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inleiding (korenoverleg) 
Afgelopen dinsdagavond (23 juni j.l.) waren we in de kerk van Posterholt bij elkaar met 
delegaties van de koorbesturen binnen ons cluster om te inventariseren hoe de vlag er bij 
diverse koren bij hangt nu steeds duidelijker begint te worden dat ondanks de 
versoepelingen de koren voorlopig nog niet aan het zingen zijn. Dat heeft te maken met de 
berichtgeving rond de ‘aerosolen’ die een grote rol spelen bij de verspreiding van Corona. 
Ook druppels die ten gevolge van hoesten en niezen verspreid worden vormen een 
risicofactor in deze, maar omdat die relatief zwaar zijn  verspreiden die zich door de lucht 
maar tot 1,5 meter. ‘Aerosolen’ zijn veel kleinere deeltjes en omdat die niet alleen via de 
(gewone) adem maar ook veel lichter zijn, kunnen die zich ook veel verder verspreiden en 
langer in de lucht blijven hangen. Daarom ook dat (koor-)zangers een extra risico vormen, 
niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Zoals het bisdom dan ook de vorige keer al 
liet weten is “de discussie aangaande het gevaar van aerosolen nog lang niet afgerond en 
zonder duidelijkheid in deze wordt niet samen gezongen”. 
 
Ondertussen zijn de meeste koren dan ook al ruim drie maanden niet meer samengekomen, 
noch om te zingen noch om eens gewoon de stand van zaken met elkaar te bespreken. Om 
daar iets aan te doen nam de SBKR (Stichting Bevordering Koorzang Roerdalen) het initiatief 
om toch eens clusterbreed samen te komen, met (een delegatie van) de koorbesturen en de 
dirigent/organisten. De bijeenkomst vond plaats in een kerk (de gemeenschapshuizen zijn 
immers nog niet beschikbaar), zodat de deelnemers  toch op voldoende afstand van elkaar 
konden zitten. 
 
Als er iets tijdens die bijeenkomst bleek was het wel dat het de koren aan perspectief 
ontbreekt wanneer men nog eens aan het zingen komt. Dat het vóór de zomervakantie niet 
meer zou gebeuren was al langer duidelijk, maar inmiddels is inofficieel 1 september in 
beeld gekomen, als de ‘magische datum’ waarop meer mogelijk is. Waaruit dat meer dan 
zou bestaan is niet duidelijk, laat staan waarop dat gebaseerd zou moeten zijn. Hoe dan ook:  
het is wel goed iets te hebben waarop men zich kan richten, als is het een datum. 
 
Ook bleek dat het - ondanks het feit dat er niet gezongen kan/mag worden -  toch goed is en 
goed doet dat er door het bestuur op de een of andere manier contact met de leden wordt 
onderhouden en dat het ook geen kwaad kan als dat leden dat onderling doen. Hier en daar 
is er al eens een bijeenkomst in de buitenlucht is gehouden, zodat de koorleden elkaar 
tenminste nog eens in koorverband gezien en gehoord hebben. Een koor is immers meer 
dan een groep mensen die samen zingen, maar een ook een groep mensen die elkaar 
wekelijks ontmoeten en aldus ook - bewust of onbewust - delen in elkaars lief en leed. Het 
zou jammer zijn als ten gevolge van de Coronacrisis ook dat ‘clubgevoel’ verloren gaat. 
 
De onduidelijkheid omtrent het (extra) gevaar van de door de zangers verspreide ‘aerosolen’ 
bleek ook uit de voorstellen van de dirigenten. Terwijl de een opteerde voor een langzaam 
maar zeker weer (op kleine, beperkte schaal) oppakken van de draad die men drie maanden 
geleden uit handen moest laten vallen, voelde de ander daar niets voor. Hij zei: beter met 



