
Pastoors in de parochie Schin op Geul

Een beknopt overzicht van de pastoors die in de archieven van Schin op Geul
voorkomen.

Gerardus wordt genoemd in de oorkonde van 5 december 1281 waarbij op
verzoek van Walram de Rossige, heer van Valkenburg, de parochie
Valkenburg wordt afgescheiden van de moederkerk Schin op Geul.
In een oorkonde uit 1319, waarbij de verheffing van Valkenburg tot zelfstandige
parochie wordt bevestigd door Adolf 11 van der Marck, bisschop van Luik, wordt
Nicolaus genoemd als pastoor in Schin op Geul.
Joannes krijgt op 18 maart 1424 als pastoor van de parochie een afschrift van
bovengenoemde oorkonden.
Johannes Houtmans de Peere was pastoor in 1495.
Lambertus Weggei en Mathias van Strucht worden omstreeks de 16e eeuw
als pastoors vermeld. Hun pastoraat is niet precies bekend.
Aert Vuren wor·dt in 1534 als "die outer van Schinne opte Geule" genoemd.
Joannes Lyndenloof komt als pastoor voor in 1586.
Herman WetseIs of Wetselli was pastoor in de periode 1594 -1598.
Arnoldus Raets verliet in 1620 de pastorie zonder aan zijn verplichtingen tot
aan st. Jansmisse te hebben voldaan.
Willem Benstenraedt is pastoor in de periode 1620 tot 1652.
Michael Penris of Penrez werd pastoor in 1652 en overleed 10 oktober 1674
te Schin op Geul.
J. Heuten was pastoor van 1674 tot aan zijn overlijden op 1 oktober 1676.
Joannes Stevens of Stephani werd aangesteld in 1676. Hij nam ontslag in
1719 en overleed op 16 juli 1737 te Schin op Geul.
Mathias Stephani, neef van Joannes, volgde deze op. Hij stierf op
veertigjarige leeftijd op 21 juni 1734 te Schin op Geul.
Aegidius Royen werd door Rome benoemd op 23 juni 1735. Hij was geboren
in Sippenaken. Van 1713 tot 1715 was hij kapelaan te Berg en Terblijt en
daarna van 1715 tot 1735 pastoor te Amby. Hij overleed op 11 januari 1746 te
Schin op Geul.
Gulielmus Boshouwers werd in maart 1746 door paus Benedictus XIV
benoemd op voordracht van de proost van Meerssen. Zijn installatie
geschiedde door graaf de Rougrave, vicaris-generaal van het bisdom Luik. Hij
stierf ten gevolge van een beroerte te Schin op Geul op 22 december 1777.
Petrus Geerts werd aangesteld op 25 mei 1778. Hij was geboren op 29 april
1746 te Lommel en was op 25 mei 1771 priester gewijd. In 1805 nam hij
ontslag en ging wonen in de Heek bij Hulsberg, waar hij op 17 oktober 1842, in
de leeftijd van 96 jaar, overleed. . .
Dionysius Penners, oud pastoor van Heerlen, nam in 1806 en 1807 de
pastorale bediening waar. Hij was geboren te Heerlen op 10 juli 1755, werd
priester gewijd 23 december 1780, assisteerde pastoor Morees te Heerlen tot
aan diens dood in 1792 en werd aansluitend tot zijn opvolger benoemd. Hij
nam zijn ontslag op 8 november 1803 en overleed te Heerlen op 28 juni 1836.
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Mathias Schweitser werd benoemd in 1807. Hij was geboren in 1745, priester
gewijd in 1768. Gedurende twaalf jaar bestuurde hij de parochie Vijlen.
Vervolgens werd hij overgeplaatst naar Schin op Geul, waar hij op 5 juli 1817
overleed.
Paulus Joseph Vineken werd benoemd 2 september 1817. Hij was geboren in
Afden op 10 juni 1768 en werd in 1792 te Keulen priester gewijd. 25 mei 1825
werd hij overgeplaatst als kanton-pastoor naar Kerkrade, waar hij 7 november
1835 overleed.
L.Loomans was pastoor van 1825 tot 1858, toen hij ontslag nam. Hij stierf 21
februari 1863 op 69 jarige leeftijd te Maastricht.
Jan Michael Scholtis werd benoemd in 1858. Hij was geboren te Schinveld op
12 februari 1820, werd in 1843 te Roermond priester gewijd en tot kapelaan te
Thorn benoemd. Vandaar ging hij in 1845 als kapelaan naar Gulpen. Na 13
jaren pastoor van Schin op Geul te zijn geweest keerde hij in 1871 als pastoor
deken terug naar Gulpen, waar hij 11 december 1886 overleed.
Petrus Jozef Kleynen, geboren te Simpelveld op 3 maart 1823, werd in 1851
tot priester gewijd. In 1852 werd hij kapelaan te Gulpen en in 1871 pastoor te
Schin op Geul. Hij overleed 17 december 1885.
Wynandus Hubertus Voncken werd 6 januari 1886 pastoor, na achter
eenvolgens kapelaan te Eys, Meerssen en Gulpen te zijn geweest.
Hij was 25 december 1841 te
Schimmert geboren en werd 17
maart 1866 te Roermond tot
priester gewijd. Hij overleed 20
februari 1890 te Aken en werd
vier dagen later te Schin op
Geul begraven.
August Emmanuel Lienaerts,
geboren in 1844 en priester
gewijd in 1870, werd in 1890
benoemd. In 1894 werd hij
overgeplaatst naar Wijlre. Hier
nam hij in 1915 ontslag en
vestigde zich in Kerkrade.
Eugenius Theodorus van de
Vorst werd benoemd in 1894.

