
Toon Stultiens 

 

Hij was zoon van landbouwer Peter Hubert Stultiens 

en Johanna Steeghs, wonend Berg 2 in Meijel.  

Als jongen van 10 jaar wilde Toon al priester worden, 

maar eerst moest er op de boerderij gewerkt worden. 

Daarbij kreeg hij wel de kans kampioenkonijnen te 

fokken en honden te houden.  

Pas toen hij 19 jaar was, kon hij naar het Bisschoppe-

lijke College in Weert, elke dag op en neer met de 

fiets, keihard en met volharding studeren. Daarna 

ging hij naar kloosters in Gemert en Wijnandsrade, 

voordat hij met steun van Charles Brummans in vijf 

jaar zijn studie kon afronden in het Trappistenklooster 

in Lilbosch-Echt, waar hij op 14 december 1960 door 

mgr. Moors priester gewijd werd.  

 

Zijn eerste heilige mis in Meijel 

werd gevierd op eerste kerstdag 

1960, met om 9.30 u het begin bij 

de Familiekapel, waar schutterij St. 

Willibrordus, geestelijken, burge-

meester en wethouders, enz. hem 

en zijn familie afhaalden.  

Daarna wilde hij als missionaris 

naar Brazilië, maar zijn gezondheid 

stond dat in de weg.  

Hij werd kapelaan in Lierop, waar 

men hem een ijverige en sympa-

thiek priester vond. Hij zorgde 

vanaf 1963 met collega-kapelaan 

Lips dat maandelijks parochieblad 

De Koepel bij 80% van de parochia-

nen kwam en dat de liturgische 

plechtigheden vernieuwd werden. 

Hij was in 1966 ook een van de 

grote drijfveren achter de oprichting 

van mannenkoor A Capella, maar de oprichtingsvergadering ervan op 12 oktober 1966 

mocht hij niet meer meemaken.  

Toen hij met pastoor Van de Heuvel uit Someren terugkwam van de installatie van hun 

beider kennis pater Leonard Speckens als pastoor in Ledeacker, kregen ze tussen Rips en 

Milheeze in de nacht van 7 op 8 oktober 1966 een auto-ongeluk met fatale gevolgen. 
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