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De Egchelse parochieherders

7.1 Rector A.Thomassen 
1946 - 1953

Albert Thomassen werd geboren op 17 augustus 1912 te

Roermond en aldaar priester gewijd in 1937. Drie jaar

werkte hij als kapelaan in Beegden en in 1940 werd hij

tot kapelaan benoemd in Helden-Dorp. Gedurende de

oorlogsjaren heeft hij veel onderduikers en Joden aan

een betrouwbaar adres geholpen. Een van hen was

Marietje de Man, dochter van de schrijver Herman de

Man. Zelfs de kerkzolder herbergde, zonder medeweten

van deken Jaspers, onderduikers. Voor dit moedig

gedrag werd hem na de oorlog een verzetsherdenkings-

kruis uitgereikt. Na de oorlog brak een tijd van weder-

opbouw aan. Bij bisschoppelijk besluit werd per 1 juni

1946 door het bisdom Roermond het nieuwe rectoraat

St.Jacobus de Meerdere opgericht in Egchel en kapelaan

Thomassen werd aangewezen als bouw-rector van de

Egchelse kerk. Stad en land reisde hij af om voldoende

financiële middelen bij elkaar te halen en onder zijn

bezielende leiding werd de kerk gebouwd en een hou-

ten noodschool. De primitieve infrastructuur in Egchel

heeft hij ooit eens vertaald als: ”Ik werk in een rimboe-

parochie”. Zijn kwaliteiten werden ook door het bisdom

opgemerkt en daarom werd hij in 1953 benoemd tot

bouwpastoor in Leuken-Weert. In 1959 werd hij pastoor

te Oostrum, waar hij verbleef tot 1974. In dat jaar ging

hij met emeritaat en vestigde zich te Grubbenvorst,

waar hij nog regelmatig meehielp in de parochie. In

1987 vierde hij zijn 50-jarig priesterfeest en zijn zus

Mia, die hem al die tijd ter zijde stond, haar 50 jaar

’huishoudster zijn’. Mia Thomassen overleed op 78 jari-

ge leeftijd op 24 mei 1989. Ook de gezondheid van pas-

toor Thomassen ging sterk achteruit en bijna volledig

doof overleed hij op 3 maart 1994 te Venlo. Hij werd

begraven te Grubbenvorst.

7.2 Rector P. Diederen 
1953 - 1965

Pie Diederen werd geboren op 8 juni 1911 te Puth en door

mgr. Lemmens in Roermond tot priester gewijd op 13

maart 1937. Als jongste kapelaan begon hij zijn loopbaan

onder moeilijke omstandigheden in het toenmalige mijn-

werkersdorp Eijgelshoven. In het toen 6000 inwoners tel-

lende dorp werkten naast Nederlanders ook Duitsers,

Polen, Slovenen, Hongaren en Belgen in de mijnen Laura

en Julia. Vijftien jaar lang was kapelaan Diederen te mid-

den van hen werkzaam in de zielzorg. Deze jaren vergden

ontzettend veel van zijn gezondheid en het was goed voor

hem dat hij in een rustigere parochie te werk werd

gesteld. Ontelbaar veel dankbare mensen uit Eijgelshoven

drukten hem de hand bij zijn vertrek. In april 1953 tot

rector benoemd van de H. Jacobus de Meerdere parochie

in Egchel, mocht hij hier verder bouwen op de fundamen-

ten, die rector Thomassen in dit nog jonge rectoraat had

gelegd. Op 29 april 1962 vierde hij zijn 25-jarig priester-

feest; de eigenlijke datum was 13 maart, maar dat viel in

de vastentijd. De jubilaris werd in pastorie afgehaald en

voorop in de stoet gingen de schoolkinderen, Jong Neder-

land, de Jonge Garde en de Harmonie van Panningen. De

voetbalclub had de versiering verzorgd. Gedurende de

Plechtige H. Mis werd hem veel lof toegezwaaid voor zijn

werk in het rectoraat. Rector Diederen dankte allen na

afloop en haalde de woorden van St.Paulus aan: ”Moet er

geroemd worden, dan moet ik roemen op mijn zwakheid.”

