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Zalig Pinksteren! 
Er was de laatste dagen nogal wat te doen om de maatregelen waarmee de versoepeling van 
de lockdown in de kerkgebouwen gepaard gaat. Inderdaad: er mogen weer publieke 
vieringen gehouden worden, maar het maximum van 30 kerkgangers per viering is toch 
minimaal. Nog maar te zwijgen van de ‘Communie-maatregelen’. Heette het aanvankelijk 
nog dat het ontvangen van de Communie op de tong niet mogelijk was; en dat de 
kelkcommunie alleen aan de celebrant was voorbehouden. Dat blijft ook na 14 juni (als er 
weer Communie uitgereikt mag worden) gehandhaafd. Maar daar komt nog eens bij dat 
voor de Communie-uitreiking een schepje of passend pincet dient te worden gebruikt (“een 
reserveschepje of pincet moet bij de hand zijn”), terwijl er een hoestscherm tussen de 
celebrant en de communicant gebruikt dient te worden: “onder het hoestscherm wordt de H. 
Hostie met schepje of pincet op de hand van de communicant gelegd”. Als alternatief, voor 
degenen die “de hostie niet met de hand wil aanraken, kan (men) een eigen ‘corporale’ 
meebrengen en daarop de hostie ontvangen en naar de mond brengen”. Wie zich verheugde 
na 1 juni weer de H. Mis te kunnen meevieren en de H. Eucharistie te ontvangen, lijkt van 
een koude kermis thuis te komen. 
We zijn er dus nog niet. “Het is ontnuchterend om te moeten constateren, nu we allemaal zo 
verlangen naar een terugkeer naar het ‘normale leven’. Weg uit de bedompte bovenkamer, 
de deuren weer wagenwijd open zonder enig voorbehoud of knellend protocol, balkend van 
zelfvertrouwen en hernieuwde geestdrift: zo hadden we ons dit Pinksteren liever voorgesteld. 
Maar het zou hoogmoed zijn, onbesuisd, onverstandig. Geduld, vertrouwen, zelfbeheersing. 
Dat zijn juist de kerndeugden waar we om vragen, wanneer we ons ‘Veni, sancte Spiritus 
(Kom, heilige Geest) aanheffen” (Anton de Wit in KN). Daarom ondanks alles, juist nu: zalig 
Pinksteren! 
 
Pinksterbrief van de Nederlandse Bisschoppen 
Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen 
weer naar de kerk kunt gaan? Misschien voelt u zich opgelucht en blij, maar misschien ook 
wat ongemakkelijk, omdat het sinds half maart niet meer kon? Waarschijnlijk mist u een 
aantal bekenden? En misschien is het moment van het ontvangen van de H. Communie wel 
emotioneel, omdat u zich realiseert dat het iets bijzonders is om weer voor Gods aanschijn 
te staan. Want thuis verbonden zijn met God is toch anders dan in het kerkgebouw.  
In de afgelopen maanden zijn veel mensen door leed getroffen: ziekte, dood, eenzaamheid, 
verlies van werk of onderbreking van de studie. Vanaf eind februari waren er vanwege het 
uitbreken van het coronavirus beperkende maatregelen die half maart werden 
aangescherpt: geen kerkgang, geen sacramenten, online vieringen en beperkt pastoraal 
bezoek. We leefden op afstand van elkaar. Ouderen, zieken en stervenden, maar soms ook 
kinderen en jongeren, moesten fysieke contacten met familie en vrienden vermijden. Het 
was een schok te moeten ervaren dat er geen publieke vieringen meer plaats konden 
vinden. Nog opmerkelijker was het dat dit drie maanden heeft geduurd. Een novum in de 
geschiedenis.  



