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Bidprentje Fons Peutz. 
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Wilbert van Rens. 

Administrator (waarnemend pastoor) van Einighausen 01-03-

2006-2012. 
 
Wilbert van Rens werd in 1943 

geboren te Maastricht, op de 

feestdag van de H. Willibrordus, 

7 november. Hij groeide op in 

een bakkersgezin in de 

Maastrichtse binnenstad (Kleine 

Gracht), als vierde van vijf 

kinderen. Na het afronden van 

zijn HBS-opleiding aan het Henric 

van Veldekecollege, met Latijn 

en Grieks, volgde hij de 

priesteropleiding van het Bisdom 

Roermond. Aan het einde van 

zijn priesterstudie werkte hij een 

jaar als diaken in het ziekenhuis 

van Brunssum om 

praktijkervaring op te doen.  

Op 31 mei 1969 werd Wilbert 

van Rens door mgr. P. Moors tot 

priester gewijd. Vervolgens ging 

hij naar de Pius X parochie in 

Echt, waar hij in 1970 een vaste 

aanstelling als kapelaan kreeg. In 

1977 volgde zijn benoeming tot 

kapelaan van de H. Petrus en 

Paulusparochie in Schaesberg. In 

1979 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H.Michaël te Herten. In 1984 

werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Lambertus te Helden en tevens 

deken van het dekenaat Helden. In 1988 volgde zijn benoeming tot pastoor van de 

Martinusparochie te Venlo en deken van het dekenaat Venlo. Op 15 januari 2000 werd 

hij pastoor van de parochies H. Petrus en H. Michaël, H. Bernadette en H. Paulus en 

deken van het dekenaat Sittard. Tevens is hij voorzitter van de Aartsbroederschap van 

O.L.Vrouw van het H. Hart (het bestuur van de Sittardse basiliek) en hij is "rector 

ecclesiae" van de Gemmakapel aan de Leijenbroekerweg te Sittard. In het jaar 2006 

werd hij ook nog achtereenvolgens waarnemend pastoor (administrator) van de 

parochies H. Gemma (Sanderbout), O.L.V. Tenhemelopneming (Einighausen)  en H. 

Hart van Jezus (Overhoven). Naast deze functies is hij sinds 1991 tevens kanunnik van 

het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. En vanaf 1973 reisde hij als 

geestelijk begeleider mee met de Limburgse Lourdesbedevaarten naar dit Franse 

Mariabedevaartsoord. Vanaf 1982 tot aan zijn 65e levensjaar was hij aan deze 
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organisatie verbonden als geestelijk directeur. Hij draagt de eretitels "kapelaan van de 

paus" (welke recht geeft op de titel mgr.), en "kapelaan van de grot van Lourdes". In 

2009 vierde hij zijn 40-jarig priesterschap, maar ook het feit dat hij 25 jaar deken was. 

De jubileumdag 31 mei viel op een zondag. Sterker nog: op 1e Pinksterdag. De dag 

begon met een druk bezochte plechtige Hoogmis tot dankzegging in de St.-Petruskerk. 

Deze dienst werd opgeluisterd door de Philharmonie en het St.-Petruskoor. Na de H. 

Mis werd in een feestelijke stoet, voorgegaan door sjtadssjötterie St.-Rosa en de 

harmonie St.-Joep, van de Petruskerk via de versierde processieroute naar de feestzaal 

in het voormalige Franciscanenklooster getrokken. De aansluitende receptie werd 

door het Mestreechs Rizzjemint "ingeschoten". Er kwamen bijna 700 belangstellenden 

de jubilaris feliciteren. De dag werd voortgezet met een gezellig samenzijn voor familie 

en parochiemedewerkers. De organisatie van receptie en samenzijn was in handen 

van de Marotte, klup Wovan, de Nonnevotteklup en de Mander.  

Ter gelegenheid van dit feest waren de kerk, de voorgevel van de pastorie alsmede de 

gehele route feestelijk versierd door de vele  vrijwilligers van de parochie en niet in de 

laatste plaats door de buurtvereniging "Rondjom de Grote Kirk". 

 

 

 
 

Intocht van Wilbert van Rens in Sittard na zijn benoeming tot pastoor-deken januari 

2000. 
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31 mei 2009, 40-jarig priesterjubileum deken Wilbert van Rens.  

Het kerkbestuur van Einighausen brengt de hartelijke felicitaties over namens de 

parochiegemeenschap van Einighausen. 
 

 

Wilbert van Rens is met ingang van 1 september 2010 benoemd tot rector van de 

basiliek van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart te Sittard en per 1 augustus 2011 tevens 

benoemd tot administrator (= waarnemend pastoor) van de parochies H. Salvius te 

Limbricht en H. Nicolaas te Guttecoven. 

Per 1 februari 2012 werd hem eervol verleend als administrator van de parochie, H. 

Salvius Limbricht, St. Nicolaas Guttecoven en O.L.V. Tenhemelopneming Einighausen. 

Per deze datum werd Martin Otto benoemd tot pastoor van de nieuwe cluster 

Limbricht, Guttecoven en Einighausen. 
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Pierre Kerkhofs. 

