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inleiding 
Terwijl de vorige Nieuwbrief nog in het teken stond van de versoepeling van de 
Coronamaatregelen, is het inmiddels duidelijk dat de vakantietijd geen gunstig effect op het 
aantal besmettingen heeft gehad. Integendeel. Nota bene vandaag bespreekt premier Rutte 
met de meest betrokken ministers hoe de hernieuwde opmars van het Coronavirus kan 
worden gestopt. Zorgen zijn er vooral over studenten en over vakantiegangers die 
terugkeren uit risicogebieden. Na afloop geeft Rutte samen met ‘Coronaminister’ De Jonge 
een persconferentie, de eerste in anderhalve maand. We zijn benieuwd. 
Terwijl wij in onze parochies qua Misaanbod alweer in de oude modus zijn teruggekeerd, 
afgezien dan van de anderhalve-meter-maatregel en de speciale manier van communie-
uitreiking, vaart men in de parochies van Duitse Selfkant waar ik nog altijd assisteer op halve 
kracht. Daarvoor in de plaats is er wel het dagelijkse aanbod (om 18.00 uur) van de 
gestreamde Mis, waarbij ik al een paar keer heb vervangen. We mogen hier dus nog niet 
mopperen. Van de andere kant maken we ons toch wel zorgen of we het oude niveau van 
vóór de crisis nog wel halen. Niet alleen financieel maar ook qua aantal kerkbezoekers 
hebben we toch wel schade opgelopen. Van een hernieuwd sociaal en religieus bewustzijn 
t.g.v. de Coronacrisis hebben we nog weinig of niets gemerkt. 
 

Kerk- en koorzang 
Terwijl de meeste muziekgezelschappen de draad weer hebben opgepakt, zitten de meeste 
koren nog altijd in lockdown. Met name de kerkkoren hebben er last van: die hebben al 
sinds maart niet meer gerepeteerd, laat staan kerkelijke vieringen opgeluisterd. Gelukkig 
heeft men hier en daar van de nood een deugd gemaakt, zoals tijdens het St. Odiliafeest in 
St. Odiliënberg op 19 juli j.l. waar zowel de Mis ’s morgens als het lof ’s middags door twee 
‘gelegenheidszangeressen’ werd opgeluisterd. 
Maar niet alleen de kerkkoren lijden onder de Coronacrisis, ook de kerkgangers die in deze 
tijd van crisis geacht worden niet mee te zingen met de voorzanger(s). Er wordt tenminste 
nog gezongen. Stel je voor: een zondagse Mis zonder (samen-)zang, zoiets als een 
‘voetbalwedstrijd in stilte’, met toeschouwers die niet mogen juichen. Maar ook dat is iets 
waar de voetballiefhebbers het voorlopig mee moeten doen. Een zondagse mis zonder 
(samen-)zang: een ‘contradictio in terminis’, iets wat elkaar tegenspreekt. Een Mis nodigt uit 
om mee te doen, niet alleen mee te vieren en mee te bidden, maar vooral ook mee te 
zingen. Direct na de liturgie vernieuwing van het tweede Vaticaanse concilie was lange tijd 
mee-bidden het devies als het erom ging de actieve deelname van de gelovigen te 
bevorderen. Als er maar zoveel mogelijk meegebeden kon en mocht worden, zelfs op 
momenten (zoals tijdens het Eucharistisch Gebed) waar dat alles behalve de bedoeling was. 
Hoelang heeft het niet geduurd om dat weer eruit te krijgen. Sinds ligt de nadruk meer op 
het mee-zingen. Zoals in de ‘kerkelijke bestsellers’ over parochievernieuwing als ‘Rebuilt’ en 
‘Als God renoveert’. Word actief, zing mee, is momenteel het motto. Totdat de Coronacrisis 
alles in de war schopte (en zelfs het landelijk symposium over de parochievernieuwing met 
de bekende Canadese priester James Mallon moest worden gecancelled). 
Over dat meezingen in de kerk las ik laatst in het KN een charmant stukje van Annemarie van 
Diepen-Scheerboom, een ‘gewone’ biologielerares en moeder van drie kinderen. Zij schreef: 
“Nu wie niet mogen zingen, kiezen parochies vaak liederen waarbij je minder de neiging hebt 
mee te doen. Slim hoor, maar hoe zorg je er dan voor dat je geloofsgemeenschap niet 



