Willem Huijerjans
Bij het huwelijk van landbouwer Wilhelmus Huijerjans
en Anna Margaretha Schroijen op 23 april 1920 werd
hij erkend als hun zoon.
Het gezin verhuisde in 1923 naar Meijel, eerst naar de
Nederweerterdijk, daarna naar de Berkenheg. Vader
werd in Meijel landbouwer en gemeentearbeider.
Willem wilde graag missionaris worden en hij vertrok
op 28 augustus 1931 naar het missiehuis van de
Sociëteit van Afrikaanse Missiën in Sint Michielsgestel,
Huize Nieuw-Herlaer. Volgens broer Bèr moest hij
daar echter vertrekken toen men ontdekte dat hij een
voorkind was.
Met zijn vasthoudendheid en met medewerking van de
Meijelse kapelaan Peter van der Sterren kon Willem op
8 oktober 1936 naar de Franciscaanse Minderbroeders
(ofm) in Weert.
Hij
werd
broeder
Jules en deed zijn
professie
op
7
augustus 1945.
Hij werkte in de Naam
Wilhelmus Petrus
Huijerjans
kloostergemeeschappen
van
Heerlen, Roepnaam Willem
Maastricht en Venray Geboren
24 september 1917
als kok, portier en
In
Heythuysen
ziekenverpleger
en
Overleden 8 juni 2006
als termijnbroeder in
Weert
Weert, onderbroken In
Beroep
broeder Jules
door enige jaren in
een klooster in Den
Haag. Daar en in Alverna leerde hij werken als verpleger en bejaardenverzorger.
In 1986 kwam hij na een jaar in Venlo en drie jaar in
Heerhugowaard weer naar Weert. Hij was er actief in de
Charismatische Beweging. In 2002 ging hij als rustend broeder Franciscaan naar verzorgingshuis St. Hyronimus op de Biest, toen als koster en verzorger van de huiskapel.
Na zijn overlijden werd in het
Italiaanse hoofdregister genoteerd:
´della
ProvSs.
Martyrum
Gorcomiensium,
Olanda.
Ha
servito i Fratelli come cuoco e poi
infermiere. È morto a Weert
all’età di anni 88 e di vita
francescana 69´.
Vrij vertaald: Willem Huijerjans
was lid van de orde van de
Franciscaanse
Minderbroeders
van de Hollandse provincie,
genoemd H. Martelaren van
Gorcum (van de 19 martelaren
van Gorcum die op 9 juli 1572
werden opgehangen, waren er elf Franciscaans Minderbroeder). Hij diende als broederkok en vervolgens als verpleger en overleed als 88-jarige in zijn 69-ste franciscaans
levensjaar.

