Wil in uw gebeden.gedenken
de hoogeerwaarde Heer

Mgr. Peter Joseph Boymans
Priester van het Bisdom Roermond
Ereprelaat van Z.H. de Paus
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Das Ehrezeichen frir Verdienste um die
Republik Österreich
Médaille d'or de la jeunesse et des sports de

la République Frangaise
Aumönier de la Fédération lnternationale
Catholique d'Education Physique et Sportive
Nationaal Sportadviseur van de Nederlandse
Kathol ieke Sportfederatie

Voorzitter van de landelijke vereniging Caritas
Banneux Nederland
Onze dierbare overledene werd geboren in
Eygelshoven 4 mei 1914. Hij ontving de H.
priesterwijding 25 maart 1939. Achtereenvolgens was hij kapelaan in de parochie van de
H. Petrus en H. Paulus te Oud-Vroenhoven en
in de Sint-Servaasparochie te Maastricht. ln
1948 werd hij benoemd tot rector te lmstenrade
nadat hij al sinds 1946 tot sportadviseur in het
Bisrlom was aangesteld. Voor deze laatste
functie werd hij in 1955 geheel vrijgestetd en hij
vervulde deze op diocesaan en landelijk niveau
tot op de dag van zijn plotseling overlijden,

Plotseling is de rector van ons heengegaan. Hij
was een provinciaal, nationaal en internationaal bekend priester, die zich - daartoe
door de elkaar opvolgende bisschoppen van
Roermond in de gelegenheid gesteld helemaal heeft kunnen en mogen inzetten voor
de mens in de sport. Met hart en ziel en met
vooruitziende blik heeft hij meer dan 40 jaar
gewerkt aan de vorming en begeleiding van de
mens in zijn vrije tijd. Hij schiep door zijn
vindingrijkheid en doorzettingsvermogen in
Sittard de omstandigheden en accommodaties
waarin de sport optimaal beoefend kan
worden. Hij besefte de waarde van het oude
gezegde: "mens sana in corpere sano", "een
gezonde geest in een gezond lichaam". Een
sportman moest in zijn ogen hard voor zicl:r.elÍ,
eerlijk in handel en wandel en trouw aan kerk
en gelooÍ zijn. Hij sportte met de jonge
mensen, hij bad met hen, hij vormde hen en
ging hen in alle opzichten voor als een
nobele, eerlijke, hartelijke, toegewijde en
trouwe vriend.
Hij heeft levend, werkend en zich inzettend, in
zijn priesterleven nauwelijks rust gekend, maar
zich helemaal aan zijn vele taken gegeven.
Moge hij op voorspraak van O.L. Vrouw, de
moeder van de priesters, van wie hij zo'n groot
en trouw vereerder was, de zo verdiende
eeuwige rust gevonden hebben bij zijn God en
Vader in de hemel.

vrijdag 15 juni 1984.
Op donderdag 21 juni hebben wij hem, na een

geconcelebreerde Requiem-mis, waarin
Mgr. Dr. J. Gijsen, bisschop van Roermond,
hoofdcelebrant was, bij zijn ouders in zijn
geboorteplaats Eygelshoven begraven.

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zondag 29 juli om 10.30 uur in
de Basiliek van O.L. Vrouw van het H. Hart
aan de Oude Markt in Sittard.

