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Oud-pastoor Wim van der Riet (100) overleden 

Kort na het verschijnen van nieuwsbrief 300 bereikte ons het nieuws, dat 

afgelopen donderdag op 100-jarige leeftijd is overleden oud-pastoor drs. 

Wilhelmus (Wim) Cornelis Maria van der Riet is overleden. 

 
Foto: © Peter Vrancken 

 

 



 

 

Van der Riet bleef betrokken bij Walcheren 

Pastoor Willem van der Riet was van 1967 tot 1991 pastoor in Vlissingen. 

Daarvoor was hij werkzaam als hoogleraar uitleg Oude en Nieuwe testament. 

 

Tekst: Peter Vrancken 

 

In 1991 vierde hij zijn gouden priesterjubileum in Vlissingen. Hij nam een jaar later 

afscheid van de parochie en ging met emeritaat. 

In juni vorig jaar was hij 75 jaar priester en dat vierde hij met zijn familie. Een aantal 

parochianen onderhield al die jaren nog steeds persoonlijk contact met pastoor Van 

der Riet. 

Emeritus-pastoor Van der Riet woonde al een aantal jaren in woonzorgcentrum Het 

nieuwe ABG. Vorig jaar, kort voor zijn honderdste verjaardag, bezochten we hem en 

troffen een nog vitale man aan, die over een goed geheugen beschikte en zijn 

Vlissingse periode nog bijzonder goed herinnerde. 

Op 19 oktober bereikte oud-pastoor Van der Riet zijn honderdste verjaardag. Velen 

kwamen de jarige eeuweling in de recreatieruimte van het zorgcentrum feliciteren. 

Onder hen ook burgemeester dr. Frank A. Petter (CDA) van de gemeente Bergen op 

Zoom. Van der Riet was niet alleen de oudste inwoner van het zorgcentrum, maar 

ook de eerste bewoner die er de leeftijd van honderd jaar heeft bereikt. 

 

Afscheid nemen 

Zondag a.s., 16 juli, kan er tussen 19.00 en 20.00 uur afscheid worden genomen 

van oud-pastoor Van der Riet in de aula van uitvaartverzorging Brabant, Heiningen 

115 in Bergen op Zoom. 

 

Uitvaart 

De uitvaart zal plaatsvinden op vrijdag 21 juli a.s. om 11.00 uur in de H. Gertrudis-

kerk, Grote Markt 10 in Bergen op Zoom. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op 

de R.K. begraafplaats in Bergen op Zoom. 

 

 



 

 

Levensloop 

Wilhelmus (Wim) Cornelis Maria van der Riet werd op 19 oktober 1916 geboren in 

Dinteloord. 

 

Op 7 juni 1941 werd hij tot priester gewijd. 

 

In 1944 begon oud-pastoor Van der Riet zijn priesterlijke werk als hoogleraar en later 

president van  het Groot-seminarie in Hoeven. 

 

In juni 1991 vierde hij zijn gouden priesterjubileum. 

  

Vanaf 14 november 1967 was hij werkzaam in het pastoraat op Walcheren. Hij ging 

op 1 september 1992 met emeritaat.  

 

Tussen 1966 en 1981 was hij Kanunnik van het Kathedraal Kapittel. 

 

 