Pasen te moeten constateren dat men (achteraf bezien) ook eerder met zingen had kunnen 
beginnen, dan met Pasen te moeten constateren dat het achteraf bezien beter was geweest 
als men met kerstmis nog niet met zingen was begonnen. Dat er voorlopig tijdens de beperkt 
toegankelijke kerkelijke vieringen per 1 juni j.l. ook nog geen samenzang is, bevordert de 
zaak ook allerminst. Dat doet de liturgie geen goed, maar nodigt kerkzanger ook niet 
bepaald uit weer te komen. En ook dat is een fenomeen waar terdege rekening mee 
gehouden moet worden. De burgerlijke overheid kan dan wel zeggen: “Gij zult niet”, en de 
kerkelijke overheid: “gij moogt niet”, dat is nog tot daar aan toe. Er zijn echter ook heel wat 
kerkgangers en koorleden die zeggen: “ik durf (nog) niet”. 
 
Met andere woorden: er zal nog heel water door de Roer stromen voordat we wat meer 
duidelijkheid in deze krijgen. Maar ook hier geldt: “niets doen is geen optie”. Dat is dan ook 
het belang van de afgelopen bijeenkomst met de koorbesturen. De aanwezige bestuursleden 
kregen als huiswerk mee het besprokene onder de aandacht van hun achterban te brengen 
en dit met hen te bespreken. Opdat de resultaten daarvan meegenomen kunnen worden in 
een volgende bijeenkomst eind augustus, begin september. 
 
Nieuwe versoepelingen 
Terwijl bovenstaande nog aan het bezinken was, kregen we naar aanleiding van de 
(voorlopig) laatste persconferentie op woensdagavond 24 juni j.l. weer bericht van het 
bisdom. Het was al duidelijk dat het maximaal aantal kerkgangers per 1 juli a.s. van 30 tot 
100 zou worden opgeschaald. Eergistermiddag (donderdag 25 juni j.l.) kon het bisdom dan 
ook laten weten dat de veiligheidsgrens van maximaal 100 personen per 1 juli a.s. “onder 
voorwaarden wordt losgelaten”. 
 
“De voorwaarden zijn dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij 
gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat zij 
een plaats krijgen aangewezen. Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het 
maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van 
elkaar kan houden. De Nederlandse bisschoppen besluiten dat dit ook geldt voor de Rooms-
Katholieke parochies. Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is dat er 
waardig en veilig kan worden gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve 
meter’, dat op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen onverminderd van kracht. Het 
is dus ook vanaf 1 juli nog steeds nodig om mensen te laten reserveren, te vragen naar 
gezondheidsklachten en om alle andere maatregelen zoals vastgelegd in het protocol na te 
leven. In grote kerken kan samenkomen dan mogelijk met meer dan honderd mensen, in 
kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met minder dan honderd mensen 
wordt gevierd. Dit vraagt van de parochies dat zij de capaciteit van hun kerkgebouw in een 
anderhalve meter-opstelling moeten bepalen, dus dat zij meten en tellen hoeveel kerkleden 
er op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Meten en tellen geldt 
ook wanneer er gevierd wordt in de open lucht”. 
 
Ook over de kwestie van het samen zingen, al dan niet in kerkelijk verband, werd bericht. 
“Het overheidsonderzoek naar de risico’s van samen zingen is nog niet afgerond. Ook voor 
samenzang blijft dus het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalvemeter’ van kracht. Het 
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt bij de overheid vinger aan de pols, ook 
waar het gaat over dit onderwerp. Aangekondigd is ook dat zangkoren binnenkort weer 



mogen oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden 
worden door de overheid later nog bekend gemaakt”.  
 
