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Urmondse priesterzonen.(2)
- Gulielmus Hubertus Verheijen, geboren op 27 oktober 1910 te Düsseldorf als zoon
van Theodorus Verheijen en Johanna Salden. Hij is tot priester gewijd op 28 oktober
1935 te Assisië. Zijn eerste H.Mis deed hij op 2 februari 1936 te Urmond. Pater
Alphonsus Minderbroeder Conventueel. Hij is overleden op 12 januari 1948 te
Brussel.
In het dagboek van pastoor Aloffs lezen we:
Op den 2de februari, feestdag van Maria Lichtmis, heeft de dorpsgenoot, de Z.E.
Pater Alphonsus Verheijen, Ofm Conv. die te Assisië de theologie gestudeerd had en
te Rome tot priester gewijd was, de Eerste Plechtige H.Mis opgedragen in de
parochiekerk. Deze plechtige H. Mis werd geassisteerd door de Z.E. Pater Gardiaan,
en andere paters, terwijl de fraters novicen op het koor hadden plaatsgenomen. Na
het Evangelie hield de herder der parochie een predicatie over de verheven
waardigheid en de grote macht van de priester en wenste de ouders geluk met het
grote voorrecht een priesterzoon te bezitten. Evenals voor de plechtige H.Mis, zo ook
na de H.Mis werd de neomist door de parochianen en alle verenigingen aan de
ouderlijke woning afgehaald en teruggeleid. Bij deze gelegenheid was de kerk op het
mooiste versierd evenals ook de Dorpsstraat tot aan de ouderlijke woning. In den
namiddag werd nog eene serenade gebracht aan de neomist door de fanfare. De
werkliedenvereniging en enige milde gevers boden de nieuw gewijden priester een
vergulden kelk aan, die geleverd werd door Vroemen te Sittard voor de prijs van fl.
275,-, terwijl de andere parochianen hem ten geschenke aanboden de
Volkscatechesen van Boelaars in 7 delen. Niettegenstaande de regen die den hele
dag viel, is het feest goed afgelopen.

Pater Alphonsus. Rechts pastoor Aloffs
- Joannes Jacobus Lodevicus Gelissen geboren 14 december 1919. Zoon van
Christiaan Gelisssen en Josephina Schoenmakers. Priester gewijd 29 juli 1945 te
Leuven. Pater Christiaan Minderbroeder Conventueel. Eerst H. Mis 15 augustus
1945 in de St. Martinuskerk te Urmond. Na het baccalaureaat in de wijsbegeerte, de
licentie in experimentele psychologie en de licentie beroepsoriëntatie en
personeelselectie aan de K.U.L te hebben gehaald, was hij achtereenvolgens
lesgever filosofie aan het provinciaal studiehuis te Leuven, leraar aan de H.T.S. voor
verpleegkundige Ukkel, adm.directeur van de psychiatrische ziekenhuizen van
Tienen en Grimbergen, oprichter van een klooster en scholen te Landen en
meermalen gardiaan en provinciaal. Pater Christiaan overleed plotseling op 16
oktober 1992. Hij werd begraven op het kerkhof van Urmond.

- Nicolaas Hubertus Henricus Gelissen geboren te Urmond, 01 december 1925 als
zoon van Johannes Wilhelmus Hubertus Gelissen en Anna Gertrudes Hubertina
Kurvers. Hij is tot priester gewijd 13 juni 1952 te Merkelbeek. Zijn eerste H. Mis was
op 15 augustus 1952 te Urmond. Pater Martinus Minderbroeder- Conventueel

Rechts pater Martinus, Hub Gelissen
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