, Geboren te Sittard op 23
september 1849. Priester
gewijd in 1875. Achtereenvol
gens kapelaan te Hoensbroek
en Broeksittard (1887). In 1889
werd hij rector te Swartbroek
waar hij bleef tot aan zijn komst
naar Schin op Geul in 1894
Hier overleed hij op 4 febr.191}.



Joseph Heynen werd 21 februari 1912 pastoor. Hij was geboren in Buchten op
20 januari 1865 en priester gewijd in 1891. Tussen 1891 en 1912 was hij
kapelaan te Oirsbeek en Gulpen. Op 1 oktober 1917 werd hij overgeplaatst
naar Heer.
Joannes Ludovicus Hubertus Eygelshoven, geboren 23 oktober 1859 te
Heerlen en priester gewijd te Roermond op 26 maart 1887, werd in 1917
overgeplaatst van Wahl- en Nyswiller naar Schin op Geul. Van te voren was hij
kapelaan te Munstergeleen (1887-1890), kapelaan te Spekholzerheide (1890
1892), kapelaan te Epen(1892-1896), kapelaan te Vaals(1896-1902), rector te
Reymerstok(1902-1906) en pastoor te Wahl- en Nyswiller. In 1930 ging hij met
emeritaat. Hij overleed te H~erlen op 4 januari 1934.
Antonius Johannes Jacobus Bergmans, geboren op 4 februari 1882 te
Weert alwaar hij ook op 4 november 1938 overleed, was na zijn priesterwijding
op 16 maart 1907 achtereenvolgens leraar aan het Bisschoppelijk College te
Sittard (1907- 1920), kapelaan te Meerssen (1920 - 1929) en pastoor te Schin
op Geul van 1930 tot 1 oktober 1938.

TER ZALIGE NAGEDACHTENIS

van den ZeerEerw. Heer

ANTONIUS JOHANNES JACOBUS
BERGMANS

OUD-PASTOOR VAN SCH[N-OP-GEUL
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t
In het H. Misoffer der priesters en
de gebeden der geloovigen wordt

aanbevolen de ziel van zaliger
den ZeerEervv. HRer

ANTONIUS JOHANNES JACOBUS

BERGMANS
Geboren te Weert 4 Februari 1882 en aldaar
overleden gesterkt door de H.H. Sacramenten

der Stervenden 4 November 1938
De overledene werd priester gewijd 16 Mrt. '07
Was Leeraar aan het Bisschoppelijk College t0
Slltard 1901-'20. KaDelaan te Meersen 1920-'30
Pastoor te Schin-o-p-Geul 1930-'38 uit welke
bediening hij het emeritaat aanvroeg I Oct. '38

Heer ik heb groote pijnen geleden in mijn
lichaam; maar ik heb ze met vreugde des
harten verdragen om uwentvville (2 Mach VI-30)
Gaarne heeft hij zijne hand voor den behoeftigen
geopend en ze altijd don armen toegereikt.

