
 
Utrecht, 2 februari 2023 
 
 
Aan de priesters, diakens en pastoraal  
werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht. 
 
 
Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer, 
 
Hiermee bericht ik u dat op 1 februari 2023 in zorginstelling Liemerije te Zevenaar in de Heer is 
overleden de zeereerwaarde heer 

 
Johannes Theodorus Huls 

Priester van het Aartsbisdom Utrecht 
 

Hij werd geboren te Dinxperlo op 5 april 1934. Na zijn priesterwijding op 22 juli 1962 was hij 
achtereenvolgens kapelaan te Zevenaar (H. Maria Koningin), Veenendaal (St. Willibrordus) en 
Borne (H. Theresia) en vervolgens vanaf 25 september 1970 pastor van de Utrechtse parochies  
H. Nicolaas, H. Monica en H. Joseph. Met ingang van 1 maart 1977 werd hij benoemd tot pastor en 
deservitor van de H. Werenfridusparochie te Westervoort binnen het samenwerkingsverband van de 
sectie Duiven-Westervoort. Per 1 oktober 1995 werd hij binnen dit samenwerkingsverband tevens 
benoemd tot pastoor van de St. Antoniusparochie te Loo. Met ingang van 1 september 1998 werd 
zijn benoeming in die zin gewijzigd, dat hij werd benoemd tot pastor binnen het parochieverband 
Duiven-Groessen-Loo-Westervoort. Op 1 september 2004 ging hij met emeritaat. 
 
Jan was de oudste zoon van een Duitse moeder en een Nederlandse vader. Hij vertelde altijd 
vol bewondering, vol dankbaarheid en liefdevol over zijn ouders, die hem de vrijheid gaven om 
zijn roeping te volgen. Jan was trouw aan zijn priesterambt, aan zijn vrienden en ook aan 
mensen die in de verschillende parochies aan zijn pastorale zorg werden toevertrouwd. Hij wist 
velen enthousiast te maken voor het ‘kerkenwerk’. Hij was een sociaal betrokken man met een 
groot hart, vooral voor zieken en mensen in de marge. Bij zijn zilveren priesterjubileum wist hij 
velen te betrekken bij de Intercambio met Zanatepec (Mexico). Tegelijk met zijn gouden 
jubileum werd inloophuis De Herberg in Westervoort geopend. Toen zijn krachten naar geest en 
lichaam begonnen af te nemen, verhuisde Jan naar zorginstelling Liemerije te Zevenaar. Hij 
waardeerde alle goede zorgen en aandacht voor hem. Na een lang leven in dienstbaarheid aan 
God en mensen en gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving overleed Jan in het 
vertrouwen dat hij zal worden opgenomen in Gods hemelse liefde. Onze dank gaat uit naar het 
personeel van zorginstelling Liemerije. 
 
Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken. 
 
Correspondentieadres: Uitvaartonderneming Huisman, Loostraat 30, 6924 AG Loo 
 
Op dinsdag 7 februari is er van 18.00 - 20.00 uur in de St. Werenfriduskerk, Dorpstraat 107 te 
Westervoort gelegenheid om afscheid van pastor Jan Huls te nemen. De Eucharistieviering ten 
uitvaart is op woensdag 8 februari om 11.00 uur in de H. Remigiuskerk, Remigiusplein 2 te 
Duiven. Aansluitend is de begrafenis op de R.K. begraafplaats bij de St. Werenfriduskerk in 
Westervoort. 
 
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en andere dierbaren. 
 
Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid. 
 

 
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk 
Aartsbisschop van Utrecht 


