
André Linssen 

 
André en zijn broer Willem waren de zoons van Jan 
Willem Linssen en Ursula Hubertina Raemaekers.  
Het gezin kwam op 1 juli 1895 van Vlierden naar 
Meijel, toen Jan Willem hoofdmeester werd aan de 

(openbare) jongens-
school. Zij gingen 
wonen in het voor 
hen gebouwd pand 
op de Mortel (nu 
Prins Bernhardstraat 
3), maar moesten in 
1913 verhuizen naar 
de oude pastorie aan 
de Kalisstraat toen 
J.W. Linssen burge-
meester van Meijel 
werd en in 1920 
schoolopziener. 
 

André ging in 1909 naar het seminarie van het bisdom 
Roermond, maar kwam op 7 mei 1916 weer thuis 
wonen. Hij volgde studies in Eindhoven en Utrecht, 
voordat hij op 12 mei 1919 weer naar Roermond 
vertrok en op 12 maart 1921 priester gewijd werd. 
Zijn eerste heilige mis in Meijel werd gevierd op 28 
maart 1921.  
 
André werd achtereenvolgens kapelaan in Wessem (1921-1922) en Maastricht St. 
Servatius (1922-1938), legeraalmoezenier in Roermond (1938-1940), pastoor in 
Maasniel (1940-1946) en bouwpastoor in Sevenum waar in de oorlog de kerk verwoest 
was (1946-1957).  
 
In deze laatste functie liet André zien dat hij bijzonder volhardend kon zijn om zijn doel 
te bereiken. Daarvan getuigen brieven aan verantwoordelijke personen binnen het 
bisdom. Nu was de situatie in verband met een nieuwe kerk in Sevenum ook verre van 
gunstig voor prettig overleg. Het bisdom gaf het kerkbestuur maar beperkt beslissings-
ruimte, de Brabantse architect Hendrik Valk lag niet zo goed bij de bisschoppelijke 
bouwcommissie, pastoor André wilde 
veel meer ruimte in de kerk dan 
berekend was en er waren verborgen 
agenda’s bij de bisschoppelijke 
adviseurs. Bijna logisch dat de wat 
autoritaire Linssen hard om zich heen 
sloeg. Na vijf jaar geruzie kon in 1955 
met de bouw van de Fabianus- en 
Sebastianuskerk begonnen worden. 
 
  
In 1957 ging hij met emeritaat wonen 
in Maastricht, waar hij regelmatig 
contact had met mgr. Gerrit van Rijt.  
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