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Het moet niet gekker meer worden! 
Sinds de afkondiging van de ‘intelligente lockdown’ op 12 maart j.l. in verband met de 
uitbraak van het coronavirus staat ons leven op de kop. “Opeens zitten we allemaal thuis, 
met ons gezin of alleen. Het sociale leven is bijna geheel stilgelegd. Voor veel mensen is het 
een economische strop. Er is angst voor de toekomst, angst om ziek te worden, angst voor de 
dood. He coronavirus heeft een aanslag op de mensheid gepleegd. Wij die dachten sterk te 
zijn, beseffen nu hoe zwak wij eigenlijk zijn. Een klein virus komt voorbij en dat betekent het 
einde van veel dingen waaraan we gehecht waren”. En wie dacht dat ons leven na de 
persconferentie van gisteravond (21 april) zich toch weer enigszins zou normaliseren, kwam 
bedrogen uit. Afgezien van enkele versoepelingen met name voor de jeugd en jongeren, 
blijven we voorlopig nog even (zeker nog tot 20 mei) onder de ‘intelligente lockdown’. Tot na 
de zomer (1 september) blijven wedstrijden, toernooien en grote evenementen uit den 
boze, alles te voorkoming van een evt. nieuwe golf van besmettingen. 
 
Maar alsof het nog niet erg genoeg was. Sinds maandagmiddag 20 april woedt er op de 
Meinweg een grote brand, die niet alleen verwoestende werking heeft op de natuur van het 
nationaal park waarop wij zo trots zijn, maar ook steeds meer impact heeft gekregen op het 
leven van met name de mensen uit Herkenbosch. De brand die die dag omstreeks 13.00 uur 
moet zijn ontstaan leek aanvankelijk rond 18.00 uur onder controle, maar rond 19.30 uur 
laaide het vuur weer op. Diezelfde dag werden uit voorzorg recreatiepark Elfenmeer en 
manege Venhof ontruimd. “Bij de brand zijn gelukkig geen gewonden gevallen”, aldus onze 
burgemeester in de persverklaring van gisteren (21 april) rond het middaguur. “Er is een 
gebied van vele hectaren afgebrand. De schade aan de natuur is helaas groot, maar zal zich 
herstellen. Er is veel rook vrijgekomen. De rook zorgde voor veel stankoverlast in onze eigen 
gemeente en omliggende gemeente zoals Maasgouw en Echt-Susteren. Er zijn geen 
verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen gemeten die zorgden voor de direct gevaar. 
Maar rook is altijd ongezond”. Op dat moment woedde de brand nog steeds maar leek 
onder controle. Nadat de brand diezelfde middag echter oweer pnieuw oplaaide, werd de 
situatie, zowel ter plaatse op de Meinweg als in Herkenbosch zelf, in snel tempo zorgelijker. 
In de late middag werd besloten de bewoners van Reewoude te evacueren.  In de late avond 
volgde de evacuatie van de bewoners van de beide Herkenbosscher zorginstellingen 
Bosscherhof en Pergamijn. En als klap op de vuurpijl besloot de burgemeester vlak vóór 
middernacht ook nog de rest van het dorp (ruim 4200 personen) gefaseerd te evacueren. 
Die evacuatie was vanmorgen 22 april om 6.30 uur afgerond. Vanwege het nog altijd te hoge 
koolmonoxide-gehalte mogen de inwoners van Herkenbosch echter nog altijd niet naar huis. 
 
Maatregel op maatregel … “Blijf thuis”, was en is de leuze in deze coronatijd, en dan móét je 
ineens je huis uit, of je nu wilt of niet! Kan het nog gekker? Toch gaat onze burgemeester er 
terecht van uit dat wij beseffen “dat dit besluit niet zonder wikken of wegen is genomen. 
Zeker in de tijd waarin we nu leven - het Corona tijdperk - denken we niet te lichtzinnig over 
het verplaatsen van mensen uit hun thuisomgeving naar opvanglocaties. Ik heb me echter 
goed laten adviseren door alle deskundigen en alles afwegende besloten om - gezien de hoge 
concentratie koolmonoxide - toch tot evacuatie over te gaan”. 



 
Evacuatie in coronatijd. Het moet niet gekker meer worden! Wat zal straks het nieuwe 
normaal worden? Laten we er maar vast aan beginnen te wennen dat het na de coronacrisis 
nooit meer hetzelfde zal zijn als ervoor. 
 
Gebed in coronatijd (Nederlandse bisschoppen) 
God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden 
van het uitgebroken corona-virus. 
Wees een Beschermer voor hen 
die dit virus hebben opgelopen, 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 
ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 
bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop 
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 
aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 
En verder … 
de site van het Roermondse parochiecluster (www.roermondparochiecluster.nl) waarop U 
zelfs dagelijks een Mis kunt volgen.  Dat is geen rechtstreekse uitzending, maar dat geeft u 
de gelegenheid om op elk gewenst tijdstip te kijken.  Een Duits aanbod uit de regio is te 
vinden op www.kirche-selfkant.de. “Täglich (auch samstags und sonntags): 18.00 Uhr Heilige 
Messe; 19.00 Uhr Gebet gegen die Ausbreitung des Coronavirus  mit eucharistischer 
Anbetung uns eucharistischem Segen . Jeden Sonntag zusätzlich Heilige Messe: 10.30 Uhr. 
Jeden Freitag zusätzlich: 20.00 Uhr Lobpreis und eucharistische Anbetung und  
Krankensegen“.  Uit de Selfkant kwam onlangs nog de volgende (aanvullende) berichtgeving:  
”Wir feiern jeden Tag um 18 Uhr (in der St. Hubertuskirche in Süsterseel) die Messe, um 19 
Uhr ist dann zusätzlich noch eine eucharistische Andacht mit Gebet gegen die Ausbreitung 
des Coronavirus.  Sonntags ist zusätzlich eine Messe um 10.30 Uhr . Freitags ist zusätzlich 
eine eucharistische Anbetung, gestaltet von der Lobpreisband, um 20.00 Uhr.  Freitags um 
18.00 Uhr wird die Messe als Kindermesse gestaltet“.  
 
