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inleiding (Sacramentsdag) 
Afgelopen zondag vierden we Sacramentsdag, een dag die al voor de versoepelingen van de 
lockdown-maatregelen per 1 juni j.l. bedacht was als een bijzondere dag, al was het maar 
omdat de H. Eucharistie toch het sacrament is dat we in deze Coronatijd toch het meest 
zullen hebben gemist. Een kleine twee-en-halve maand de H. Eucharistie niet meer kunnen 
(mee-)vieren en mogen ontvangen! Heel wat mensen zullen er hun schouders voor ophalen 
(die zien daar zelfs vrijwillig van af), maar trouwe kerkgangers weten wat ze gemist hebben.  
Dat wat de Eucharistie voor ons betekent, dat wat de Eucharistie met ons doet, is dan ook 
wat wij ook op Sacramentsdag, vieren, een dag helemaal in het teken van het Sacrament, 
hét Sacrament bij uitstek, zelfs het ‘Allerheiligste’ Sacrament. Daarvan getuigen wij ook als 
wij op Sacramentsdag naar buiten dragen en ronddragen, het vergezellen in een feestelijke 
processie, om zo onze verbondenheid daarmee tot uitdrukking te brengen. Dat is althans 
normaal gesproken de bedoeling, maar in deze Coronatijd is alles behalve normaal. Daarom 
dit jaar geen processie, maar wel een dag in het teken van het Allerheiligste Sacrament, de 
Eucharistie, die vandaag niet alleen wordt gevierd, maar ook na de Eucharistie ter 
aanbidding wordt uitgesteld. 
Wat maakt dit Sacrament de Eucharistie dan zo bijzonder? In de Eucharistie vieren en 
ontvangen Jezus werkelijke tegenwoordigheid, zijn blijvende tegenwoordigheid, zijn 
concrete en tastbare tegenwoordigheid onder tekenen van brood en wijn die Hij ons heeft 
nagelaten. Niet als iets dat één voor altijd is gebeurd is en in de loop der tijd bewaard is 
gebleven, maar als iets dat telkens weer hernomen wordt, in de Mis waarin de H. Geest over 
de brood en wijn wordt afgeroepen opdat hier en nu gebeurt, wat op de avond van Witte 
donderdag, tijdens het laatste avondmaal gebeurde, toen Jezus brood en wijn nam, ze 
ronddeelde en zei: dit is Mijn lichaam voor U gebroken, Mijn Bloed voor U vergoten. 
Niet alleen op Sacramentsdag, maar iedere keer als wij Eucharistie vieren, vieren wij Jezus’ 
werkelijke tegenwoordigheid onder ons en in ons leven; ja ontvangen wij zijn werkelijke 
tegenwoordigheid. Hij is voor ons het Brood des Levens, Hij is ons voedsel op onze 
levensweg.  
Eigenlijk zijn er twee manieren om deze tegenwoordigheid tot ons te nemen. De eerste 
manier is natuurlijk het letterlijk eten van dit brood, het ontvangen van de H. Communie. 
Maar ook in en bij de aanbidding, ook al is die laatste manier een beetje in vergetelheid c.q. 
onbruik geraakt. Waar en wanneer is er nog de gelegenheid het Allerheiligste te aanbidden? 
Er bestaan gelukkig nog altijd aanbiddingskloosters waar het Allerheiligste eeuwigdurend 
staat uitgesteld en wordt aanbeden (zoals in Steyl), maar recentelijk worden er wat dat 
betreft ook in parochieclusters initiatieven ontplooid, zoals in Duitsland de “24/7-Anbetung”, 
plaatsen het Allerheiligste 24 uur per dag, de klok rond, staat uitgesteld; en dat zeven dagen 
in de week, dag en nacht, week in week uit, en waar mensen één of meerdere uren per week 
voor hun rekening nemen om bij het uitgestelde Allerheiligste te verwijlen. Natuurlijk doen 
die mensen in dat uur ook iets, al is het maar er-zijn, wat bidden of gewoon even een uurtje 
stil-zijn, maar het doet ook iets met ze, zoals ze zelf betuigen: ze gaan er anders weg als toen 
ze kwamen. 
De Eucharistie, het Sacrament bij uitstek, zelfs het Allerheiligste Sacrament. Aan één keer 
heb je niet genoeg; je krijgt er zelfs niet genoeg van, als je eenmaal hebt ervaren wat het 