7.1 Rector Thomassen in de school 1948.

157



In zijn rectoraatstijd werd de houten noodschool vervan-

gen door een nieuwe lagere school en werd een nieuwe

kleuterschool gebouwd, evenals een rectoraatswoning

aan de Kempstraat. Toen hij zijn ambt aanvaardde was er

alleen het meisjesgilde, maar mede onder zijn leiding

werden Jong Nederland, een afdeling KAB (later NKV),

een afdeling van de KVP, de jeugdboerinnenbond en de

sportvereniging S.V. Egchel opgericht. Egchel kreeg een

bloeiend verenigingsleven. In februari 1965 werd rector

Diederen tot pastoor benoemd te Meers-Elsloo, in zijn

geliefde Zuid-Limburg. Dankbaar nam het rectoraat

afscheid van hem in de parochiezaal, waar hem namens

de gemeenschap Egchel en de Boerderijweg een kroon-

luchter werd aangeboden. Met weemoed vertrok hij uit

het dorp, waar hij ongeveer 300 kinderen gedoopt had.

Op Paasdag 1977 werd, nog in Meers, zijn 40-jarig pries-

terjubileum gevierd. In oktober van datzelfde jaar over-

leed zijn huisgenote Liesa Frings. Dit was voor hem een

grote schok. Zijn gezondheidstoestand ging zienderogen

achteruit en onverwacht overleed hij in het Medisch Cen-

trum te Geleen op 1 mei 1978.

7.3 Rector J.Geurts 
1965 - 1971

Jacques Geurts, geboren te Horst op 25 januari 1920,

werd te Rolduc door mgr. Lemmens tot priester gewijd

op 5 augustus 1945. Hij was een van de zgn. oorlogs-

geestelijken. Rector Geurts en zijn 16 collega’s waren de

enige priesters die nooit in het Groot Seminarie van

Roermond verbleven hebben. Zijn eerste standplaats

werd de St Jozef-parochie in Siebengewald, waar hij nog

veel oorlogsleed aantrof, veel huizen waren stukgescho-

ten. In 1948 werd hij benoemd tot kapelaan te Pannin-

gen en van 1954 tot 1965 was hij werkzaam in de

Hubertus-parochie te Blerick. Omdat hij bij de oprich-

ting van ons rectoraat kapelaan was in Panningen, was

hij voor veel van onze mensen geen onbekende, toen hij

in 1965 benoemd werd tot rector in Egchel. Rector

Geurts liet zich ontvallen ”geen betere standplaats te

kunnen wensen.” Op 30 augustus 1970 (enige weken uit-

gesteld vanwege de schoolvakantie) vierde het rectoraat

zijn zilveren priesterfeest en werd hem een elektronisch

orgel aangeboden. Onder de vlaggen van Jong Nederland

en het Meisjesgilde en met de vrolijke marsmuziek van

de Beringse drumband werd de jubilaris afgehaald voor

een Plechtige Eucharistie-viering. Ere-kerkmeester Lin

van Knippenberg was met zijn woorden van dank de

tolk van de Egchelse gemeenschap. Na de H.Mis werd in

de hal van de St. Jacobusschool een receptie gehouden

onder leiding van ceremoniemeester Giel Beumers.

Behalve de Egchelse gemeenschap kwamen veel mensen

uit Panningen en Blerick hem feliciteren. Kort daarna

werd rector Geurts benoemd tot pastoor en opvolger van

pastoor van Basten-Batenburg in Beringe. De nieuwe

drumband Eros bracht hem bij zijn afscheid een serena-

de. Rector Geurts had een prettig meegaand karakter en

was joviaal van aard. Hij bezat de levenskunst om te

leven met zijn maagklachten en de handicap aan zijn

ogen. Nuchter kon hij een reële visie geven op situaties

en verhoudingen. Diep geschokt waren de parochianen

van Beringe en Egchel bij het onverwachte overlijden

van ’hun’ pastoor op 29 september 1973 in het St Joseph-

7.2 Rector Diederen.

7.3 Rector Geurts.
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ziekenhuis te Venlo. Op 4 oktober d.a.v. werd pastoor

Geurts te Beringe begraven.

