Gerard van Oostaijen
Gerard, broer van Anna en Truus, was zoon van
schoenmaker Martinus van Oostaijen en Catharina
Elisabeth Joosten uit de (School)Straat.
Gerard ging zeer jong naar de kweekschool in
Venlo, maar na anderhalf jaar besefte hij dat zijn
toekomstbaan niet in het onderwijs lag maar dat hij
priester wilde worden.
Toelating op het bisschoppelijk seminarie was
echter niet mogelijk en daarom ging hij op 29
september 1921 naar het seminarie van de SVD in
Uden.
Na het noviciaat trok
hij zich in Wenen
terug voor overweging en daar nam hij
daar de beslissing in
Frankrijk de priesterstudie af te maken.
In Frankrijk was een
tekort aan priesters
en op aandringen van
deken Mutsaerts ging
Gerard naar Frankrijk.
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Op 6 oktober 1935 werd hij in de kathedraal van
Soissons (Frankrijk) priester gewijd. In 1936 vierde hij tijdens een korte vakantie zijn
eerste heilige mis in Meijel.
Hij verzorgde van 1935
tot 1964 de zielzorg in het
bisdom Soissons (NoordFrankrijk), o.a. in de
parochies Barzy waar hij
woonde, Le Sart, Bergues
en Boué, als een missionaris in Frankrijk.
Hij ontving er regelmatig
Meijelsen die met koor of
vereniging een uitstapje
maakten.
Dat deed hij met veel
plezier, maar daarnaast
was
hij,
zoals
zijn
kapelaan Hutjes in 1972
zei ‘een priester waarop je kon bouwen, dapper, eerlijk en rechtschappen, niet altijd even
gemakkelijk, als hij dingen meemaakte die hem niet zinde’.
Op 6 oktober 1960 vierde hij zijn zilveren priesterfeest in Brunssum, in het klooster waar
zijn zussen waren. Hij kwam in 1964 terug naar Nederland en assisteerde in de parochie
van Buchten.
Door toedoen van Charles Brummans werd Gerard op 2 augustus 1965 in het bisdom
Roermond ‘geïncardinneerd’, opgenomen als priester of wereldheer van het bisdom, en
was hij tot zijn dood in 1972 pastoor in Bergen (L.)
Overigens had Gerard in Rotterdam een onderscheiding in ontvangst mogen nemen
vanwege zijn verzetswerk in de oorlog, maar laten toesturen zonder er ooit over te
praten vond hij gepaster.

