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Pastorale benoemingen in het bisdom

Categoriale zielzorg
De zeereerwaarde heer Math Gubbels is met ingang van 1 januari 2018 eervol ontslagen als priester-pastor van
de stichting Gezondheidszorg Oostelijk Zuid-Limburg met als speciaal aandachtsterrein het Zuyderland
Ziekenhuis in Heerlen, voorheen Atrium Medisch Centrum in Heerlen, Kerkrade en Brunssum. Gubbels is met
emeritaat gegaan. Hij is 48 jaar als priester in het bisdom Roermond actief geweest, onder meer als kapelaan in
Tegelen en Gulpen en als pastoor van de H.Barbaraparochie in Landgraaf.
Dekenaat Schinnen
De weleerwaarde heer Ben Gorissen is met ingang van 1 februari benoemd tot administrator van de parochies
H. Dionysius in Schinnen en H. Petrus Canisius in Puth. Kapelaan Gorissen vervangt in die functie oud-deken
Jos Schreurs op, die met emeritaat is gegaan.
Dekenaat Venray
De zeereerwaarde pater Harrie te Plate O.M.I. is met ingang van 15 februari 2018 eervol ontslagen als pastoor
van de parochie H. Gertrudis in Oirlo. Pater Te Plate is met emeritaat gegaan. Hij heeft 31 jaar voor het bisdom
Roermond gewerkt, als pastoor van Oirlo en ook een aantal jaren als pastoor van de H.-Michaëlparochie in
Wanssum.
Dekenaat Maastricht
De zeerwaarde pater Ismael Quequesana Vilchez I.V.E. is met ingang van 1 maart 2018 eervol ontslagen als
pastoor van de parochies Onbevlekt Hart van Maria in Geulle, H. Catharina in Ulestraten, H. Agnes in Bunde en
H. Martinus in Geulle. Pater Quesquesana is weer beschikbaar van zijn congregatie.

De zeereerwaarde heer René Schols is met ingang van 1 maart benoemd tot administrator van de parochies
Onbevlekt Hart van Maria in Geulle, H. Catharina in Ulestraten, H. Agnes in Bunde en H. Martinus in Geulle.
Hij volgt in die functie pater Quequesana tijdelijk op. Pastoor Schols behoudt daarnaast zijn andere functies als
pastoor van diverse parochies in Maastricht.