7.4 Rector J.Haenen 
1971 - 1974

Jan Haenen werd geboren op 3 juni 1921 te Nederweert

en door Mgr. Lemmens tot priester gewijd op 13 maart

1948. Zeven jaar lang was hij werkzaam als kapelaan in

Beegden, vervolgens drie jaar in Posterholt en vier jaar in

de St. Oda parochie te Weert. Nadat hij in 1962 benoemd

was tot kapelaan in de H.Urbanus-parochie te Belfeld,

werd in november 1970 zijn benoeming bekend gemaakt

als rector in Egchel. Zijn 22-jarige ervaring maakte hem

een waardige opvolger van rector Geurts. Op zaterdag-

avond 30 januari 1971 vond in een Plechtige Eucharistie-

viering de installatie plaats. Deken Marcus installeerde de

nieuwe rector samen met het priesterteam van Helden. De

plechtigheid werd opgeluisterd door Drumband Eros; het

kerkkoor en het kinderkoor verzorgden de gezangen

onder leiding van meester Hertsig, terwijl de heer Ebisch

het orgel bespeelde. Kerkmeester Lei Naus heette de rec-

tor welkom en memoreerde, dat ”Egchel grote verwachtin-

gen van hem had.” In zijn tijd te Egchel werd de scheiding

kerkbestuur/schoolbestuur voltrokken. In 1973 vierde de

rector samen met het rectoraat, dat toen 25 jaar bestond

zijn 25-jarig priesterfeest. Het feest werd gevierd tegen

een wat sombere achtergrond: er werden geen nieuwe

huizen gebouwd en de bevolking begon te vergrijzen.

Toch werden er in de tijd dat Jan Haenen rector was,

plannen gemaakt voor de bouw van een gemeenschaps-

huis. De rector was actief betrokken bij de ’Stichting

Dorpshuis Egchel’ In september 1974 nam rector Haenen

afscheid van Egchel en werd hij pastoor benoemd in Wael-

sen-Moorveld gemeente Geulle, waar hij werkzaam bleef

tot 1988. In dat jaar ging hij met emeritaat.

7.5 Rector/pastoor
C.Konings c.m. 1974 - 1992

Kees Konings werd geboren op 25 november 1911 te Til-

burg. Hij studeerde aan het klein seminarie te Wern-

houtsburg in Noord-Brabant en trad op 29 september

1930 in bij de Heren Lazaristen te Panningen, waar hij

op 29 juni 1937 tot priester werd gewijd. Na zijn studie

theologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen

werd hij in 1940 benoemd tot leraar aan het klein semi-

narie te Wernhoutsburg. Gedurende de bezettingsjaren

trok hij er per fiets op uit om in de omgeving van Wern-

hout voordrachten te houden over geestelijke ontwikke-

ling en geloofskennis. Ondanks het feit dat er in die tijd

geen vergaderingen mochten worden belegd, had pater

Konings iedere avond veel toehoorders. In 1946 volgde

zijn benoeming als professor in de theologie aan het

groot seminarie te Panningen. Gedurende die tijd assi-

steerde hij in verschillende parochies en was actief

betrokken bij het jeugdwerk, vooral de Katholieke Actie.

Tevens was hij leider van een bijbelclub. Veel studenten

hebben steun gehad van zijn wijze lessen over de nieu-

we ontwikkelingen op theologisch gebied. Maar bij som-

migen waren er ook bedenkingen tegen zijn

theologiseren. Dit leidde er toe dat pater Konings in

1962 Panningen moest verlaten, hetgeen een diep spoor

in zijn leven heeft getrokken. Hij werd leraar katechese

aan de R.K. Kweekschool te Eindhoven en assisteerde in

de parochies St.Andries te Nuenen en St. Jacobus te

Woensel-Oost. In 1973 werd hij rector van het Zorgcen-

trum ’De Wietel” in Panningen en in 1974 rector en later

pastoor van de parochie St. Jacobus de Meerdere te

Egchel. Zijn installatie vond plaats op 27 oktober in een

plechtige Eucharistie-viering samen met deken G.Marcus,

A.Ooninx, provinciale overste van de Heren Lazaristen,

pastoor Th.Berkels en pastoor J.v.Kempen. Op zondag 30

januari 1977, bij de ingebruikname van de verbouwde

kerk, veranderde het rectoraat in een parochie en rector

Konings werd pastoor. In juni van datzelfde jaar mocht

hij bij gelegenheid van zijn 40-jarig priesterfeest uit

handen van voorzitter Bert Rutten een cheque met het

geweldige bedrag van ƒ43.000.- ontvangen, bestemd voor

de aankoop van een nieuw pijporgel. Op zondag 28 juni

1987 herdacht pastoor Konings zijn 50-jarig priesterfeest.

