Theodorus Janssen
Naam

Hij was zoon van Jan Thijssen de Smid en Joanna, die
op de Mortel woonden.
Na zijn priesterwijding werd hij kapelaan in Meijel tot
1695. Hij zette zich in voor goed onderwijs en voor
alle diensten aan het St. Antoniusaltaar. Aan dit
zijaltaar van de oude Meijelse broederschap of
schutterij moesten veel missen gelezen worden,
waaronder op elke donderdag een speciale plechtige
Allerheiligste en zegening daarmee.
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In 1693 ging Theodorus Janssen naar Kessel, waar hij vanaf 1695 kapelaan was. Hij
bevorderde er het bidden van de rozenkrans in het lof op zondagmiddag.
Na het overlijden van pastoor Petrus Truyen werd Theodorus in 1707 pastoor van Kessel.
Gezien zijn testament had hij als pastoor een goed inkomen, waarbij nog de Meijelse
bezittingen kwamen, nadat hij met zijn broers Peter en Thijs de Meijelse erfenisgoederen
verdeeld had.
In zijn testament vermaakte hij veel van die goederen aan personen en instellingen in
Kessel, maar 600 gulden en 350 Spaanse imperialen maakte hij over naar Meijel, mede
‘tot vermeerdering van de devotie’ in Meijel. De Meijelse schepenen moesten dat geld
uitzetten en van de rente moest een vast deel naar de kapelaan die tot dan geen vast
inkomen had.
De kapelaan kreeg dat bedrag als vast inkomen vooral voor onderwijs aan arme kinderen, het verzorgen van de plechtige donderdagse mis en van de rozenkransdienst met
name in de vasten- en adventstijd. Deze diensten waren bedoeld voor de kinderen, maar
de kerkklok moest luiden zodat de volwassenen op het land ook mee konden bidden.
Door de inzet van de Meijelse kapelaan Peter van Loon, die het testament moest
uitwerken, en de bisschop van Roermond Franciscus Ludovicus de Sanguessa ontstond in
1727 de eeuwige kapelanie in Meijel met vast inkomen voor de kapelaan. Dit gebeurde
overigens pas na goed overleg met pastoor Tilman Spee en de Meijelse schepenen. Tot
de taken van een kapelaan zouden behoren: de viering van de plechtige donderdagse
mis, de pastoor helpen bij biechthoren en sacramenten toedienen, op zon- en feestdagen
de vroegmis doen en daarin de catechismus uitleggen, het hele jaar ‘school houden’
maar alleen voor Meijelse kinderen.
Het door de kapelaans verzorgde onderwijs werd hierdoor flink bevorderd, ook omdat de
Meijelse schepenen de voordracht mochten doen voor een nieuwe geschikte kapelaan,
waarbij Meijelse kandidaten voorrang hadden.
Pastoor Theodorus Janssen werd op het kerkhof in Kessel begraven.

