
Joseph Schreurs 
 

Joseph Schreurs was zoon van Everard Joseph Schreurs en 

Helena Maria Johanna Willems. Hij werd op 28 maart 1928 

in Roermond priester gewijd en was vervolgens kapelaan in 

Beesel (1928-1932) en in de Martinusparochie te Venlo 

(1932-1943) 

Als gedreven Mariavereerder bezocht hij rond 1931 en enige 

jaren daarna verscheidene keren de Maria-bedevaartplaats 

Lourdes, soms samen met zijn neef Jozef Everhard Schreurs 

kapelaan in Maasbree. 

 

In 1931 staat Joseph Schreurs met kalotje bij de Excursion 

Pyrenees Autobus  

 

 

 

Hij was kapelaan te Venlo toen de bisschop hem aanwees als 

legeraalmoezenier naast de parochiedienst.  

Toen de oorlog uitbrak werd hij met zijn soldaten gevangen genomen 

in de Peelstelling te Gemert en koos hij ervoor met hen in gevangen-

schap te gaan. Hij was tijdens de oorlog nog aalmoezenier en werd 

van 1943 tot 1945 rector van de Venlose St. Nicolaaskerk toen deken 

Van Oppen als gijzelaar was weggevoerd. In die periode moest 

Joseph Schreurs regelmatig onderduiken.  

 

Na de bevrijding werd hij majoor-aalmoezenier te Roermond. 

 

Op 27 augustus 1950 volgde 

zijn installatie als bouwpas-

toor te Meijel.  

 

Daar wachtte de moeilijke 

taak om mee te werken aan de wederopbouw van het 

zwaar verwoeste Meijel, onder meer door met weinig 

financiële middelen de bouw van een nieuwe Sint Nicolaas-

kerk te realiseren. Hij had de zakelijke instelling die 

daarvoor nodig was, maar die door sommigen in Meijel 

gezien werd als een vorm van hardheid. Hij was voor veel 

verenigingen echter ook de stimulerende geestelijke 

adviseur.    

Met steun van een stevig kerkbestuur, met allerlei acties 

en met volhardendheid kreeg hij het voor elkaar dat in 

november 1953 begonnen kon worden met de bouw van 

de kerk naar ontwerp van ir Frits Peutz.  Die kerk was nog 

niet gereed, toen Joseph Schreurs op 29 december 1954 

als geestelijk adviseur tijdens een vergadering van de 

boerenleenbank niet goed werd en de volgende morgen in 

het ziekenhuis te Deurne overleed. 

In Meijel werd alles op alles gezet om de begrafenisplech-

tigheid van deze bouwpastoor op 3 januari 1955 te vieren 

in zijn kerk zonder inrichting, met een onvoltooide toren.  

 

Naam  Joseph Godefridus 

  Hubertus Maria  

  Schreurs 

Roepnaam Joseph Schreurs 

Geboren 22 juli 1903 

In   Haelen 

Overleden 30 december 1954 

In  Deurne 

Beroep Pastoor 


