Frits Rooijakkers
Hij was zoon van landbouwer en rentenier Laurens
Rooijakkers ‘Merkus Lins’ of ‘Echte Lins’ en Wilhelmina
Bouten ‘Echte Mina’, die eerst aan de Steegstraat en
na 1928 aan de Kerkstraat woonden.
Hij was familie, soms aangetrouwd, van de priesters
Gerrit van Rijt, Hendrik en Willem Hendrikx, Frits
Rooijakkers, Cor en Jo van der Asdonk en Charles
Brummans en van de zusters Jet en Anna Gielen en
Mien en Meld Brummans.
Al jong wilde hij priester worden, geen diepgaande
bespiegelingen, gewoon priester zijn en jongeren
opvoeden.
Hij ging op 9 september 1929
naar het Bisschoppelijk College
Godefridus Maria
in Weert, waar hij begeleid Naam
Rooijakkers
werd door de Meijelse Charles
Brummans.
Roepnaam Frits
Vervolgens doorliep hij het Geboren
27 maart 1916
filosoficum in Heerlen en het In
Meijel
grootseminarie in Roermond.
Overleden 7 september 2006
In 1940 kregen de studenten
Meijel
van het seminarie in Roermond In
priester - pastoor
van de Duitsers twee uur de Beroep
tijd hun spullen te pakken en
te verdwijnen. Vijftig van hen konden naar een gebouw aan de
Kapellerlaan, maar Frits en een klasgenoot kregen onderdak bij
bisschop Lemmens.
Op 29 maart 1941 werd hij in
Roermond door mgr. G.
Lemmens priester gewijd met
de eerste heilige mis in Meijel
op 13 april 1941.
Daarna volgden benoemingen
als kapelaan in Ospel (19411944), Tegelen H. Martinus
(1944-1953),
Blerick
H.
Antonius
(1953-1957)
en
Weert H. Martinus (19571964).
Vervolgens werd hij pastoor
in Linne (1964-1967) en
Arcen (1967-1981).
Over zijn periode als pastoor
praatte hij liever niet, ondanks het prachtige feest in Linne bij zijn zilveren jubileum op
17 april 1966. Het was een zeer woelige tijd, kapelaans traden uit, het kerkbezoek liep
terug.
Maar met des te meer plezier genoot hij na van zijn tijd in Tegelen, waar hij als voetballiefhebber geestelijk leider mocht zijn van de niet-katholieke (‘rooie’) voetbalclub V.V.
Tegelen, later Irene. Daar speelde toen de in Tegelen geboren maar later Meijelse Sjrir
Ketels in het eerste team. Of in Blerick, waar hij, als liefhebber van fanfaremuziek, een
drumband mee oprichtte. Zijn mooiste tijd beleefde hij echter in het team onder leiding
van deken Omloo in Weert, prima collega-kapelaans. Hij had het gevoel dat hij als
kapelaan meer tastbaar werk voor de jongeren en voor de parochianen kon doen dan als
pastoor.
Nadat hij in 1981 naar Meijel gekomen was als emeritus-pastoor assisteerde hij in de
parochie tot het lopen te moeilijk werd.

