
Utrecht, 13 november 2020 

 

Aan de priesters, diakens en  

pastoraal werk(st)ers van het  

Aartsbisdom Utrecht. 

 

Broeders en zusters, 

 

Hiermee bericht ik u, dat op 11 november 2020 te Vleuten in de Heer is overleden de eerwaarde heer 

 

Anthonius Rigo Loozekoot 

Priester van het Aartsbisdom Utrecht 

 

Hij werd geboren te Utrecht op 3 juni 1964. Vanaf 1 januari 2006 was hij als kandidaat-priester werkzaam binnen het 

parochieverband Terborg-Doetinchem. Na zijn priesterwijding op 20 januari 2007 bleef hij als pastor werkzaam in de 

parochies binnen dit parochieverband, die op 1 januari 2010 werden samengevoegd tot de nieuwe parochie HH. Maria 

en Laurentius. Op 1 april 2011 werd hij eervol ontslagen als lid van het pastoraal team van deze parochie. Met ingang van  

1 september 2016 werd hij benoemd tot parochievicaris van de parochie HH. Martha en Maria te Baarn. Op 1 november 

2016 werd hij eervol ontslagen als lid van het pastoraal team van deze parochie en ging hij met ziekteverlof. 

 

Rigo kwam uit een kerkelijk betrokken gezin in de Utrechtse St. Gertrudisparochie. Op twaalfjarige leeftijd - hij was 

inmiddels misdienaar - wilde hij al priester worden, maar dat zou nog op zich laten wachten. Op 36-jarige leeftijd 

meldde hij zich - destijds werkzaam bij het GAK (het latere UWV) - met enthousiasme aan als seminarist bij de 

Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Zijn eerste benoeming was in de Achterhoek, in de parochie HH. Maria en 

Laurentius te Doetinchem en omgeving. Daar beleefde hij een mooie tijd. Zelf verwoordde hij dit in een parochieblad 

ooit aldus: “Daar heb ik een hele fijne periode als priester mogen werken in de wijngaard van de Heer. In een 

prachtige omgeving, maar vooral open en gastvrije mensen. “Kom maar achterom, hoor pastor, de deur staat open”, 

was een vaak gehoorde zin. Meer en meer ben ik gaan houden van het priesterleven in een (flinke) plattelands-

parochie. Leven in het ritme van de parochianen. Met hen lachen, en huilen, en samen verwonderd zijn over de 

onmetelijke liefde die God ons telkens schenkt in Jezus Christus. Samen feest vieren en God danken, binnen en 

buiten het kerkgebouw.”  

De gelovigen leerden Rigo kennen als een toegewijde priester, benaderbaar en met grote voorliefde voor een 

verzorgde liturgie waarbij de viering van de Eucharistie voor hem centraal stond. Vanaf 2010 kreeg Rigo last van 

depressieve klachten, waardoor hij het parochiepastoraat geleidelijk vaarwel moest zeggen. Dat heeft hem veel pijn 

gedaan. In het concelebreren, vaak met emeritus-pastoor Theo van der Sman, die hem begeleidde, vond hij kracht 

en troost. Moge hij nu aanzitten aan het hemels Gastmaal. 

 

Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken. 

 

Correspondentieadres: Langerakbaan 619, 3544 SX Utrecht 

 

De Eucharistieviering ten uitvaart zal plaatsvinden op woensdag 18 november 2020 om 13.30 uur in de St. Rafaëlkerk, 

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht.  

Deze viering zal vanwege de coronabeperkingen slechts beperkt toegankelijk zijn, maar kan worden gevolgd via het 

Youtube kanaal van de St. Rafaëlkerk (bereikbaar via https://www.youtube.com/watch?v=5bQ0rA9Z4Mk). Na de 

Eucharistieviering ten uitvaart zal de crematie om 15.15 uur in besloten kring plaatsvinden in Crematorium Domstede te 

Utrecht. 

 

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. 

 

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid. 

 

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk 

Aartsbisschop van Utrecht 

https://www.youtube.com/watch?v=5bQ0rA9Z4Mk