De periode die nu min of meer achter ons ligt, is een periode van loutering geweest. De 
vastentijd werd als het ware verlengd in de paastijd. Langzaam komen er versoepelingen die, 
als alles goed gaat en er geen nieuwe golf van virusbesmettingen komt, het leven weer 
normaler maken. We zullen moeten blijven opletten, ook op elkaar. We gaan weer samen 
vieren, maar voorlopig met beperkingen. En dat zal ons een ongemakkelijk gevoel geven, 
want een viering met alleen mensen die gereserveerd hebben, is eigenlijk niet wat we willen.    
Met Pinksteren zingen we het ‘Veni, Creator Spiritus - Kom, Schepper Geest’. In deze hymne 
bidden we om de komst van de Heilige Geest en om de geestelijke gaven die we nodig 
hebben om als christen te kunnen leven. Wij willen graag de Heilige Geest ontvangen, zodat 
Jezus’ gezindheid ook de onze wordt. En we bidden dat Hij ons hart vervult, en dat Hij bij ons 
zijn intrek neemt. Mogen we opnieuw beseffen dat God dicht bij ons is, wanneer we de 
laatste maanden te veel met afstanden moesten leven.  “Geef dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft.” Degenen die door het coronavirus zijn getroffen en 
hersteld, kunnen nog een hele tijd last hebben van benauwdheid of vermoeidheid. Door 
revalidatie zullen zij aan hun herstel moeten werken. We bidden dat ze de kracht krijgen die 
hun lichaam nodig heeft.  
“Geef dat ons hart van liefde brandt.” Het zou kunnen zijn dat er teleurstelling, 
opstandigheid of boosheid was in de richting van overheid en kerkelijke leiding vanwege de 
beperkende maatregelen die nodig geacht werden. Er klonken geluiden dat de kerken meer 
een beroep hadden moeten doen op hun vrijheid. Als bisschoppen hopen we dat er geen 
verbittering achter blijft, en dat het besef overheerst dat alle maatregelen nodig waren om 
het gevaarlijke virus te bestrijden en gezondheid en veiligheid te waarborgen. Het was niet 
zomaar een griepje. Laat de Geest ons hart weer zacht maken.   
Het is mogelijk dat we hebben geworsteld met de vraag waarom ons dit alles is overkomen. 
Ons verstand kan verduisterd zijn. Journalisten stellen de vraag aan verschillende mensen 
hoe ze de pandemie ervaren: als een straf van God, als een beproeving, als een mogelijkheid 
voor bezinning en reflectie, of als een teken van de eindtijd. Een andere optie die 
journalisten voorleggen is natuurlijk: ‘Ik zie geen relatie tussen mijn geloof en het virus’. De 
vraag naar het ‘waarom’ blijft duister voor ons. We spreken de hoop uit dat we de wijsheid 
mogen ontvangen om met deze levensvragen om te gaan, en dat we door onze 
machteloosheid weer gaan beseffen dat ons leven in Gods hand is.  
We kunnen ons de vraag stellen wat het gebed ons in de afgelopen maanden heeft gebracht. 
Is het ons gelukt om te blijven bidden? Hebben we mogelijkheden gevonden om het thuis 
vol te houden? Meer mensen dan ooit hebben via allerlei media vieringen gevolgd. Die 
hebben dus in een behoefte voorzien. Welke invloed zullen de ervaringen met virtuele 
vieringen hebben op het kerkbezoek in de komende tijd? Dat is een vraag die velen zich 
stellen.  
Het was bijzonder pijnlijk om de sacramenten niet te kunnen ontvangen. Dit geldt voor de 
reguliere kerkgangers op zondag en door de week, maar zeker ook voor degenen die tijdens 
de paaswake zouden worden gedoopt of in de volledige eenheid van de katholieke kerk 
zouden worden opgenomen. Ook is het jammer dat de vieringen van de eerste H. Communie 
en het H. Vormsel geen doorgang kunnen vinden. We hopen het contact met deze kinderen 
en jonge mensen te kunnen vasthouden voor later en dat zij dat contact in de kracht van de 
Heilige Geest ook blijven zoeken.   
Het vieren van de sacramenten is essentieel voor ons als gelovigen. We zijn namelijk fysieke 
mensen, en hebben naast een ziel en een geest ook een lichaam. In de sacramenten 
ontmoeten we de mensgeworden Zoon van God. “Gij schenkt uw gaven zevenvoud”, zingen 