(uitgestelde) viering van de Eerste Heilige Communie 
De in de vorige nieuwbrief genoemde opties voor de viering van de Eerste Heilige Communie 
in Coronatijd (met name tegen de achtergrond van de anderhalve-meter-maatregel) worden 
momenteel door de ouders besproken in de diverse (parochiële) communiegroepen. Het valt 
natuurlijk tegen te vernemen dat het ook wat dat betreft - ook in september (althans 
voorlopig) nog niet zal zijn zoals het altijd is geweest. Ook al mogen er dus per 1 juli blijkbaar 
meer mensen tot de kerkelijke vieringen worden toegelaten dan de aanvankelijk aangegeven 
100, dat wil niet zeggen dat die meer dan 100 er ook daadwerkelijk ingaan als de 
anderhalve-meter-maatregel gehandhaafd blijft. Wie kan en mag er dan bij zijn? Alleen maar 
het gezin, of ook opa en oma, andere familieleden? Hoe zit het dan met de gebruikelijke 
kerkgangers? Is er die dag voor hen geen plaats meer in de herberg? De Coronacrisis blijft 
voor vervreemding zorgen, zowel buiten als binnen de kerk. En ook bij de viering van de 
Eerste Heilige Communie speelt het hierboven geschetste probleem van de ‘aerosolen’ en 
de verspreiding daarvan tijdens het (samen) zingen. Een Communieviering waarbij de 
kinderen niet samen (luid) kunnen of mogen zingen? Het blijft passen en meten, ook en 
vooral voor de ouders die er toch voor hun kinderen iets moois en iets bijzonders van willen 
maken. Het zal in ieder geval een memorabele Communieviering zijn, eentje die de 
geschiedenis zal ingaan. “Weet je nog, toen jij in 2020 de communie deed, toen het 
Coronavirus roet in het eten gooide?”. Er zijn ook al ouders die de Eerste Heilige Communie 
van hun kinderen tot volgend jaar hebben uitgesteld. Ben benieuwd hoe het dan zal zijn. Of 
het dan weer zal zijn zoals het ‘altijd’ is geweest en ook in de toekomst mag blijven, als het 
aan ons ligt? Wie weet, God weet … 
 
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 
Het front lijkt weer een beetje op te schuiven. Hoewel de eerste doopvieringen zich alweer 
hebben aangediend, blijft het aantal (kerkelijke) uitvaarten weer achter. De laatste was op 



20 mei j.l. We hadden dit jaar (in september) trouwens ook maar één huwelijk in ons cluster 
op het programma staan, maar deze (nota bene: buitenlandse) trouwlustigen hebben het 
feest om begrijpelijke redenen een jaar uitgesteld. 
 
De kinderen van het Kinderclubje komen vanmiddag weer eens bij elkaar. Die waren al druk 
aan het oefenen voor de Kinderkruisweg op Goede Vrijdag, toen de Coronacrisis uitbrak en 
de lockdown ook deze bijeenkomsten lam legde. Op deze laatste bijeenkomst vóór de 
zomervakantie wordt nog wat leuks gedaan (en iets lekkers gegeten!), in de hoop dat de 
onderlinge band sterk en het enthousiasme groot genoeg is om na de zomervakantie weer 
verder te gaan. 
 
Er is onlangs ook nog geprobeerd de draad van de Taizévieringen weer op te pakken, maar 
omdat er nog zoveel onduidelijkheid is over de mogelijkheid tot samen-zingen (hetgeen toch 
een wezenlijk onderdeel van dergelijke vieringen vormt), is besloten deze eerste 
bijeenkomst na de lockdown tot naderorder uit te stellen. 
 
De eerste zondag van juli is in Herkenbosch kermiszondag. In Herkenbosch heeft dat 
evenveel (of even weinig) betekenis als op andere plaatsen, maar kersmismaandag des te 
meer. Dan staat traditiegetrouw om 9.30 uur de Koningsmis op het programma. Vanwege de 
Coronacrisis is er dit jaar geen ‘Koningsmis’ (al was het maar omdat er dit jaar ook geen 
koningsvogelschieten was), maar wel een ‘kermismaandagmis’, zoals gebruikelijk om 9.30 
uur. Op kermisdinsdag gaat de gebruikelijke openluchtmis om 9.30 uur op het kerkhof van 
Herkenbosch ook gewoon door. Indien de weersomstandigheden dit verhinderen wordt 
deze Mis in de kerk gehouden. 
 
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 de afgelopen periode liepen 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. 
 
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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