Priesterassistent van het dekenaat Sittard voor de parochies H. 

Petrus en Michael, H. Bernadette en H. Paulus en H. Gemma en 

O.L.V. Tenhemelopneming Einighausen 01-07-2009 – heden. 
 

Pierre Kerkhofs was o.a. pastoor van de parochie 

Onbevlekt Hart van Maria in de wijk Mariaberg te 

Maastricht, van de parochie H. Catharina te 

Grevenbicht (eervol ontslag 15-08-2008) en van de 

parochie H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz. Met 

ingang van 1 juli 2009 werd hem eervol ontslag 

verleend als pastoor van de laatstgenoemde 

parochie en werd hij per die datum benoemd als 

priesterassistent van diverse parochies in het 

dekenaat Sittard.  

 

Pierre Kerkhofs is momenteel woonachtig in de pastorie van Einighausen. 
 

 
 

Kerk Onbevlekt Hart van Maria, Mariaberg Maastricht. 

 

30 mei 2008 
 

Pastoor Kerkhofs verlaat Grevenbicht  
 

Pastoor Pierre Kerkhofs verruilt binnenkort zijn parochie Papenhoven - Grevenbicht 

voor Bocholtz. De onlangs tot burgerschutterskoning gekroonde Kerkhofs was ruim vijf 

jaar actief in de regio en maakte onlangs kennis met het kerkbestuur van zijn nieuwe 

parochie. Hij volgt in Bocholtz pastoor Wim Geurts op, die is benoemd tot deken van 

het dekenaat Susteren - Echt nu Hans Kuijer daar met pensioen is. 
 

Uit: Beeg.nl 
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26 maart 2009 

 

Pastoor Kerkhofs vertrekt voortijdig uit Bocholtz 

 
Pastoor Pierre Kerkhofs verlaat na amper een jaar al zijn parochie H. Jacobus de 

Meerdere in Bocholtz. De officiële lezing van het bisdom in Roermond luidt dat "de 

parochie en de pastoor elkaar niet gelukkig konden maken." 

 

Bocholtz, Door onze verslaggeefster 

Kerkhofs startte in augustus vorig jaar en zal waarschijnlijk na zijn vertrek uit Bocholtz 

in Sittard aan de slag gaan. Het bisdom is nu op zoek naar een opvolger voor Kerkhofs. 

Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe pastoor bekend gemaakt wordt. 

 

Uit: Limburger.nl 
 
 

 
 

Kerk Jacobus de Meerdere Bocholtz. 
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Martin Otto 

Pastoor van Limbricht, Guttecoven en Einighausen, 

 2012 - heden 
 
Martin Otto werd te Osnabrück geboren en in 

1985 tot priester gewijd en tot kapelaan 

benoemd te Simpelveld. Vervolgens pastoor van 

de parochie Nieuw Einde Heerlen. In 1995 werd 

hij tot pastoor benoemd van de parochie H. 

Catharina te Ulestraten en in 1999  tevens 

pastoor van de parochie H. Jozef Meerssen-Zuid. 

26 Juni 2008 werd Martin Otto geïnstalleerd als 

lid van de priesterraad
3
 van het Bisdom 

Roermond. Per 1 februari 2012 werd hem eervol 

onslag verleend van zijn beide parochies en werd 

hij benoemd tot pastoor van de nieuwe cluster 

Limbricht, Guttecoven en Einighausen. Zondag 5 

februari 2012 werd Martin Otto feestelijk 

geïnstalleerd in de kerk van Guttecoven door 

deken van Rens. 

 

 
 

 
 

H. Catharina Ulestraten. 
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Voetnoten 
 
1.  

Wikipedia, Cunibertuskerk Wahlwiller. 
2.

  Meertens Instituut, databank voor bedevaarten 
3.

  De raad, feitelijk de ’senaat’ van de bisschop, telt 28 leden. Qualitate qua zijn de 

hulpbisschop, de vicaris-generaal, de bisschoppelijk vicarissen en de rector van het 

grootseminarie lid van deze raad. Van de andere leden worden er 15 leden door de 

priesters zelf gekozen en de overige door de bisschop aangewezen. Aldus wordt een 

evenredige vertegenwoordiging van heel de geestelijkheid naar leeftijd, functie en 

regio gegarandeerd. Actief en passief stemrecht hebben alle priesters van het bisdom 

Roermond en alle andere priesters die met een bisschoppelijke benoeming werkzaam 

zijn in dit bisdom.  

 

De raad vertegenwoordigt de priesters in een bisdom en heeft als doel de bisschop 

met raad en daad te ondersteunen bij het bestuur van het bisdom. Zo moet de 

priesterraad door de bisschop gehoord worden in geval van oprichting, opheffing of 

aanmerkelijke verandering van een parochie, zoals door het kerkelijk recht bepaald. 

Daarnaast zijn onderwerp van beraadslaging de geestelijke, intellectuele en materiële 

belangen van de priesters zelf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.P.L. Claessens 

 

Einighausen, september 2011 
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 druk november 2012 

 
 




