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Benoemingen in het bisdom Roermond

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

Categoriaal pastoraat
De zeereerwaarde pater Johan Verkoelen S.M.A. heeft met ingang van 1 oktober eervol ontslag gekregen als
rector van het ziekenhuis Zuyderland MC, GGZ en Revalidatie op de locatie Sittard/Geleen. Pater Verkoelen
heeft 20 jaar als conrector en later rector in het ziekenhuis gewerkt.

Dekenaat Gulpen
De zeereerwaarde heer Frits Janssen heeft met ingang van 1 september eervol ontslag gekregen als pastoor van
de parochie H. Margarita in Margraten, alsmede van de parochies H. Gerlachus in Banholt, H. Brigida in
Noorbeek en H. Franciscus van Assisie in Reijmerstok. Pastoor Janssen is met emeritaat gegaan. Hij is 62 jaar
als priester actief geweest in de Margaritaparochie in Margraten. Hij werd daar in 1959 tot kapelaan benoemd.
In 1992 werd hij pastoor van dezelfde parochie. De laatste vier jaar was hij ook benoemd voor de ander
parochies in het samenwerkingsverband. De nu 88-jarige Janssen blijft vanuit zijn emeritaat zijn priesterlijke
diensten aanbieden.

Dekenaat Sittard

De hoogeerwaarde heer Rob Merkx is met ingang van 13 september tevens benoemd tot administrator
(waarnemend pastoor) van de parochie H. Pancratius in Munstergeleen en de parochie Christus Koning en H.
Antonius van Padua in Sittard. Deken Merkx volgt als waarnemer pastoor Harrie Broers op, die om
gezondheidsredenen zijn taak heeft neergelegd.
De eerwaarde heer Arulraj Mariasusai is met ingang van 1 november benoemd tot diaken-assistent van de
stadsparochie HH. Marcellinus en Petrus in Geleen. Kapelaan Mariasusai is onlangs tot diaken gewijd. Het is de
bedoeling dat hij volgend jaar de priesterwijding ontvangt.

Dekenaat Schinnen
De zeereerwaarde heer George Dölle is met ingang van 1 oktober tevens benoemd tot administrator
(waarnemend pastoor) van de parochies H. Remigius in Schimmert en H. Hubertus in Genhout. In deze
parochies is pastoor John van Oss S.M.M. onlangs met emeritaat gegaan. De benoeming van pastoor Dölle geldt
vooralsnog tot 1 januari 2022. Hij blijft daarnaast zijn overige taken behouden als pastoor in Hulsberg en
bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholieke onderwijs.

Dekenaat Roermond
De eerwaarde heer Miguel Estrada Alfaro is met ingang van 1 november benoemd tot diaken-assistent van de
parochies H. Hart van Jezus, O.-L.-Vrouw Altijddurende Bijstand, H. Tomas, De Goede Herder, H. Laurentius,
H. Joseph en O.-L.-Vrouw van Goede Raad en H. Jozef in Roermond-Oost. Kapelaan Estrada Alfaro is onlangs
tot diaken gewijd. Het is de bedoeling dat hij volgend jaar de priesterwijding ontvangt.

Dekenaat Heerlen
De eerwaarde heer Theo Cloodt is met ingang van 1 november benoemd tot diaken-assistent van de parochies
H. Pancratius, H. Jozef, H. Martinus, H. Andreas, H. Moeder Anna, Verschijning van de Onbevlekte Maagd en
H. Pius X in Heerlen. Cloodt heeft onlangs de diakenwijding ontvangen.
Mevrouw Marie-Josée Janssen-Göbbels is met ingang van 14 november benoemd tot pastoraal werkster in de
parochies H. Cornelius, H. Paulus, Christus Koning, H. Gerardus Majella, H. Antonius van Padua, H. Hart van
Jezus, HH. Martelaren van Gorcum, H. Geest en H. Drievuldigheid in Heerlen-Noord. Mevrouw Janssen heeft
hiertoe op 14 november haar kerkelijke zending (missio canonica) ontvangen.

Dekenaat Maastricht
De eerwaarde heer Jos Valke is met ingang van 15 november tevens benoemd tot diaken-assistent van de

parochies HH. Petrus en Paulus, San Salvator en Onbevlekt Hart van Maria in Maastricht. Hij was al als diaken
verbonden aan een aantal andere parochies in Maastricht-West, die samen een federatie vormen.

Dekenaat Thorn
De eerwaarde heer Lou Mom heeft met ingang van 17 november eervol ontslag gekregen als diaken-assistent
van de parochie H. Martinus in Beegden. De 72-jarige Mom wil het in verband met zijn leeftijd iets rustiger aan
gaan doen. Hij blijft wel nog beschikbaar voor specifieke taken en vieringen in verzorgingstehuizen. Mom werd
30 geleden tot diaken gewijd. De eerste jaren was hij actief in de parochies H. Tomas en De Goede Herder in
Roermond-Oost en de laatste zeventien jaar in Beegden. Van 2004 tot 2008 was hij ook actief in de
Stefanusparochie in Heel.

