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Overleden priesters in afgelopen periode

De afgelopen periode zijn de volgende priesters overleden:

Oud-pastoor Hub Kleijnen van Puth
Op zaterdag 6 november is in Beek oud-pastoor Hub Kleijnen van Puth overleden. Hij zou later deze maand 80
jaar zijn geworden. Hubertus Alfons Egidius (Hub) Kleijnen werd op 26 november 1941 in Noorbeek geboren.
Zijn priesterwijding vond plaats op 30 maart 1968. Hij werd op 11 juli van dat jaar benoemd tot kapelaan van de
parochie H. Pancratius in Munstergeleen. Vervolgens werd hij met ingang van 15 januari 1983 benoemd tot
pastoor van de parochie H. Petrus Canisius in Puth. Deze functie bleef hij uitoefenen totdat hij per 31 december
2014 eervol ontslag kreeg en met emeritaat ging. De uitvaartdienst heeft op vrijdag 12 november
plaatsgevonden in de parochiekerk van de H. Petrus Caniusius in Puth, waarna hij begraven is op het
parochiekerkhof in Noorbeek.

Oud-pastoor Gir op ’t Veld van Schimmert
In het klooster van de paters montfortanen in Schimmert is vrijdag 5 november pater Gir op ’t Veld S.M.M.
overleden. Hij was oud-pastoor van de Remigiusparochie in Schimmert. Pater Op ’t Veld is 98 jaar geworden.
Gerardus (Gir) Op ’t Veld s.m.m. werd op 11 augustus 1923 in Roermond geboren. Hij trad in 1942 in als
novice bij de paters montfortanen in Meerssen en legde er op 8 september 1943 zijn eerste geloften af. Na zijn
opleiding in Oirschot werd hij op 27 maart 1949 daar tot priester gewijd. Als leraar/prefect werkte hij
vervolgens op de kleinseminaries in Rotselaar, Voorschoten en Schimmert. In 1956 werd pater Op ’t Veld
benoemd tot overste van de communiteit in Schimmert, wat hij zijn verdere leven is gebleven. Tevens was hij

van 15 september 1973 tot 1 mei 1994 pastoor van de H. Remigiusparochie in Schimmert en vervolgens priesterassistent in de H. Hubertusparochie in Genhout tot 1 oktober 1998. Per die datum verhuisde hij naar het klooster
van de montfortanen in Schimmert. Hier is hij op 5 november jongstleden op 98-jarige leeftijd als oudste
montfortaan ter wereld overleden. De uitvaart heeft op donderdag 11 november in Schimmert plaatsgevonden,
waarna hij op het kerkhof achter het klooster in Schimmert is begraven.

Oud-priesterleraar Harry de Rouw
In het hospice in Geleen is op woensdag 13 oktober Harry de Rouw overleden. Hij 84 jaar geworden. Harry
Hubert Joseph de Rouw werd op 17 april 1937 in Maastricht geboren. Zijn priesterwijding vond plaats op 18
maart 1961. Hij werd op 20 juli van dat jaar benoemd tot kapelaan van de parochie H. Jacobus de Meerdere in
Bocholtz. Vervolgens werd hij met ingang van 1 september 1962 ter beschikking gesteld van het bisdom
Wenen, waar hij kapelaan was in Stockerau en later in Wenen-Gartenstadt. Tegelijkertijd volgde hij een
deeltijdstudie aan de katholieke theologische Universiteit van Wenen. Met ingang van 1 augustus 1971 werd De
Rouw benoemd tot leraar godsdienst aan de R.-k. Scholengemeenschap Serviam in Sittard. In 1974 kreeg hij
verlof om tevens een functie te aanvaarden als parttime pastorale medewerker van het internaat Huize Abshoven
in Munstergeleen. Deze functie bleef hij uitoefenen tot 30 november 1992. Op 1 mei 1998 kreeg hij eervol
ontslag als leraar godsdienst en ging hij vervroegd met emeritaat, maar hij bleef zeer geruime tijd zijn
priesterlijke diensten aanbieden in het dekenaat Sittard. De uitvaart heeft op dinsdag 19 oktober in de SintPetruskerk in Sittard plaatsgevonden.