met je doet. Net zoals in de Mis brood en wijn veranderen in het Lichaam en Bloed van 
Christus, word je ook zelf door het ontvangen van de H. Communie, in de aanbidding van het 
Allerheiligste veranderd, omgevormd tot een mens die anders in het leven staat, 
dankbaarder, sterker, vertrouwvoller, hoopvoller. Leven met en vanuit de Eucharistie maakt 
het leven in mererlei opzicht lichter. En als we in deze Coronatijd iets kunnen gebruiken dan 
is het wel dat. Het leven is ook zonder Corona al zwaar genoeg. Dat wij in alles wat er 
gebeurt, in alles wat ons overkomt, ons gedragen weten, door niemand minder dan God die 
ons in Jezus zijn Zoon menselijk nabij is gekomen en ons onder tekenen van brood en wijn 
nabij is gebleven. 
 
(uitgestelde) viering van de Eerste Heilige communie 
Aan het begin van de Coronacrisis werd steeds duidelijker dat de viering van de Eerste 
Heilige communie in mei geen doorgang kon vinden. Daarom werd  begin april al een 
alternatieve communiedatum in september voorgesteld. Maar wel nog ‘met een slag om de 
arm’. Want we hadden toen nog nauwelijks een idee hoe de crisis zich verder zou 
ontwikkelen. Sinds de kerkelijke maatregelen per 1 juni j.l. zijn versoepeld, begint het toch 
wat concreter te worden en krijgen we ook een duidelijker beeld van de komende viering 
van de Eerste Heilige Communie. Op hetzelfde moment dat we daar afgelopen 
vrijdagmorgen (12 juni) over nadachten, ontvingen wij via de mail informatie van het bisdom 
in deze. Daarin ging het natuurlijk niet alleen over de Eerste Heilige Communie, maar ook 
over het Doopsel, en het Vormsel, omdat over de viering daarvan (ondanks de eerder 
toegezonden protocollen) toch de nodige vragen bleven bestaan. Vooraf wordt opgemerkt 
dat alles gebeurt “met een zo groot mogelijke inachtneming van alle voorschriften van 
hygiëne en afstand die inmiddels overal geldend en nagenoeg bekend zijn. Natuurlijk dient op 
voorhand gevraagd te worden naar relevante gezondheidsklachten om navenant te handelen. 

Beperk de rituele contactmomenten (aanrakingen) tot een absoluut minimum” en dat “alle 
richtlijnen zoals aangekondigd, … tot nader bericht van kracht (blijven). Het aantal van dertig 
c.q. honderd vanaf 1 juli is bedoeld exclusief (noodzakelijke) (be)dienaren”. 
 
Blijkbaar is er nog altijd reden om dergelijk vieringen uit te stellen. Maar wie meent dat dit niet geval 
is, mag deze vieringen met inachtneming van bovengenoemde voorschriften toch houden. Een 
vreemde formulering, maar het zij zo. In ieder geval is duidelijk dat we ook in september nog 
gebonden Zijn aan het maximaal aantal kerkgangers van 100. Zouden het er per 1 september toch 
meer mogen zijn, dan nog blijft de anderhalve-meter-maatregel van kracht. We kunnen de kerk nu 
eenmaal niet (nog) groter maken dan ze (toch) al is. Dat bekent dat de eerste Communieviering dus 
beperkt(-er) toegankelijk zal zijn.  
 
Concreet zou dat kunnen betekenen: 

1. dat alleen maar de gezinsleden bij de viering in kerk erbij mogen zijn (papa, mama, 
broertjes en/of zusjes) en er geen plaats is voor opa’s en oma’s, ooms en tantes … 

2. dat we de groep communicantjes opsplitsen; bijvoorbeeld één groep ’s morgen één 
groep ’s middags; dan kunnen ook andere familieleden in de kerk van de partij zijn. 

3. dat individuele communicanten (of kleine groepjes) zich in één van de reguliere 
weekendmissen de Eerste Heilige Communie ontvangen. 

