Theologisch Instituut Rolduc en tot staflid van deze opleiding. Het Theologisch Instituut is de opleiding tot
permanentdiaken, pastoraal werker/geestelijk verzorger, catecheet en catechist van het bisdom Roermond.
Hegge was al spirituaal van de priesteropleiding Grootseminarie Rolduc. Die taak blijft hij ook uitoefenen.
De zeereerwaarde heer Eugene Dassen is met ingang van 1 september 2020 benoemd tot docent dogmatiek aan
het Grootseminarie Rolduc. Dassen heeft de afgelopen jaren in Rome een studie gevolgd. Deze zal hij naast zijn
docentschap vanuit Nederland afronden.

Dekenaat Gulpen
De zeereerwaarde pater Frans Mol M.H.M. heeft met ingang van 1 augustus 2020 eervol ontslag gekregen als
pastoor en moderator van de parochie H. Mauritius in Schin op Geul, HH. Nicolaas en Barbara en O.-L.-Vrouw
van Altijddurende Bijstand in Valkenburg en H. Johannes de Doper in Oud-Valkenburg. Pater Mol is dertien
jaar pastoor van Schin op Geul geweest en de laatste drie jaar was hij ook moderator van het
samenwerkingsverband. Pater Mol is met emeritaat gegaan.

De eerder aangekondigde benoeming van de zeereerwaarde heer Paul Tervoort tot pastoor en moderator van
het parochiecluster Terlinden (H. Gerlachus Banholt, H. Brigida Noorbeek, H. Franciscus van Assisië
Reijmerstok en H. Margarita in Margraten) en tot pastoor van de parochie H. Barbara in Scheulder is officieel
ingegaan per 1 september 2020.
In verband met de benoeming van pastoor Tervoort heeft de hoogeerwaarde heer deken Paul Bronneberg met
ingang van 1 september eervol ontslag gekregen als administrator van de parochie H. Barbara in Scheulder.

Dekenaat Heerlen
De eerwaarde heer Ton Jegerings is met ingang van 1 september benoemd tot diaken-assistent van de
samenwerkende parochiefederaties Heerlen-Noord. Hiertoe behoren de parochies H. Cornelius, H. Paulus en
Christus Koning (Heerlerheide/Nieuw-Einde), H. Antonius van Padua (Vrank), H. Gerardus Majella
(Heksenberg), H. Hart van Jezus, HH. Martelaren van Gorcum, H. Geest en H. Drievuldigheid
(Schandelen/Meezenbroek/Schaesbergerveld). Jegerings was voorheen diaken-assistent in het parochiecluster
Heerlen-centrum met als aandachtsgebied de wijk Molenberg. Naast zijn nieuwe taak in Heerlen-Noord blijft
diaken Jegerings verantwoordelijk voor het woonwagenpastoraat in het dekenaat Heerlen.

Dekenaat Maastricht
De eerwaarde heer Taison Titus is met ingang van 2 september 2020 officieel benoemd tot kapelaan van de
parochiefederatie Maastricht-West. Deze omvat de parochies HH. Petrus en Paulus, San Salvator, Onbevlekt
Hart van Maria, H. Hart van Jezus, H. Christoforus, De Vier Evangelisten, O.-L.-Vrouw van Goede Raad en
Christus Hemelvaart. Kapelaan Titus is op 16 juni in zijn thuisbisdom Trivandrum in India tot priester gewijd.
Hij was voorheen al als diaken aan de parochies in Masatricht-West verbonden.

Dekenaat Roermond
De zeereerwaard heer Carlos Martinez is benoemd tot pastoor van het parochiecluster Roermond-Oost. Hiertoe
behoren de parochies H. Hart van Jezus, O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand en H. Tomas, De Goede
Herder in Roermond, H. Laurentius en H. Jozef in Maasniel-Leewen en O.-L.-Vrouw van Goede Raad in
Asenray. Deze parochies vormen al geruime tijd een samenwerkingsverband. Martinez was tot nu toe kapelaan
in Geleen. Hij volgt in Roermond pastoor Wilson Varela op die tot deken van Horst is benoemd.

Dekenaat Weert
De hoogeerwaarde heer Hans Franken van Weert is met ingang van 1 september tevens benoemd tot
administrator van de parochies H. Oda in Weert-Boshoven en HH. Hiëronymus en Antonius in Weert-Laar.
Deken Franken neemt in deze parochies waar totdat de nieuwe pastoor is geïnstalleerd. Franken blijft daarnaast
zijn taken behouden als pastoor-deken van Weert.

