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Volkomen onverwachts bleek Theo besmet te zijn met het 

Coronavirus. Hij werd opgenomen op de Corona afdeling van 

het zorghotel Udens Duyn. Liduin Willemsen met wie hij als 

pastor had samen gewerkt in onze parochie, was de enige die 

hem mocht bezoeken. In de vroege ochtend van 27 april is 

Theo uit ons midden weggeroepen. 

Van 1998 – 2006 was Theo pastor in Scheppingskerk en na de 

fusie met de parochie Oss Zuid in de Titus Brandsmaparochie. 

Na zijn emeritaat bleef hij in de Karmelgroep aan de van 

Mookstraat wonen en maakte hij zich dienstbaar als priester 

in de verpleeghuizen ‘de Wellen’ en ‘de Nieuwe Hoeven’. 

 

Zijn plotselinge heengaan is voor allen die ervan hoorden een 

grote schok. Theo overleed zestien dagen na het overlijden 

van zuster Mariet Bloeme OCarm. Vier en veertig jaar lang 

waren zij huisgenoten in een Karmelgroep. Hij was intens 

verdrietig om haar heengaan.  

Voordat Theo pastor werd was hij tien jaar godsdienstleraar aan middelbare scholen, waaronder het 

KKC in Amstelveen. Dat was hij met plezier. In het parochiepastoraat vond hij zijn eigenlijke roeping. 

Na drie en twintig jaar pastoraat in Maarsen, werkte hij in Emmen, Nijmegen en acht jaar in Oss.  

 

Theo was in de omgang een beminnelijk en eenvoudig mens. Toegankelijk en hartelijk. Tegelijkertijd 

was hij een man die weloverwogen bezig was en graag visies ontwikkelde. Pastoraat en parochie 

opbouw hadden in zijn visie alleen toekomst als het een gedeelde verantwoordelijkheid was van 

gevormde gelovigen en ruimdenkende pastores. Pastoraat was voor hem principe kleinschalig en kon 

alleen maar slagen in overzichtelijke gemeenschappen. Theo kon langdurig en indringend gesprekken 

voeren over zijn inzichten. Onderwijl werkte hij ijverig door met een open oog en ruim hart voor de 

mensen die hij in het dagelijkse werk ontmoette. Hij was een dienstbare pastor op wie je nooit 

tevergeefs een beroep deed. Na zijn emeritaat vierde hij twee maal per maand de Eucharistie in 

verpleeghuizen ‘de Wellen’ en ‘de Nieuwe Hoeven’. Zijn collega geestelijk verzorgenden waardeerden 

hem zeer. Kenmerkend voor Theo was dat ook daar zijn preken inhoudelijk van aard waren en 

afgestemd op het niveau van de bewoners. 

 

 


