
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KAPELSTRAAT A 
 
Verdwenen woonplek (pastorie). 
 

 
 
 
 
 
Met de bouw van de kerk in 1847 is ook 
de pastorie opgericht. Eigenaar is het 
bisdom ’s-Hertogenbosch. De eerste 
bewoner is Walterus van Krieken, hij is 
de eerste pastoor (01-01-1850) van de 
nieuwe Sint Lambertus parochie te 
Vorstenbosch.  
De kerk en pastorie zijn nog niet klaar 
als hij er komt wonen op 07-12-1847. 
Walterus van Krieken blijft hier tot zijn 
overlijden in 1864 en hij is begraven op 
het kerkhof te  Vorstenbosch. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Walterus is priester gewijd in Munster op 16-07-1824 en 
was eerder kapelaan in Bakel en rector te Bedaf. Zijn 
pastoorsmeid is Maria Litzenburg. 

 
Waltherus Krieken, zoon van Laurentius van Krieken en Cornelia van Heesch. 
Hij is gedoopt op 13-01-1797 in Boxtel. Waltherus is overleden op 20-04-1864 in 
Vorstenbosch, 67 jaar oud.  

 
Op 18-05-1864 is Henricus van Leur als de nieuwe pastoor ingeschreven. Hij komt vanuit 
Horsen. Na meer dan 25 jaar pastoor te zijn geweest in Vorstenbosch wordt hij op 07-
10-1891 uitgeschreven naar een liefdegesticht te Oss. De pastoorsmeid is Geertruida van 
Aar. 
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Henricus van Leur is geboren op 29-02-1816 in Deursen, zoon van Engelbertus 
van Leur en Maria Anna van den Heuvel. Henricus is overleden op 31-12-1891 in 
Oss, 75 jaar oud.  

 
De opvolger van Henricus van Leur is Petrus Wilhelmus Passtoors die op 12-10-1891 
vanuit Gemert naar de pastorie in Vorstenbosch komt. Zijn moeder trekt vanuit Grave bij 
hem in. Zij overlijdt hier in 1898. 
Na acht Vorstenbosch wordt hij op 29-07-1899 uitgeschreven en door de bisschop 
overgeplaatst naar Sint Michielsgestel. 
De pastoorsmeid is Johanna Regina van Maasakker en (kort) Johanna Maria van Eijk. 
 

Petrus Wilhelmus Passtoors is 
geboren op 11-08-1847 in Grave, 
zoon van Simon Petrus Passtoors en 
Johanna Frederika Hendrika 
Petronella Hermans. Petrus is 
overleden op 16-05-1901 in Sint-
Michielsgestel, 53 jaar oud.  

 
Krantenartikel uit 1891, inbraak in de 
pastorie. 

 
 
Vanuit Uden waar hij rector is in het 
klooster van de Ursulinen wordt de nieuwe 
pastoor Bernardus Baijens ingehaald op 
28-07-1899. Hij is op 22-05-1880 priester 
gewijd en was daarvoor ondermeer 
kapelaan in Liempde en Gestel bij 
Eindhoven. Pastoorsmeiden waren o.a. 
Petronella Francissen, Adriana 
Meerendonk, Hendrika Hoefs en eerder  

waarschijnlijk ook nog Johanna Maria van Maasakker. 
Pastoor Baijens overlijdt in 1920 en is in Vorstenbosch begraven. 
 

Bernardus Baijens is geboren op 16-02-1854 in Lithoijen, zoon van Peter 
Baijens en Maria van Maren. Pastoor is overleden op 26-02-1920 in Vorstenbosch, 
66 jaar oud.  

 
Tot de nieuwe pastoor wordt op 12-03-1920 Lubertus Moonen benoemd. Hij is in 

Vorstenbosch op 29-4-1920 vanuit 
Dussen ingeschreven waar hij rector in 
het Carmalitessen klooster was. 
Lubertus Moonen is tot priester gewijd op 
27-05-1899. Verder was hij ondermeer 
kapelaan te Tilburg (Heikant) in Uden en 
Helmond. 
 
In 1926 moet hij als pastoor vertrekken 
en wordt hij tot rector benoemd in een 
gesticht te Valkenburg (Schin op Geul). 
 
In die zes jaar waren er een aantal 
dienstmeiden o.a. Maria Anna Baptist, 
Hendrica van Ropij, Anna Maria Westerbos 
en Theodora Maria van den Brand.  
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Zij hielden het maar kort bij hem vol en vertrokken allemaal na- of binnen- een  jaar. 
Zijn moeder Maria Tieselinck en zijn zuster Romicitia Moonen hebben, in de periode dat 
er geen dienstmeiden stonden ingeschreven, ook in de pastorie gewoond. 
 

Lubertus Ernestus Moonen is geboren op 03-09-1874 in Eindhoven, zoon van 
Hendrikus Franciscus Moonen en Maria Cecilia Aldegonda Tiesselinck. Lubertus is 
overleden op 17-08-1927 in Valkenburg, 52 jaar oud.  

 
Vanuit Herpen wordt op 02-07-1926 Hendricus Liebregts ingeschreven. Tegelijkertijd 
komt met hem zijn moeder Maria Loijkens mee. 

 
Hendricus is 04-05-1905 tot 
priester gewijd en was o.a. 
kapelaan te Luijksgestel en 
Herpen. Tussendoor is hij ook 
nog rector in het liefdesgesticht 
geweest. 
De inhuldiging als pastoor te 
Vorstenbosch is op 24-07-1926. 
Arnoldina Maria van Iersel komt 
als pastoorsmeid met hem mee 
vanuit Herpen. 
Bijna 30 jaar is hij de pastoor in 
Vorstenbosch waar onder zijn 
leiding een nieuwe kerk en een 
klooster gebouwd worden. 
In 1933 verhuist de pastoor 
naar de nieuwe pastorie op 
Kerkstraat 4. Tot zijn overlijden 
in 1955 is hij een gewaardeerde 
priester en met de hoofd der 
school tevens een 
dorpsbestuurder. 

 
Hendricus Petrus Liebregts is geboren op 04-05-1879 in Middelbeers, zoon van 
Christiaan Liebregts en Maria Loijkens. Hendricus is overleden op 20-02-1955 in 
Vorstenbosch, 75 jaar oud.  

 
Krantenartikel 1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg en BHIC. 
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