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inleiding  
De inkt van de vorige uitgave was nog niet droog (als dit tenminste nog van een digitale 
nieuwsbrief gezegd kan worden), of we kregen ’s anderendaags (10 juli) alweer een update 
van het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’. “In deze nieuwe versie zijn onder 
meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, 
eerste communie en vormsel opgenomen. Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren 
aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan er in. Verder zijn 
er nieuwe richtlijnen waar het gaat om reserveren en de gezondheidscheck bij bepaalde 
aantallen aanwezigen”. Wat dat laatste betreft: “Vanaf 1 juli 2020 wordt het maximaal 
aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het 
kerkgebouw. Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het 
kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling d.w.z. dat moet worden uitgerekend 
hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen 
samenkomen. Reserveren en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft 
verplicht bij vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door 100 of meer 
personen dan wel door meer personen dan de capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Voor 
andere vieringen geldt een aanmelding en checkgesprek aan de deur (zie het schema 
‘reserveren en aanmelden’). Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten 
alleen dan kunnen plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is 
gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake 
hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen”. 
 
Aangezien wij (eigenlijk jammer genoeg) niet verwachten dat er meer 100 of meer 
kerkbezoekers per viering zullen komen, is het kerkbezoek dus min of meer weer 
genormaliseerd, met dien verstande dat de anderhalve-metermaatregel natuurlijk te allen 
tijde gehandhaafd blijft. Wat de komende communievieringen betreft: 6 september a.s. in 
Montfort (11.00 uur), 13 september a.s. in Melick (11.15 uur),  20 september in Herkenbosch 
(9.30 uur), in Vlodrop (10.00 uur) en in Posterholt (11.00 uur). Deze vieringen zullen dus 
maar beperkt toegankelijk zijn, en wel uitsluitend en alleen voor de gezinsleden van de 
communicantjes zelf (ouders, broertjes en zusjes) en hun grootouders. Dat is natuurlijk 
slikken voor de andere belangstellenden, maar toch ook en vooral voor de vaste kerkgangers 
die die zondagmorgen uitgenodigd worden uit te wijken naar de HH. Missen in de omgeving. 
Over de Communievieringen zegt de laatste update trouwens: “De viering en uitreiking van 
de Eerste H. Communie is mogelijk mits alle regels van het maximum aantal aanwezigen, 
hygiëne, gezondheid en de anderhalve meter worden nageleefd. Tevens moeten de algemene 
regels van dit protocol met betrekking tot de uitreiking van de H. Communie worden 
nageleefd”. 
 
Inmiddels zijn de aanvankelijk in het voorjaar geplande maar vanwege de coronacrisis 
uitgestelde vormselvieringen ‘ingehaald’, op donderdagavond 9 juli j.l. in Vlodrop (vormheer 
Mgr. Schnackers) en op vrijdagavond 10 juli j.l. in Montfort (vormheer vicaris Smeets). Over 
de Vormselvieringen zegt de laatste update: “De toediening van het vormsel is mogelijk mits 
de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel 



van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel 
van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar. De 
uitzonderingsmomenten waarop het tijdens de toediening van het vormsel voor de bedienaar 
niet mogelijk is om anderhalve meter afstand tot de vormeling te houden, moeten zo kort 
mogelijk worden gehouden. Er dient ook dan zoveel afstand als mogelijk is te worden 
bewaard. Dit kan worden bevorderd doordat de vormeling geknield is op een bidstoel, 
waardoor er meer afstand is tussen de gezichten van bedienaar en vormeling. De rituele 
contactmomenten (aanrakingen) dienen tot een minimum te worden beperkt. De vredeswens 
na de zalving gebeurt niet door het geven van een hand. Voor de zalving kunnen watten 
worden gebruikt”. 
 
St. Odiliafeest (zondag 19 juli) 
Ondanks de coronacrisis wordt in St. Odiliënberg aan het St. Odiliafeest op de derde zondag 
van juli (net als op zondag 14 juni j.l. aan de viering van Sacramentsdag) weer het nodige 
cachet gegeven. De H. Odilia van de Elzas wordt in Berg al minstens vanaf de dertiende eeuw 
vereerd. Dat deden de kanunniken van het Aartsbisdom Utrecht, dat deed de Orde van het 
H. Graf en daarna de bisschop van Roermond. Bij gelegenheid van de restauratie van de kerk 
in 1686 liet bisschop Cools niet alleen de relikwieën van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus 
weer vanuit Roermond naar Berg overbrengen, maar tevens een relikwie van de H. Odilia 
van Keulen.  Beide heiligen herkregen haar gezichtsvermogen en zijn daarom patrones van 
mensen met een oogziekte (vroeger genaamd "ooglijders”). Al eeuwlang wordt op de 
Kerkberg gebeden op voorspraak van de H. Odilia voor genezing van oogaandoeningen, 
maar ook om inzicht in moeilijke kwesties en roepingsvragen. In de loop der eeuwen zijn 
verscheidene wonderen beschreven. Bij deze het (feest-)programma: 
09.30u: Plechtige Hoogmis Aansluitend koffie met vlaai in de Priorij 
11.30u Rozenhoedje I met Odilia-litanie 
12.00u Angelus en Noon met de zusters 
14.00-14.45u Biechtgelegenheid in sacristie 
14.15u Rozenhoedje II met Odilia-litanie 
15.00 u: Plechtig Odilialof  
16.10u Kinderzegen 
16.15u Rozenhoedje III met Odilialitanie 
17.00u Gregoriaanse Vespers 
 

Kerk- en koorzang 
Dat de uitbraak van Coronavirus een bijzonder (negatief) effect heeft op het samen zingen, 
al dan niet in kerkelijk verband, mag ondertussen als bekend worden verondersteld. Het op 
vrijdag 10 juli j.l. ge-update protocol zegt hierover: “Geen gezangen door gelovigen 
(volkszang) tijdens de viering Een cantor of enkele zangers kunnen zingen mits (a) er tussen 
elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag 
formatie; (b) er een goede ventilatie is ; (c) er ten behoeve van eventueel bron- en 
contactonderzoek door de GGD een presentielijst van de zangers wordt bijgehouden (d) de 
richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles en voor ventilatie strikt worden 
nageleefd. Bij het begrip ‘enkele zangers’ wordt geen absoluut maximum genoemd, omdat 
dit arbitrair is en geen recht doet aan het feit dat plaatselijke omstandigheden met name 
m.b.t. ventilatie zeer kunnen verschillen”. 
 



