
ORGANIST FONS PIETERS IS RUIM VIJFTIG JAAR ACTIEF IN DIENST VAN DE KERKGEMEENSCHAP 
 

Ergens in 1969 begon hij als hulporganist in de Christus Hemelvaartkerk op Pottenberg, een 
buitenwijk van Maastricht. Orgel les ontving Fons van Mathieu Meijs, Paul Keijsers en Lene 
Vermeulen.  
Op 15 augustus 1970 werd hij aangesteld als organist van de Broeders van de Beyart te Maastricht. 
Op 1 maart 1972 volgde een benoeming als organist van de kerk van Christus Hemelvaart en op 1 
januari 1975 een benoeming aan de Annakerk te Maastricht.  
In deze parochiekerk werd elke zondag nog alles gregoriaans gezongen. In 1979 werd de officiële 
missaal ingevoerd. De jaren A, B en C werden ingevoerd. Dit hield in dat ook het gregoriaans 
aangepast werd aan de nieuwe jaarindeling.  
 

 

 
In december 1980 werd Fons benoemd tot organist van de Christus Hemelvaartkerk in Vrangendaal-
Sittard. Toentertijd was emeritus pastoor Kurris van de OLV Basiliek, kapelaan in Sittard. De liturgie 
werd grotendeels in het Nederlands gedaan. De gezangen rond de woorddienst werden ook in het 
Nederlands uitgevoerd.  
Fons kwam in aanraking met de in het Nederlands vertaalde psalmen getoonzet door Hubert Huibers, 
Herman Stategier, Albert de Klerk, Jan Mul en Jan Valkestijn. Daarnaast werd Fons assistent organist 
op de zaterdag van de Sint Servaasbasiliek.  
Na tien jaar in Sittard als organist werkzaam te zijn geweest volgde een benoeming in de prachtige 
kerk te Houthem-Sint Gerlach.  
In april 2004 ontving Fons de Medaille d'Argent van de Societe Academique d'Education et 
d'Encouragement "Arts-Sciences-Lettrres" te Parijs vanwege zijn verdiensten voor de Franse 
orgelcultuur. 
Nu ruim dertig jaar is Fons Pieters nog altijd organist van de St. Gerlachuskerk en sedert enige tijd ook 
van de H.H. Monulphus en Gondulphus kerk te Berg en Terblijt.  
 

 

 

Bij gelegenheid van het 50 jaar organist zijn zal Fons samen met zijn echtgenote Inez Freij 
(blokfluit) op zondag 17 oktober 2021 om 15.00 een concert verzorgen in de St. 
Gerlachuskerk te Houthem. Op het programma staan werken van o.a. Johan Krieger, 
Dieupart, Couperin en Balbastre.  
 
Iedereen is voor dit concert van harte uitgenodigd. 
 
 


