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Pastoor Harrie Broers krijgt tijdens de receptie in de tuin van de pastorie samen met de eveneens jubilerende pater

Giovanni Zubiani een serenade aangeboden door fanfare Sint Jan uit Leyenbroek.
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Vriendschap is heilig
Een sympathieke
geste, gisteren in
Munstergeleen.
Pastoor Harrie
Broers vierde zijn
zilveren priesterjubileum en liet pater
Giovanni Zubiani uit
Rome delen in de
feestvreugde.

door Ronald Colée

B

ij de heiligverklaring van
pater Karel Houben op 3
juni 2006 was het nog
drukker op het altaar in
de Pancratiuskerk, maar
gisteren mocht er ook zijn met 21
geestelijken achter de offertafel.
Munstergeleen vierde samen met
Leyenbroek en Ophoven het zilveren jubileum van twee priesters.
Dat van hun eigen pastoor Harrie
Broers en dat van pater Giovanni
Zubiani uit Rome. Beide mannen
kwamen begin 2000 met elkaar in
contact tijdens het heiligverklaringsproces voor Pater Karel Houben. Een intensief proces dat uitein-

delijk tot een dossier van meer dan
duizend pagina’s zou leiden.
Tijdens een van hun eerste ontmoetingen bleek dat Zubiani en Broers
in dezelfde maand tot priester waren gewijd. De Italiaan op 7 mei
1988 en de Brabander op 28 mei
van dat jaar. „Dat was de reden
voor pastoor Broers om te opperen
beide jubilea samen te vieren”, zegt
Gerard Beuken, als oud-lid van het
kerkbestuur nauw betrokken bij de
organisatie ervan.
„Pater Zubiani is in Milaan geboren
en werkt als Passionist in Rome.
Omdat die congregatie geen aandacht aan priesterjubilea besteedt
en vader Zubiani geen eigen parochie leidt, vond pastoor Broers het

jammer als dat jubileum ongemerkt voorbij zou gaan.”
Dus prijkten gisteren de portretten
van beide priesters op de banieren,
stonden zij beiden centraal in de
mis die geleid werd door monseigneur Karel Kasteel (de Nederlander
met de hoogste functie in het Vaticaan te Rome, red.) en namen zij
daarna in de tuin van de pastorie
in Munstergeleen beiden plaats achter de receptietafel.
„Het liefst hadden we dit jubileum
natuurlijk op een zondag gevierd,
Maar dat was een beetje lastig omdat ieder eerste zondag in juni de
nationale biddag voor Pater Karel
plaatsvindt. Die wilden we niet in
het vaarwater zitten, waardoor we

uiteindelijk voor maandag 3 juni
hebben gekozen. De dag dat Pater
Karel heilig is verklaard. Dat vonden we ook wel een toepasselijke

“

Ook pater Zubiani
zou als pastoor in
Munstergeleen
niet hebben
misstaan.
Gerard Beuken

datum”, zegt Beuken, verwijzend
naar het aandeel dat beide geestelijken hebben gehad in de heiligverklaring.
Beuken roemt beide priesters. „De
een is wat zakelijker, de ander wat
jovialer. Maar ook pater Zubiani
zou niet misstaan als pastoor van
onze kerk. Hij is sinds 2003 bijna
jaarlijks op werk- of vriendschapsbezoek geweest in Munstergeleen.
En daarmee een bekend gezicht in
onze gemeenschap geworden.”
Vandaar dat Munstergeleen gisteren uitliep om beide priesters te feliciteren. Beuken: „Ook Leyenbroek
en Ophoven lieten zich niet onbetuigd. Al zullen die parochianen
vooral voor Broers zijn gekomen.”