(Prov. XXXI. 20)
De gebeden en aalmoezen zijn tot vcor den
troon Gods opgeklommen en Hij is ze indachtig.
Ik heb voor mij alleen riiet gearbeid: maar
'ook voor allen, die de waGrheid zoeken.

(Ecel. XX1V 4. 1.
De wijsheid heeft hem Gods rijk getoond en
de wetenschap der heiligen gegeven: zij heeft
hem -In zijnen arbeid rijk gemaakt en zijne
werken voltrokken. (Sap. X. 10.)
Mijne oud-parochianen en allen, die ik heb
mogen leiden op den weg der eeuwige waar
heid gedenkt mijner.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

Typ. Douven-Weegels, Weert.



Joannes Maria Hubertus Kurris werd op 27 augustus 1888 geboren te
Maastricht en priester gewijd te Roermond op 24 maart 1917. Tot 1937 was hij
leraar te Rolduc. Van 1937 tot 1938 was hij pastoor te Stevensweert. In 1938
werd hij pastoor te Schin op Geul. Hier bleef hij tot zijn emeritaat in 1953. Hij
overleed te Heerlen op 1 augustus 1963.
Theodoor Maria Comelius Henricus Pol werd geboren te 's Gravenhage op
4 augustus 1904. Hij werd priester gewijd te Roermond op 24 maart 1928.
Daarna was hij achtereenvolgens kapelaan te Maastricht (H.Jozef) tot 1929,
kapelaan te Gulpen (1929-1935), kapelaan te Weert (1935-1946), pastoor te
Weert-Boshoven (1946-1953), pastoor te Schin op Geul (1953-1961) en
pastoor te Welten (1961-1967). Hij overleed te Heerlen op 1 augustus 1967.
Augustinus Hubertus Antonius Schutgens, geboren 3 juni 1902 te
Spaubeek, priester gewijd te Roermond op 5 april 1930, was kapelaan te
Nieuwstadt (1930-195Q). Vervolgens pastoor te Itteren (1950-1961) en Schin op
Geul(1961-1966). Hij overleed te Valkenburg op 23 december 1977.
Joseph Theodor Maria Hubert Abels, geb. 4 april 1907 te Konigshoven,
priester gewijd 2 april 1938, overleed te Kerkrade op 8 juli 1968. Hij was
kapelaan in Eijs (1938-1948) en in de Lambertusparochie van Kerkrade (1948
1957), rector van de Munsterkerk in Roermond(1957-1963), pastoor in Bocholtz
(1963-1966) en van 1966 tot aan zijn overlijden pastoor te Schin op Geul.
Wilhelmus Joannes Gerardus Coenen werd geboren te Venlo op 15 mei
1910. Zijn priesterwijding ontving hij op 28 maart 1936 te Roermond. Daarna
werd hij tot kapelaan benoemd in Hom, waar hij tot 1938 bleef. Tot 1949 was
hij vervolgens kapelaan te Weert (H.Jozef) . Zijn volgende standplaats was
Schinveld waar hij kapelaan was tot 1960.
In dat jaar werd hij tot pastoor benoemd te Borgharen (tot 1962) en aansluitend
rector te Maastricht (1962-1966) en te Houthem (1966-1968). Van 1968 tot
1980 was hij pastoor te Schin op Geul. In laatstgenoemd jaar ging hij met
emeritaat, eerst te Heerlen en momenteel te Meerssen.
Petrus Johannes Hubertus Benders, geboren 16 oktober 1923 te
Schaesberg, priester gewijd 25 maart 1950, was achtereenvolgens kapelaan te
Herten (1950 - 1954), Chevremont (1954 - 1958), Venlo (1958 - 1960) en
Meerssen (1960 - 1967). Tot 1980 was hij vervolgens pastoor in Heilust. In
laatstgenoemd jaar werd hij pastoor in Schin op Geul . Hij overleed op 24
augustus 1992 in het De Weverziekenhuis in Heerlen.
J. Cuijpers 1993 - tot heden.

Fon Weusten.

Bronnen:

AantekeniQgen over Schin op Geul Dr. W. Goossens· PSHAL, 1922,
pag. 99 - 102

Aantekening over Pastoors in Schin op Geul, Maasgouw 1924.
Archief Bidprentjes, Heemkundevereniging Schin op Geul.
Met dank aan het Bisdom Roermond en aan de Heer J.G.C.Simonis uit
Maastricht.
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