Andere mogelijkheden vindt U op de bisdomsite: https://www.bisdom-
roermond.nl/Eucharistievieringen-op-internet-volgen. Van maandag tot en met zaterdag 
verzorgt de KRO-NCRV een livestream van de Eucharistieviering om 9.30 uur vanuit de 
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Mariakapel van Hilversumse St. Vituskerk. Die is online te volgen via https://kro-
ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk. Om 19.00 is op die site ook een dagsluiting 
te volgen. 
 
Nieuws van het front 
In navolging van het ‘zegeningsrondje’ rondom de Bosscherhof op donderdagmiddag 16 
april, werd op woensdagmiddag 22 april j.l. eenzelfde zegeningsrondje rondom WZC Bergh 
gehouden. We hielden een kleine processie met het Allerheiligste rondom het gebouw en 
zegenden daarmee de bewoners die zich achter de ramen en/of op de balkons bevonden. 
Het werd door zowel bewoners (en familieleden) als personeel zeer op prijs gesteld. Ook dit 
keer vergezelde de geestelijk verzorger van deze huizen, Marianne Beckers, ons weer op 
onze tocht. 
 
De Vastenactie in Posterholt heeft dit jaar ruim 1825 euro opgebracht, dat is beduidend 
minder dan het voorgaande jaar (2655 euro), maar dat kwam omdat de coronacrisis erover 
heen kwam. Desalniettemin hartelijk dank aan allen die dit bedrag weer bij elkaar hebben 
gebracht, zowel de donateurs als de collectanten. De Vastenactie stond dit jaar in het teken 
van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen 
opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en 
eventueel een eigen bedrijf op te zetten. Daarom worden dit jaar projecten ondersteund 
die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van 
een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van 
trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. 
Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen 
van hun (deeltijd-)baan. 
 
Op donderdagmorgen 23 april om 8.30 uur wordt de pastoor van Herkenbosch door Groot-
Nieuws-Radio geïnterviewd over zijn beleving van zowel deze coronatijd als de evacuatie 
van zijn Herkenbosscher parochianen in coronatijd. 
 
Het idee om op zaterdag 25 april een gebeds-estafette in en door de Roerstreek te houden 
op het feest van de evangelist Marcus (zaterdag 25 april a.s.) vindt geen doorgang, met 
name vanwege de evacuatie van Herkenbosch t.g.v. van de grote natuurbrand op de 
Meinweg die maar niet onder controle is te krijgen, ondanks inzet van extra mankracht en 
materieel, uit zowel binnen- als buitenland. 
 
Naar aanleiding van ons bericht over de a.s. Dodenherdenking op maandagavond 4 mei a.s. 
in St. Odiliënberg (Roerkerknieuws 03) wordt momenteel ook in Posterholt bekeken of en zo 
ja in hoeverre dit idee ook hier in praktijk gebracht zou kunnen worden. 
 
De traditionele viering van de eerste H. Communie in de afzonderlijke parochie gaat deze 
maand ook niet door. Dat was al langer bekend. In overleg met de desbetreffende ouders is 
deze viering vastgesteld op 6 september a.s. om 11.00 uur in Montfort, op 13 september a.s. 
om 11.15 uur in Melick, op 20 september a.s. om 9.30 uur in Herkenbosch en diezelfde 
zondag om 11.00 uur in Posterholt. Maar wel nog altijd met een slag om de arm.  We willen 
de communicantjes en hun ouders graag een hart onder de riem steken, dat ze het in deze 

https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk
https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk


coronatijd uit- en volhouden. Misschien dat het komende communiefeest een lichtpuntje 
mag zijn aan het einde van de (lange) tunnel. 
 
De ook op deze maandag 4 mei a.s. geplande viering van 80 jaar Mariakapel aan de Mgr. 
Koningsstraat in Posterholt vindt ook geen doorgang, evenals de jaarlijkse liturgische viering 
op zaterdagmiddag 4 juli a.s. in het kader van buurtfeest De Winkel in Posterholt. Die zou dit 
jaar gepaard gaan met de zegening van het nieuwe corpus dat in de plaats is gekomen van 
het oude dat enkele maanden geleden werd gestolen. Ook andere kruisen (zoals het kruis in 
de Holst, het kruis aan de Waarderweg en het Zantiskruis in Berg) werden het slachtoffer 
van het dievengilde dat het blijkbaar speciaal op corpussen heeft gemunt. 
 
Ziekenzorg en hulpverlening 
De ziekencommunie op de eerste vrijdag komt voorlopig te vervallen. Stervensgevaar vormt 
natuurlijk de uitzondering op de regel. Is er iets wat we voor U zouden kunnen en mogen 
doen (al is het een boodschap), schroom dan niet ons te bellen. Soms kan een telefoontje al 
wonderen doen: eens even iemand spreken, als U gegeven de omstandigheden weinig of 
geen mensen over de vloer krijgt. 
 
Tot slot 
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl. 
 
Jos. L’Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl 
Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 
Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537  765 
Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 
Lian Overbeeke (Posterholt), jeugd- en jongerenwerk, diaconie, tel. 06 – 526 20 245 
Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl 
Parochiebureau St. Odiliënberg (Lilian Peters), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl 
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