
Welkomstwoord van hoofdcelebrant pastoor Thanh Ta  
bij de uitvaart van pastor Jan Huls (Remigiuskerk Duiven 8 februari 2023) 

 
Hartelijk welkom u allen.  

We komen vandaag samen om afscheid te nemen van pastor Jan Huls.  
Een bijzonder woord van welkom aan vicaris Hans Pauw, die de bisdomstaf van 
ons aartsbisdom Utrecht vertegenwoordigt. Pastor Jan Huls was er ruim zestig jaar 

als priester mee verbonden.  
Welkom oud-collega’s en andere kerkelijke medewerkers die pastor Jan Huls 

hebben gekend of die met hem hebben samengewerkt, aan katholieke zijde, maar 
ook aan Protestantse zijde. Jan was oecumenisch ingesteld.  
Welkom aan burgemeester Arend van Hout van de gemeente Westervoort, waar 

pastor Huls sinds 1977 inwoner van was. In 2009 werd hij koninklijk 
onderscheiden.  

Een welkom aan de voormalige en huidige leden van het parochiebestuur, welkom 
vrijwilligers en parochianen uit de gehele parochie Sint Willibrordus. De eerste drie 
jaren van zijn priesterschap was pastor Jan Huls kapelaan in Zevenaar. De laatste 

27 jaar van zijn actieve en arbeidzame leven was hij priester in Westervoort en 
het toenmalig parochieverband Duiven-Groessen-Loo-Westervoort, dat in 2018 is 

opgegaan in de parochie Sint Willibrordus te Zevenaar. Sinds enkele maanden 
verbleef pastor Jan Huls in verpleeghuis Liemerije in Zevenaar waar hij op 1 

februari jl. in de Heer is ontslapen. En zo is de cirkel rond.  
Welkom aan de aanwezige neven en nichten, en hun gezinnen. U bent er vandaag 
om afscheid te nemen van uw heeroom. Uw oom Jan kwam uit een gezin met drie 

kinderen, waarvan hij de oudste was. Zijn beide broers, Ludwig en Paul zijn 
inmiddels overleden.  

 
Last but not least welkom aan de aanwezige vrijwilligers en parochianen van de 
geloofsgemeenschap Werenfridus Westervoort waar pastor Jan Huls 27 jaar lang 

als pastor, en 19 jaar als pastor-in-ruste mee verbonden was.  Jan beschouwde 
uw geloofsgemeenschap ook als zijn familie met wie hij vele jaren pastoraal lief en 

leed deelde. Velen van jullie dragen actief je steentje bij aan deze uitvaart. Ik denk 
aan de voormalige acolieten en de voormalige koorleden van het gemengd koor 
en het Werenfriduskoor.  

In de afgelopen dagen hebben velen hun blijk van dank en respect betoond jegens 
hun oud pastor. Jan was een hartelijk, goed en fijn mens. Een mensen-mens 

pastor, volgens velen van u.    
Tot slot: met mij gaat oud-deken en pastor Harry Hendriksen voor. Pastor 
Hendriksen is een jaargenoot en goede kameraad van pastor Jan Huls. In de 

hoedanigheid van contactpersoon voor emeriti in het aartsbisdom, bezocht u 
pastor Huls tot het laatst. 

En zo zijn wij allen hier vandaag om pastor Jan Huls te gedenken, om zijn beeld 
nog even vast te houden, om hem met eerbied te omringen, om dankbaar te 
gedenken wie hij was en hem uit handen te geven, om hem in Gods handen te 

leggen in het vertrouwen dat Die hem zal opvangen en binnenleiden in Zijn Eeuwig 
Thuis.   


