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Benoemingen in het bisdom Roermond

De volgende personen hebben een nieuwe benoeming en/of eervol ontslag gekregen.

Dekenaat Gulpen
De zeereerwaarde heer Rick van den Berg heeft per 30 juni eervol ontslag gekregen als pastoor van de
parochies Sint-Paulus’ Bekering in Epen, H. Johannes de Doper in Mechelen en H. Remigius in Slenaken. Van
den Berg is met ziekteverlof gegaan.
De hoogeerwaarde heer Paul Bronneberg is met ingang van 1 juli tevens benoemd tot pastoor van de
parochiefederatie EMS. Dat zijn de parochies Sint-Paulus’ Bekering in Epen, H. Johannes de Doper in
Mechelen en H. Remigius in Slenaken. Hij volgt hier pastoor Rick van den Berg op, die om
gezondheidsredenen zijn taak heeft moeten neerleggen. Bronneberg blijft daarnaast pastoor van parochies H.
Petrus in Gulpen en H. Gertrudis in Wijlre en deken van het dekenaat Gulpen.
In dezelfde parochies in Gulpen, Wijlre, Epen, Mechelen en Slenaken is met ingang van 1 september de
weleerwaarde heer Marthoma Alexander benoemd tot kapelaan. Hij was tot nu toe actief in de parochies van
Venray, Smakt en de dorpen Ysselsteyn, Merselo, Vredepeel, Leunen, Veulen en Heide.
De eerwaarde heer Vins Siju Bysingh Vincent is met ingang van 1 september benoemd tot diaken-assistent in
de parochies van Gulpen, Wijlre, Epen, Mechelen en Slenaken. Hij zal deze zomer in zijn thuisbisdom in India
de diakenwijding ontvangen. Het is de bedoeling dat hij volgend jaar tot priester wordt gewijd.

Dekenaat Maastricht
De weleerwaarde heer Nicholas Pethuru is benoemd tot kapelaan van de parochie H. Servatius en HH.
Anna/Lambertus in Maastricht. Kapelaan Pethuru werd onlangs in zijn thuisbisdom in Sri Lanka tot priester
gewijd. Sindsdien assisteerde hij in de stadsparochie in Geleen. In Maastricht volgt hij kapelaan Henyer Garcia
Leon op, die een nieuwe benoeming in het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft gekregen.

Dekenaat Roermond
De eerwaarde heer Christyraj Francis is met ingang van 1 september benoemd tot diaken-assistent in het
parochiecluster H. Christoforus en H. Geest in Roermond-Centrum en H. Michael in Herten. Hij zal deze zomer
in zijn thuisbisdom in Sri Lanka de diakenwijding ontvangen. Het is de bedoeling dat hij volgend jaar tot
priester wordt gewijd.
De eerwaarde heer Miguel Alberto Estrada Alfaro wordt later dit jaar benoemd tot diaken-assistent in de
parochiefederatie Roermond-Noordoost. Hij rondt op dit moment zijn opleiding tot priester aan het
grootseminarie Rolduc af. Op 30 oktober wordt hij in de kathedraal in Roermond tot diaken gewijd. Het is de
bedoeling dat Estrada Alfaro volgend jaar tot priester wordt gewijd.

Dekenaat Sittard
De zeereerwaarde heer Rainer Kanke is met ingang van 15 september benoemd tot pastoor van de
stadsparochie Marcellinus en Petrus in Geleen. Hij volgt hier pastoor Harry Quaedvlieg op, die sinds 1 juli
vicaris-generaal van het bisdom Roermond is. Kanke was de afgelopen achttien pastoor van de parochies HH.
Landricus en Edith Stein en H. Pius X in Echt en de parochie Onze-Lieve-Vrouw Geboorte in Ohé en Laak. De
twee parochies in Echt gingen later onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband met de parochies OnzeLieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Pey, H. Judocus in Sint-Joost, Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen
in Koningsbosch en Onze-Lieve-Vrouw Moeder der H. Hoop in Maria Hoop. Dit samenwerkingsverband is op
1 januari 2021 de parochiefederatie Echt geworden
De weleerwaarde heer Nicholas Pethuru krijgt eervol ontslag als kapelaan van de stadparochie Marcellinus en
Petrus in Geleen. Hij heeft een nieuwe benoeming in het dekenaat Maastricht gekregen.
De eerwaarde heer Arulraj Mariasusai wordt later dit jaar benoemd tot diaken-assistent in de stadsparochie
Marcellinus en Petrus in Geleen. Hij rondt op dit moment zijn opleiding tot priester aan het grootseminarie
Rolduc af. Op 30 oktober wordt hij in de kathedraal in Roermond tot diaken gewijd.

Dekenaat Venray
De zeereerwaarde heer Rick Blom is met ingang van 1 september benoemd tot pastoor van de parochies HH.
Cosmas en Damianus in Afferden, H. Petrus in Bergen en H. Jozef in Siebengewald. De parochies van Afferden
en Siebengewald waren al enige tijd vacant. In Bergen volgt Blom pastoor Jo Janssen op die met emeritaat gaat.

Blom was sinds 2012 actief als kapelaan in de acht parochies van het parochiecluster Heerlen-Centrum/Zuid.
De weleerwaarde heer Marthoma Alexander krijgt met ingang van 1 september eervol ontslag als kapelaan
van de parochies in Venray, Smakt en de omliggende dorpen Ysselsteyn, Merselo, Vredepeel, Leunen, Veulen
en Heide. Kapelaan Alexander heeft met ingang van die datum een nieuwe benoeming gekregen in het dekenaat
Gulpen.
De zeereerwaarde heer Martinus Rijs is met ingang van 1 augustus benoemd tot priester-assistent in de
parochies St. Petrus’ Banden en Christus Koning, O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten en H. Franciscus van
Assisië in Venray, het rectoraat H. Jozef in Smakt, de parochies H. Oda in Ysselsteyn, H. Johannes de Doper in
Merselo en het rectoraat Koning van de Vrede in Vredepeel, alsmede voor de parochie H. Catharina in Leunen
en de rectoraten O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen in Heide en H. Antonius van Padua in Veulen. Rijs was sinds 1
januari al deels als assistent in deze parochies actief en is daar nu fulltime benoemd.
In dezelfde parochies in Venray, Smakt en de dorpen Ysselsteyn, Merselo, Vredepeel, Leunen, Veulen en Heide
is de zeereerwaarde heer Jacques Geudens met ingang van 1 augustus benoemd tot priester-assistent. Geudens
had de afgelopen jaren om gezondheidsredenen geen officiële benoeming, maar assisteerde wel veel in
parochies waar tijdelijk geen vaste priester aan verbonden was.

