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Pastoor Louis Cordewener tijdens zijn veertigjarig jubileum, dat uitmondde in een 

dorpsfeest. Afbeelding: Rob Oostwegel 

Oud-pastoor Louis Cordewener is afgelopen 13 februari op 79-jarige 
leeftijd overleden. Meer dan vijftig jaar lang gaf hij kleur aan de kerk, 
bovenal door met beide benen midden in de samenleving te staan. 

De in Hoensbroek opgegroeide Louis Cordewener was met zijn lange 
staat van dienst een bekend persoon van Doenrade tot Landgraaf. Ook 
bij de mensen die hun zondagochtend buiten de kerk doorbrachten. 

Zangkoren 

Louis Cordewener begon in 1968 als kapelaan bij parochie H. Hart van 
Jezus in Nieuwenhagerheide. In die tijd richtte hij het koor Voice of 
Youth op. Dat trucje herhaalde hij in 1981 nogmaals met succes. 



Ditmaal als kersverse pastoor in Brunssum met zangkoor Jokola, dat 
hem in 2014 tot erelid maakte. Voor zijn robijnen priesterjubileum 
schonk de parochie hem later nog de ‘Louis Cordewener-rotonde’ voor 
de kerk. 

 

Cordeweners afscheid als pastoor viel samen met de processie ter ere van het 140-jarig 
bestaan van de parochie in Doenrade.   Foto: Rob Oostwegel 

Na twaalf jaar vertrok hij naar Voerendaal, om in 2001 voor een laatste 
keer van parochie te wisselen met Oirsbeek en Doenrade. Vanwege 
gezondheidsredenen ging pastoor Cordewener in 2013 met emeritaat. 
Datzelfde jaar gaf hij nog de afscheidspreek toen zijn vroegere kerk in 
Brunssum aan de eredienst onttrokken werd: „Kijk niet langer 
achteruit. Kijk vooruit. Stop met te benadrukken hoe het vroeger was”, 
richtte hij zich tot de parochianen. 

Einzelgänger 

Zelf hield hij zich zeker aan dat advies. De kerk van Cordewener 
kleurde met carnaval steevast rood-geel-groen. Jarenlang hield hij 
carnavalsmissen in het dialect, getooid in steek en gekleurde sjaal 
achter het katheder. Iets waar hij nog wel eens voor op de vingers is 
getikt door het bisdom, maar dat deerde hem niet. Ook buiten de kerk 



was hij met carnaval niet te missen als einzelgänger in verschillende 
optochten, zoals die van Voerendaal en Oirsbeek. 

 

Pastoor Cordewener hield decennialang de carnavalsmis.  Foto: Foto’s Brunssum 

Een andere levenslange liefde was voetbal, wat hem naar eigen zeggen 
‘een stuk wereldser’ heeft gemaakt. Als priesterstudent stond hij in het 
doel van Groene Ster, ook op zondagmiddag wanneer hij eigenlijk in 
Roermond moest zijn. Door een gratieverzoek bij het bisdom hoefde 
hij echter geen wedstrijd te missen. Ook na zijn sportieve jaren bleef 
Cordewener voetbalfan. Wanneer het team in Voerendaal een 
overwinning behaalde, schroomde hij niet om de kerkklokken te laten 
luiden. 

Story 

Zo baarde de pastoor wel vaker opzien, bijvoorbeeld in de jaren ’90 
door een foto in weekblad Story, waar hij samen met clown Popov en 
Corrie Konings in een huifkar zat op weg om de trouwring van 
Jomanda in te zegenen. Of de uitvaart van een hem bekende Hells 



Angel, waardoor de kerk prompt gevuld was met driehonderd zich 
voorbeeldig gedragende motorrijders. 

Het zijn opmerkelijkheden, maar het zijn de blijmoedigheid en 
menselijkheid die men waarschijnlijk het langst zal bijblijven. „Om de 
mensen als priester aan het denken te zetten heb je de kerk als gebouw 
niet nodig”, blikte pastoor Cordewener terug op zijn 44 jaar 
priesterschap. „Dat kan ook aan het buffet of langs de lijn. Door ze een 
luisterend oor of een opbeurend woord te bieden.” 

De uitvaart vindt 19 februari plaats in de Sint-Vincentius à Paulokerk 
in Brunssum. 

 