Na de bijeenkomst met de delegatie van de koorbesturen en de dirigenten van ons cluster 
op dinsdagavond 23 juni j.l. in de kerk van Posterholt, hebben al enkele koorbesturen gevolg 
gegeven aan de opdracht, om niet alleen naar het welzijn van de leden te informeren, maar 
ook en vooral om te inventariseren welke mogelijkheden de koorleden zelf zien om de draad 
van het samen-zingen weer op te pakken. Met name omdat het zomerreces voor de deur 
staat, bood de ‘normale’ afsluiting van het seizoen (dat zelf vanwege de maandenlange 
lockdowm alles behalve normaal was) daartoe de ideale gelegenheid. Zo was er op 
woensdagmiddag 15 juli j.l. een bijeenkomst met de koorleden van Melick (in de kerk) en op 
donderdagavond 16 juli j.l. met de koorleden van Herkenbosch (in De Harch). In Melick 
proefde ik de bereidheid om weer zo snel mogelijk (met inachtneming natuurlijk van 
bovengenoemde richtlijnen) aan de slag te gaan. 
 
Gebed in coronatijd (Nederlandse bisschoppen) 
We bidden het gebed nog altijd dagelijks. Ook al lijkt het er misschien op dat het Coronavirus 
op vakantie is, op andere plaatsen in de wereld is er alles behalve reden om er luchtig over 
te doen. Laten we ons dan ook solidair weten met onze medemensen die op dit moment 
waar ook ter wereld te lijden hebben onder het Coronavirus en met volharding bidden: 
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. 
 
Personalia 
Gisteravond, vrijdagavond 17 juli, werd in Herkenbosch de avondwake gehouden voor 
Petronella Odilia (Nelly) Smeets (1923-2020). Geboren en getogen in Vlodrop (Platz) kwam 
ze in 1953 samen met haar man Lei aan de Stationsweg (26) in Herkenbosch wonen. In die 
tijd werkte ze op recreatiepark het Elfenmeer en later bij Houtbewerking Beatrix in Vlodrop. 
Na haar scheiding in 1982 betrok ze een appartement aan de Europalaan-Centrum. In en 
met Jenne vond ze een nieuwe levenspartner waarmee ze daarna nog heel wat leuke 
activiteiten heeft ondernomen. Na zijn dood betrok ze als een van de eersten een van de 
aanleunwoningen naast de Bosscherhof. De viering van jaar 90e verjaardag in 2013 was een 
van de laatste hoogtepunten van haar leven. Van de foto’s die er toen gemaakt zijn werd 
een mooi fotoboek samengesteld en sindsdien lag dit fotoboek steevast op de kast in haar 
woonkamer. Vanwege toenemende gezondheidsklachten kwam ze uiteindelijk in de 
Bosscherhof zelf terecht, waar ze afgelopen dinsdag op 97 jarige leeftijd kwam te overlijden. 



 
Vandaag, zaterdagmiddag 18 juli, werd in Posterholt Yen-Hsin Schmitz gedoopt, zusje van 
Qiang die we al op 21 augustus 2016 mochten dopen. Diezelfde middag werd in St. 
Odiliënberg Anneleine Crombach gedoopt. Haar ouders wonen weliswaar (sinds kort) in 
Melick, maar hebben meer affiniteit met Berg. Wie de naam Crombach in Berg noemt zal er 
ook gauw achter komen waarom. Maar, lieve mensen uit Melick, niet getreurd: 
morgenmiddag wordt in Melick Rivano Massy gedoopt. Zijn ouders komen weliswaar niet uit 
Melick, maar wonen er inmiddels al zolang dat er geen reden is hem ergens ander te laten 
dopen. Over de doopsel schrijft het ge-update protocol: “De toediening van het doopsel is 
mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid 
volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige 
uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de 
bedienaar. De uitzonderingsmomenten waarop het tijdens de toediening van het doopsel 
voor de bedienaar niet mogelijk is om anderhalve meter afstand tot de dopeling te houden, 
moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Er dient ook dan zoveel afstand als mogelijk is te 
worden bewaard. De rituele contactmomenten (aanrakingen) dienen tot een minimum te 
worden beperkt. Zo kan de handoplegging geschieden door de handen boven het hoofd van 
de dopeling te houden. Voor het dopen heeft het de voorkeur een doopschelp te gebruiken 
(deze kan verlengd worden). Ook kan een doopstok worden gebruikt. Als doopwater dient bij 
elke doop vers water te worden gewijd. Voor de zalving kunnen watten of een ‘virgula’ 
(wattenstaafje) worden gebruikt”. 
 
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 
St. Odiliënberg:  NL 58 RABO 0138 1020 82 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus 
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 of NL 63 INGB 0001 170 840 t.n.v. RK Kerk St. Matthias 
Vlodrop: NL 10 RABO 01546 00512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus Vlodrop 
 
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 Montfort, tel. 543  127 – catharina@roerkerken.nl 
Parochiebureau St. Odiliënberg (Lilian Peters), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl 
Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 – martinus@roerkerken.nl 
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