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Wij kunnen nog niet wennen aan het idee dat onze onverschrokken en onvermoeibare pastoor Graat 

niet meer bij ons is. Hij, die zoveel gevaren heeft meegemaakt als Mill Hill Missionaris in Congo zag 

dit gevaar  niet aankomen en wij zeker ook niet. 

Toen een soldaat in de oorlog in Congo dreigend met een geweer tegenover hem stond zei hij: “Mijn 

zoon, of ik vandaag sterf, dat bepaal niet jij, maar dat bepaalt Hij daarboven”. Laat het een troost zijn, 

dat pastoor Graat geloofde dat het zo heeft moeten zijn dat dit dat moment was. 

Er komen nog veel momenten op een later tijdstip om te herdenken, daarom op deze plaats slechts 

enkele woorden uit onze herinnering. Bij de eerste ontmoeting met René Graat, die toen net terug was 

uit de Missie, kreeg hij de vraag van onze parochies wat hem bezielde. Zijn antwoord heeft hij nog 

vaak herhaald: “handen en voeten geven aan het Geloof”’.  

Dit heeft hij gedaan met een ongelooflijke energie en toewijding. Niets was hem te veel en zelden zei 

hij nee op een vraag om hulp. Hij bezat de bijzondere kracht om met ons allen een band op te bouwen. 

Iedereen was even belangrijk en hij herinnerde zich de naam van iedereen die hij ooit ontmoet had.  

Zijn “handen en voeten” gaf hij aan zijn geliefde parochies, maar ook aan zijn werk op het ziekenhuis, 

aan ouderen, aan zieken, aan het dekenaat en aan andere parochies waar hij administrator was en niet 

te vergeten aan zijn werk in de leiding van Mill Hill, de orde die voor hem ongelooflijk belangrijk was 

en waar hij zo trots op was. En dit is maar een beperkte opsomming van al zijn activiteiten. 

De voorbereidingen voor een waardig afscheid in zijn parochies zijn in volle gang. De maatregelen die 

nu van kracht zijn beperken ons natuurlijk in de mogelijkheden om dat op gepaste wijze te doen. 

Zaterdag 18 april is om 11.00 uur de uitvaartdienst in Banholt. Dit zal een sobere dienst zijn met 30 

aanwezigen, met name familieleden. Voorafgaande aan de dienst zullen de 4 Jonkheden pastoor Graat 

met paard en wagen begeleiden door zijn 3 parochies waarbij uiteraard ook Terlinden wordt bezocht.  

Dit is het plan van de route:  

09.00 uur: Noorbeek Wesch, Pley, Dorpsstraat, Bovenstraat, Onderschey, Kutersteenweg, 

Terlinderstraat, Gulperweg, Provinciale weg, Reijmerstokkerdorpstraat, Putveld, dan richting 

Reijmerstokkerdorpstraat, deze volgen tot aan Mulleneers, daar draaien, Reijmerstokkerdorpstraat, 

Groenestraat, Bredeweg, Dalestraat, Sint Gerlachusstraat, Past. Pendersstraat, Past. Rohsstraat, 

Mheerderweg, 11.00 uur aankomst kerk van Banholt. Vraag aan bewoners langs deze route is, om de 

route autovrij te houden tussen 09.00 en 11.00 uur. 

 

Terwijl pastoor Graat de dorpen passeert zullen de kerkklokken luiden. Langs de route vormen we met 

zijn allen een erehaag. De organisatie van de erehagen langs de route is afgestemd met de gemeenten 

Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem. Met grote verenigingen zullen vaste plekken worden 

afgesproken. Alle andere verenigingen en parochianen kunnen tussen die verenigingen gaan staan of 

verderop aansluiten.  Volgt u de instructies en houdt daarbij voldoende afstand (gezien de 

uitgestrektheid van de route denken we aan 3 meter). Vooraf en achteraf mag er geen groepsvorming 

plaatsvinden. Gaat u daarom na het voorbij trekken aub weer naar huis. 

Samen houden wij de herinnering aan Pastoor Graat levend. U kunt uw herinneringen delen op 

www.memori.nl/gedenkplaats/pastoor-rene-graat of u kunt een rouwkaart achterlagen in de kerk in 

Reijmerstok, de kapel in Noorbeek, de kapel op Terlinden en de pastorie in Banholt. 

Er is gelegenheid tot een online rouwbezoek, hiervoor gaat u naar 

www.walpot.net/crematorium/dienst-bekijken en vul hier de code 7A5D2AB3 in. 
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