7.4 Rector Haenen.
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Het kerkbestuur bood hem een receptie aan in gemeen-

schapshuis ’t Erf. Door burgemeester Van ’t Hooft werden

hem bij die gelegenheid de versierselen opgespeld die

behoren bij ’Ridder in de Orde van Oranje Nassau’. De

Egchelse gemeenschap drukte haar dankbaarheid uit

door hem een uit hout gesneden Mariabeeld aan te bie-

den. In de zestien jaar dat hij werkzaam was in Egchel,

richtte hij een liturgiegroep op en bleef hij zijn theolo-

gische kennis verspreiden in talrijke artikelen, in lezin-

gen en bijbelclubs, ook buiten Egchel. Zo is hij voor

velen een steun geweest om in de snel veranderende tij-

den een richting naar God te vinden. Om gezondheidsre-

denen keerde hij in het najaar van 1990 terug naar het

Missiehuis te Panningen en twee jaar later werd hem op

eigen verzoek eervol ontslag verleend als pastoor van

Egchel. Op 2 februari 1991 schreef hij over zijn eigen

sterven: ”En mogen zij aan wie ik naar best vermogen

mijn leven heb gewijd mij nog een tijdje in herinnering

bewaren, zoals ik hoop hen allen te blijven gedenken bij

de Heer”. Pastoor Konings overleed op 25 mei 1995 en

werd, na de Plechtige Uitvaartdienst in Panningen,

begraven op het parochiekerkhof te Egchel.

7.6 Aalmoezenier G. Peeters
c.m. 1992 - heden

Giel Peeters, in Helden geboren op 7 februari 1933, stu-

deerde evenals zijn voorganger pastoor Konings aan het

klein seminarie te Wernhoutsburg en trad op 29 sep-

tember 1952 in bij de Heren Lazaristen te Panningen.

Daar werd hij op 18 juni 1959 tot priester gewijd. 

In het voorjaar van 1961 volgde de benoeming tot pas-

tor voor de Nederlandse emigranten in Zuid-Frankrijk.

Hij woonde bijna elf jaar bij een Franse pastoor in Saint

Laurent de Céris. Voor kost en inwoning verleende hij

assistentie in drie kleine Franse dorpjes. Op 1 december

1971 werd hij aangesteld als legeraalmoezenier bij de

Koninklijke Landmacht en te werk gesteld in ’t Harde,

waar hij tevens pastoor werd van de parochie ’De Goede

Herder’. Toen hij in februari 1974 overgeplaatst werd

naar de TRIS (Troepenmacht in Suriname), woonde hij

in Paramaribo. Hij keerde op de Onafhankelijkheidsdag

(25 november 1975) met de laatste Nederlandse militai-

ren naar Nederland terug. Na enige maanden werkzaam

geweest te zijn op de kazerne van Roermond, werd hij

op 1 september 1976 overgeplaatst naar de Nederlandse

legerplaats te Seedorf (Duitsland). Precies elf jaar later

op 1 september 1987 verhuisde hij naar Helden en werd

weer geplaatst op de kazerne van Roermond. In 1992

kreeg hij leeftijdsontslag, maar bleef hij nog enkele

jaren part-time werkzaam op de kazernes van Weert en

Venlo. Toen zijn oud-leraar, pastoor Konings, vanwege

zijn slechte gezondheid in 1990 naar het klooster te

Panningen terugkeerde, ging aalmoezenier Peeters hem

vervangen en sinds die tijd is hij waarnemend pastoor

van de parochie Egchel.

Noten/Bronnen

De gegevens werden ontleend aan diverse artikelen in de Midden Limburg
en Dagblad voor Noord-Limburg, met dank aan Giel Peeters.

7.5 Rector/Pastoor Konings.

7.6 Aalmoezenier Giel Peeters.
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