4. dat de communie tot volgend (school-)jaar wordt uitgesteld. De vraag is en blijft 
echter in hoeverre die viering anders (toegankelijker) zal zijn dan die in september. 

5. dat we er een ‘open-air-viering’  van maken, maar dat is en blijft qua 
weersomstandigheden toch moeilijk plannen. 



6. dat de viering via ‘live-stream’ ook buiten de kerk te volgen is; daar hebben we 
natuurlijk wel professionele hulp bij nodig en er zijn extra (niet-voorziene) kosten aan 
verbonden. 

 
Bij al die opties is het de vraag in hoeverre de communicantjes de viering zelf kunnen/mogen 
opluisteren. Het bisdom hierover: “Over het samen zingen in de kerk zijn de protocollen 
duidelijk. De discussie aangaande het gevaar van aerosolen is nog lang niet afgerond en 
zonder duidelijkheid in deze wordt niet samen gezongen … In de richtlijnen van de overheid 
wordt vermeld dat kinderen tot 12 jaar samen mogen zingen. Voor de Communie- en 
Vormselvieringen ligt een voorzanger voor de hand, waarbij de kinderen op gepaste afstand 
van elkaar en de overige kerkgangers een minimum aantal gezangen zacht mogen 
meezingen”.   
 
Ander vraag is in hoeverre de communicantjes op het priesterkoor op het priesterkoor 
mogen zitten. Ze mogen wel bij en naast elkaar zitten, maar hoe zit dat met de 
‘toezichthouders’? Daarom is het misschien voor de hand liggender als de a.s. 
communicantjes tijdens de viering  gewoon bij de rest van het gezin (in de kerkbank) zitten. 
Tenslotte de kwestie van de communie-uitreiking zelf. Dat gebeurt voorlopig nog volgens 
een heel strik protocol, waarbij een schepje en pincet gehanteerd wordt (al dan niet gebruik 
makend van een ‘hoestscherm’). Op veel plaatsen wordt mogelijkheid geboden de 
communie zelf van een schaaltje te nemen. Dat is theologisch wel niet zo ‘correct’ (je 
‘neemt’ de Heilige Communie niet, maar ‘ontvangt’ die), maar het is wel hygiënischer en 
minder steriel dan dat andere protocol. Kortom: redenen genoeg om eens na te denken, niet 
zozeer of de datum van de communieviering (die ligt min of meer al vast), maar over de 
manier waarop deze viering met inachtneming van de vigerende coronamaatregelen vorm 
en gestalte dient te krijgen. 
 
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. 
 
 
 



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 54 INGB 000 1054 893 tnv RK kerkbestuur St. Andreas 
Montfort: NL 39 RABO 013 4704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina Montfort 
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. 
 
Nieuws van het front 
Niet alleen omdat pastoor Schnackers van Vlodrop binnenkort met emeritaat gaat, maar ook 
en vooral omdat de noodzaak om ook bestuurlijk met elkaar samen te werken zich steeds 
meer doet gevoelen, heeft het kerkbestuur van Vlodrop recentelijk onder leiding van de 
‘diocesaan procesbegeleider revitalisering en herstructurering’ (oud-burgemeester Van der 
Lee) een eerste verkennend gesprek met de federatie (Herkenbosch, Melick en Posterholt) 
gevoerd. 
 
Recentelijk kwam het kerkbestuur van Montfort bij elkaar om een eigen ‘coronaprotocol’ op 
te stellen, zodat ook daar het kerkelijk leven per 1 juli weer hervat kan worden. 
 
Op dinsdagavond 23 juni a.s. komen vertegenwoordigers van de koorbesturen en de 
dirigenten/organisten clusterbreed bij elkaar om te zien welke maatregelen genomen 
kunnen worden om weer aan het zingen te komen. Want dat samen zingen is blijkbaar een 
extra probleem in deze coronatijd (‘aerosolen’). 
 
Ziekenzorg en hulpverlening 
Wat de ziekencommunie op de eerste vrijdag betreft proberen we draad langzaam maar 
zeker weer op te pakken. We doen dat in etappes. U krijgt telefonisch bericht wanneer we 
weer bij met Ons Heer U langs komen. Schroom niet ons te bellen als we iets voor U kunnen 
doen of betekenen. Er kan en mag weer meer. 
 
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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