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Deken Huisman overleden

Op 16 november overleed in het Radboudziekenhuis in Nijmegen oud-deken Evert
Huisman c.s.s.r. Hij was ruim 28 jaar lang deken van het dekenaat Gennep. Hij werd 93
jaar.

 

Huisman werd op 10 mei 1924 in Gendt
(Gelderland) geboren. Na toetreding tot de Paters
Redemptoristen ontving hij op 9 augustus 1950 in
Wittem zijn priesterwijding. In 1965 werd hij
benoemd tot kapelaan van de H. Jozefparochie in
Roermond en vervolgens in 1973 tot pastoor van
de parochie O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen in
Koningsbosch. In september 1982 werd hij
benoemd tot pastoor van de H. Martinusparochie in
Gennep en tot deken van het dekenaat Gennep. In
2000 werd hij tevens administrator en vanaf 2002
pastoor van de H. Norbertusparochie, eveneens in
Gennep. In september 2007 kreeg deken Huisman
eervol ontslag uit deze functies, maar werd hij
administrator (= waarnemend pastoor) van
bovengenoemde parochies in Gennep. Dit bleef hij
tot in 2011. Hierna bood hij zijn priesterlijke
diensten nog aan op meerdere plaatsen in het inmidddels gefuseerde dekenaat Venray-
Gennep.

Op vrijdag 24 november wordt de eucharistieviering van 19.00 uur in de H. Martinuskerk te
Gennep mede tot zijn intentie opgedragen. Op zaterdag 25 november is de uitvaartdienst
om 14.00 uur in dezelfde kerk, waarna hij begraven wordt op de parochiebegraafplaats aan
de Torenstraat, eveneens in Gennep.
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t 
Op 9)•jttrige lcc.flijd StO•ld hij 110g l'niddCI'l LUSSêrl de rnenscn. 
tijdens zijn le\'ensweg heeR hij bij velen t-en Olluirwisbare indruk 
~chtergclaten. Hel beeld van 'de Deken' op zijn Iiers 7,.31 gemist 
worden ht het Gerlncpse straatbeeld . Werkend a.1n zijn herstel, 
om weer zo snel mogelijk lerug t<> kunnen gaan oaar z.ij11 geliefd(' 
Gennep. is toch nog onverwaçht ow:rleden 

Emeritus-Deken Everardus J.H. Huisman c.s.s.r. 

• Gendt. 10 mei 1914 t Nijmegen, 16 november 2017 

1956 
•957·•965 
•96s·•973 
'973·•98• 
•982-2007 
lOC)7-lQl] 

Klci1\ Cli Groot seminarie, Redemptorist tn pritster aa11 de Nebo 
in Nijmegen Cl\ Witten\ 
Kapelaan in Amsterdam 
J>refcct <tan de Nebo 
Kapel~an in Roermond in de Kemp 
Pastoor in Koningsbosçh 
Oeke1l in Gennep (Oc.kcnaat werd opgeheven) 
Pastoor en de laatste jaren als assistent" onder andere in Gennep 

Ridder in cle Orde van Oranje-Nassau 

Onderscheiden met cle Ganapja 

Namens de familie en de Redemptoristen 
en de J);)rochics H. M.lrtinus en H. Norben u.s. 

Co•·rcspondcntieadrcs: 
P.uochicclustc•· Gennep. Niersdijk 1, 659l DL Gennep 

Oe plechtige uitvaartmis wordt gehouden OJ> zaterdag 25 november om 
14.00 m•r in de parochiekerk van de H. Martinus. Martinushof 1, 6591 OM U! Gennep. 

Aansluitend vi1ldt de begrafenis plaats op de R.K. be-graafplaats bij de Oude 
Mar1inust·orc:n tê Gennep. 

Op vrijdag 1.4 novemlwr wordt om 19.00 uur de vooravondmis gehouden in 
bovengcnotmdc kerk. 

Op verloek v.:m de Deken ' 'inden er geen afscheidsbezoeken plaats. 

Het is dagelijks tussen 9.00 en 19.00 uur mogelijk om in de MariaJ:apcl ' 'an de 
H. Martinuske•·k het condote~1nccb<X'k te tekenen. In dil boek kurH u tevens uw 
persoonlijke heri•lncring ~lciHerlacen. Voorafgaand aól ll beide missen is er g.c.c.o 
gelegenheid om het co•ldolea•lceboek U.' cekt'nen. 

Eet~ woord v.ln medeleven or uw pcrsoorllijke herÎflllt'rÎI)g delen 
w\vw,gQl'mansuitvaartzorg.nl/çondoleanccrcgister. 
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