
Frans Webers geëerd met pauselijke onderscheiding ‘Bene 

Merenti’ 

Het is zaterdagavond 19 juni 2021 als de H. Mis in Waalsen Moorveld wordt 

opgedragen door pastoor Horsch. Tegen het einde van de dienst roept hij de 

niets vermoedende Frans Webers naar het altaar. Daar neemt Frans even later 

blij verrast de versierselen (medaille, speldje en oorkonde) in ontvangst die 

behoren bij de pauselijke onderscheiding ‘Bene Merenti’ 
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Hierna wordt mevrouw Webers in het zonnetje gezet met een mooie bos 

bloemen. Vervolgens gaat de familie, samen met een kleine groep genodigden, 

naar een naburige horecagelegenheid voor een gezellig, coronaproof samenzijn  

Frans Webers heeft de onderscheiding dubbel en dwars verdiend: gedurende vele 

jaren heeft hij zich belangeloos ingezet voor zowel de parochie ‘Onbevlekt Hart 

van Maria’ als voor het kerkelijk leven in Zorgcentrum Ave Maria. Dit deed hij in 

de volgende hoedanigheden: 

• acoliet 

• koster + lector + communiebedienaar in zowel de parochiekerk als in de 

kapel van Zorgcentrum Ave Maria 

• lid werkgroep kerk + kerkhof  

• onderhoudsman (o.a. kapel en wegkruis in Geulle Boven) 

• coördinator en collectant Vastenactie  

• lid Kerkbestuur (penningmeester) 



• voorbidder van de rozenkrans tijdens de Mariamaanden mei en oktober 

• lid werkgroep kerststal opbouwen 

Frans is altijd goed gemutst, beschikt over de nodige humor en is te allen tijde 

bereid om mensen te helpen 

In het verleden is hij stukadoor van beroep geweest. Daarnaast heeft hij nog een 

andere ‘loopbaan’ gehad: hij liep in zijn vrije tijd – niet zonder succes – maar 

liefst eenendertig marathons waarvan dertig binnen drie uur. Twaalf keer legde 

hij deze afstand af in Berlijn. Twee maal was Frans erbij in Amerika met een 

estafetteploeg: de eerste keer in 1976 t.g.v. 200 jaar onafhankelijkheidsfeest 

van de Verenigde Staten, de tweede maal in 1986 t.g.v. het 100-jarig bestaan 

van het Vrijheidsbeeld 

 

 

 

 

 