we in het ‘Veni, Creator Spiritus’. Dat wijst op de zeven gaven van de Heilige Geest, maar het 
doet ons ook denken aan de zeven sacramenten. We mogen ons realiseren dat voor het 
waardig ontvangen een juiste geestelijke en morele gesteltenis nodig is. Sacramenten 
ontvangen we niet zomaar, dat is wel gebleken. Ze zijn een bijzonder “liefdevuur dat ons 
doordringt”.   
Veel priesters hebben in de afgelopen maanden de eucharistie alleen gevierd of in kleine 
kring. Dat zal voor een aantal van hen een nieuwe ervaring zijn geweest. Elke 
eucharistieviering is een dankzegging aan God de Vader die zich door zijn Zoon naar ons 
toegekeerd heeft en die wij in de Heilige Geest aanbidden. Het is goed dat we deze 
aanbidding van God als geloofsgemeenschap hebben voortgezet en dat we die in de 
komende tijd weer samen gestalte kunnen geven.  
“Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon, o Geest, van beiden 
uitgegaan, wij bidden U gelovig aan.”  Wij wensen u een inspirerend pinksterfeest toe en 
hopen dat de Geest u begeleidt uit deze verwarrende periode naar een nieuwe ervaring van 
vrede, naar de ervaring dat God ons zijn hand ten zegen houdt.  
 
Het Mis-aanbod op tweede Pinksterdag (maandag 1 juni) en daarna 
Beperkt toegankelijk (max. 30 personen);  
geen opgave/reservering vooraf – wie het eerst komt wie het eerst maalt. 
09.30 uur: St. Odiliënberg (basiliek) 
09.30 uur: Herkenbosch 
11.00 uur: Posterholt (extra) 
11.15 uur: Melick 
Daarna op weekdagen en in het weekend zoals gebruikelijk. 
 
Wat dient U als kerkbezoeker in Coronatijd te weten? 
Algemeen: 

1. t/m 30 juni mogen er max. 30 parochianen tegelijk in de kerk aanwezig zijn. Vanaf 1 
juli geldt een maximum van 100 parochianen. 

2. Er is geen mogelijkheid voor het opgeven resp. laten lezen van misintenties. 
3. De kosters reinigen/ontsmetten na elke H. Mis de Kerk. 
4. Volgt u alstublieft de aanwijzingen van de koster(s) en de dienstdoende priester op. 

In de kerk: 
5. U houdt ten opzichte van alle andere kerkgangers: 1,5 meter afstand. 
6. U komt de kerk binnen via de hoofdingang. 
7. Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen met de middelen die ter beschikking 

worden gesteld. 
8. Wanneer u koorts heeft, hoest of niest, blijft u thuis (Corona gerelateerd). 
9. U vervolgt uw weg naar een zitplaats via het middenpad. 
10. U gaat zitten bij een van de 30 stikkers. Gezinsleden mogen dichter naast elkaar 

zitten, echter niet meer dan 2 personen per rij! 
11. Als u de eerste in de rij bent, gaat u daar zitten waar een andere kerkganger u niet 

meer hoeft te passeren om in de rij plaats te nemen. 
Tijdens de H. Mis 

12. Wanneer u voor de H. Communie wordt uitgenodigd komt u naar voren, rij voor rij – 
houd 1,5 meter afstand. De priester staat op 1,5 meter afstand van de 
geconsecreerde H. Hosties en zegt “Lichaam van Christus”. U neemt dan zelf één H. 



Hostie van de schaal die op een tafeltje voor de altaartrappen staat,  zonder evenwel 
een andere heilige Hostie of de schaal aan te raken. U vervolgt uw weg naar uw 
plaats (links of rechtsom langs de zijmuur) 

13. U geeft elkaar geen hand bij de vredeswens. 
14. Er is geen samenzang, u mag (helaas) niet meezingen. 

Na de H. Mis 
15. Na de Mis verlaat u de kerk, het liefst via verschillende routes, met inachtneming van 

de 1,5 meter-maatregel. Wacht desnoods tot de anderen de kerk hebben verlaten. 
16. Bij de uitgang staat een collecteschaal. Dank voor uw bijdrage, deze is zeer welkom!  

