
1931 Lourdesganger en aalmoezenier  

Soms dwalen beelden uit het verleden op je bureau, zomaar, ongevraagd, maar wel zeer 

welkom.  

Dat overkwam me toen Piet Schers binnenkwam met een plastic tasje. Oude foto’s, er-

gens uit een doos van een overleden kennis of tante. Of heemkundevereniging Medelo 

ze wilde? Even kijken, heel graag, er zaten onbekende foto’s bij van de Meijelse bouw-

pastoor Joseph Schreurs (* 22-07-1903 / + 30-12-1954). 

 

Een grote opengewerkte auto, op de zijkant staat ‘S.L.A. Lourdes’.   

 

Een zoektochtje via internet leert dat er in en nabij Lourdes verscheidene bedrijven 

waren die met zo’n auto’s aan Lourdesgangers een plezierig en leerzaam dagje bezorg-

den.  

Ook Joseph Schreurs, gedreven Mariavereerder, bracht een bezoek aan Lourdes rond 

1931 toen hij als jong priester kapelaan was in Beesel, mogelijk als begeleider van een 

groep pelgrims. Maar tussen het bezoeken van de kerk en het bidden bij de grot bleef 

er tijd over om kennis te maken met de Pyreneeën. 

Hij is de geestelijke zonder hoed naast waarschijnlijk zijn neef Jozef Everhard 

Schreurs, kapelaan in Maasbree daarna pastoor in Griendtsveen.  



Zo’n tochtje met een Excursion Pyrenees Autobus beviel Joseph Schreurs blijkbaar wel, 

want een jaar later liet hij zich (links op de foto) met een groot damesgezelschap op-

nieuw fotograferen, nu met een soort kalot als hoofddeksel en een fototoestel.    

 

En zoals op de volgende foto kennen we pastoor Joseph Schreurs ook niet.  

Voor Meijel was hij de bouwpastoor van de huidige kerk, die nog lang niet klaar was 

toen zijn begrafenis er plaats vond. 

Hij was kapelaan te Venlo, toen de bisschop hem 

aanwees als legeraalmoezenier naast de parochie-

dienst. Toen de oorlog uitbrak werd hij met zijn sol-

daten gevangen genomen in de Peelstelling te Ge-

mert en koos hij ervoor met hen in gevangenschap te 

gaan. Hij moest tijdens de oorlog als aalmoezenier en 

rector van de Venlose St. Nicolaaskerk regelmatig 

onderduiken. Na de bevrijding werd hij majoor-aal-

moezenier te Roermond en in 1950 bouwpastoor in 

Meijel. Daar werd hij op 29 december 1954 als gees-

telijk adviseur tijdens een vergadering van de boe-

renleenbank niet goed en hij overleed de volgende 

morgen in het ziekenhuis te Deurne. 

 

Henk Willems 