 
Wit U ons in deze zware (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? 
Herkenbosch: NL52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus 
Melick: NL 40 RABO 0133 00 400 of NL 54 INGB 000 1054 893 tnv RK kerkbestuur St. Andreas 
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 of NL 63 INGB 0001 170 840 t.n.v. RK Kerk St. Matthias 
St. Odiliënberg:  NL 58 RABO 0138 1020 82 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus. 
In deze periode lopen wij met name collectegeld mis (nu al 40% minder dan anders). Naast 
het kaarsengeld en de inkomsten uit Misintenties draaien onze parochies daar met name op. 
 
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. 
 
Nieuws van het front 
Vindt er in Roermond al een ‘personeelswisseling’ plaats (deken Merkx gaat immers naar 
Sittard en zal worden opgevolgd door deken De Graaf Woutering), afgelopen zondag werd 
bekend dat onze buurtpastoor Hub Schnackers (1946) van Vlodrop ons gaat verlaten. Graag 
had hij nog in Vlodrop zijn gouden priesterfeest willen vieren (2024), maar zijn gezondheid is 
voor hem toch een reden om eerder met emeritaat te gaan. Wat dit voor ons cluster 
betekent, daar kunnen we ons wel een voorstelling bij maken, maar officieel is er over zijn 
opvolging resp. invulling van zijn vertrek nog niet naders bekend. Schnackers is geboren en 
getogen in Bocholtz en studeerde na zijn middelbare schooltijd filosofie en theologie in 
Heerlen en werd in 1974 tot priester gewijd. Hij kreeg een studie opdracht en promoveerde 



bij prof. dr. Josef Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI. Van 1976 tot 1984 was hij docent 
aan het groot-seminarie Rolduc te Kerkrade, van 1984 tot 1987 was hij pastoor van Heer 
(Maastricht), van 1987 tot 1995 pastoor-deken van Kerkrade. Sinds 1992 is hij lid van het 
kathedraal kapittel. In 1995 volgde zijn benoeming tot bisschoppelijk vicaris en in 1999 tot 
vicaris-generaal. Daarnaast was hij (van 1999 tot 2002) pastoor van de Holz (Kerkrade) en 
sinds begin 2002 pastoor van Vlodrop (als opvolger van pastoor Lambert Arts van 
Herkenbosch, die ook nog even pastoor van Vlodrop was, als opvolger van pastoor Baetsen 
CP). Tijdens de sedesvacantie na het afscheid van Mgr. Wiertz was Schnackers diocesaan-
administrator. Na het aantreden van onze huidige bisschop Mgr. Smeets (december 2018) 
trad Schnackers terug als vicaris generaal. Nu treed hij dus ook terug als pastoor van 
Vlodrop. Wij danken hem voor zijn inzet, niet alleen in Vlodrop maar ook in ons cluster, en 
wensen hem in Bocholtz, waar hij gaat wonen, een mooi en rustig emeritaat toe. 
 
Sacramentsdag 
Vanwege de Coronacrisis kan de traditionele sacramentsprocessie in Herkenbosch en St. 
Odiliënberg helaas niet doorgaan. Toch zal deze zondag in het teken van het Allerheiligste 
(Sacrament) staan. Er zijn de gebruikelijke Missen met uitstelling van (en gelegenheid tot 
aanbidding van) het Allerheiligste. In St. Odiliënberg zal er die dag een extra aanbod zijn: 
9.30 uur H. Mis waarna uitstelling van het Allerheiligste tot 12.00 uur; 14.00 uur (extra) H. 
Mis waarna weer uitstelling van het Allerheiligste tot 17.00 uur. De dag wordt afgesloten 
met de (gezongen) Vespers. Tijdens de Missen wordt de aanbidding voortgezet in de 
Mariakapel, mocht het maximum aantal kerkgangers van 30 bereikt worden. Op de 
‘doordeweekse’ Sacramentsdag (donderdagmiddag 11 juni) zal het ‘zegeningsrondje’ met 
het Allerheiligste rond de woonzorgcentra van Herkenbosch (14.30 uur) en St. Odiliënberg 
(15.30 uur) herhaald worden. 
 
Ziekenzorg en hulpverlening 
De ziekencommunie op de eerste vrijdag komt voorlopig te vervallen. Stervensgevaar vormt 
natuurlijk de uitzondering op de regel. Ook en de ziekenhuizen en zorgcentra kan en mag er 
gewoon bediend worden. 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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