helemaal passief wordt. Weer een uitdaging om creatief mee om te gaan. Laat ik beginnen 
om niet te doen alsof dat gemakkelijk is. Nou ik me heb ingedekt, zal ik het maar zeggen: we 
gaan klappen, stampen en dansen! Gek eigenlijk, dat we dit in onze Nederlandse kerken nog 
(of weer?) moeten uitvinden: we zingen vaak over jubelen en juichen voor God, maar dat 
doen we op zó’n dooie manier dat Hij vast bijna niet gelooft dat we het menen. Even gek is 
dat we in onze voetbalstadions allemaal enthousiast juichen als er een bal in het doel landt, 
terwijl we in de kerk, waar Jezus nota bene werkelijk aanwezig is, maar wat lauw liedteksten 
opdreunen. Ik heb er helemaal naar de andere kant van de wereld voor moeten afreizen  om 
te zien dat het wél kan. In Brazilië, tijdens de Wereldjongeren-dagen van 2013, ontdekte ik 
een levende Kerk die klapt, juicht, zingt en springt. Zouden we dit dankzij de Coronacrisis in 
Nederland dan ook eindelijk leren? Ik hoop het! En wie niet zo goed ter been of ter hand is. 
kan altijd nog meewiegen op de muziek. Nu is de heilige Mis natuurlijk niet alleen maar 
gejubel en gejuich. Bij de verstillende momenten wil ook ik juist niet dat er een dolle meute in 
de kerk zit. Bij deze gezangen kan er geneuried worden. Simpel en effectief, want wie kan er 
nou niet neuriën? Iedereen kan meedoen én je voortkomt dat je je virussen in andermans 
gezicht staat te sproeien: wat wil een mens nog meer?”. 
 
Personalia 
Qua doopsels beginnen we schade weer enigszins in te halen. Op zaterdagmiddag 25 juli was 
er in Herkenbosch het vanwege de Coronacrisis uitgestelde maar nu dus ingehaalde) doopsel 
van Mia Louisa Fassotte (moeder komt uit Duitsland; vader uit ‘Holland’ – Herkenbosch ligt 
halverwege) en op zaterdagmiddag 1 augustus, ook weer in Herkenbosch het (eveneens 
uitgestelde maar nu dus ingehaalde) doopsel van Do Moors, wier zusje Liv een kleine drie 
jaar geleden gedoopt werd. Do is trouwens een kleindochter van de bekende ‘Electro-
Moors’. 
 
Komende zaterdag (8 augustus a.s.) doen we vanuit de basiliek van St. Odiliënberg John 
Verkooijen (1947-2020) uitgeleide. Geboren op ’t Hingen en getogen in St. Joost was hij 
sinds 1971 getrouwd met Mariet Bonné uit ’t Reutje waar ook hun beider kinderen Hellen en 
Ricardo zouden opgroeien. Muziek zat er van jongs af aan in en het was ook via de muziek 
dat hij Mariet leerde kennen; hij als lid van de fanfare van St. Joost en zij als lid van de 
damesdrumband van ’t Reutje. Het was dan ook niet meer als vanzelfsprekend dat hij met 
zijn huwelijk ook lid werd van fanfare St. Wiro. Hij heeft ook jarenlang deel uitgemaakt van 
de Vlaotländer oet Postert, niet alleen als bugelspeler maar ook als zanger. De kost 
verdiende hij in de bouw, eerst als timmerman en later als uitvoerder en leermeester.  Maar 
ook na werktijd heeft hij heel wat werk verzet, met name als er ergens iets gebouwd of 
verbouwd moest worden. Natuurlijk moest er bij tijd en wijle ook gepauzeerd worden. Dan 
nam hij zich de tijd om op zijn gemak een sigaretje te rollen en al rokend (al dan niet 
vergezeld van een pilsje) te genieten van rust na gedane arbeid. Sinds november 2006 was 
hij kerkmeester van de Berger parochie en als zodanig verantwoordelijk voor de parochiële 
‘gebouwen en terreinen’. Hij was dan ook nauw betrokken bij de restauratie van de basiliek 
in 2015. Hij stond echter niet alleen aan de zijlijn te kijken of het allemaal werd uitgevoerd 
zoals afgesproken, maar was ook nooit te beroerd om zelf uit de handen uit de mouwen te 
steken. Zo heeft hij een jaar of twee geleden nog de historische keermuur op de kerkberg 
prachtig gerestaureerd. Ook was hij sinds enkele jaren actief als rondleider in de basiliek. 
Gedurende het seizoen (april-september) zorgde hij op woensdag- en zaterdagmiddag 
ervoor dat toeristen de basiliek konden zoeken. Zich verdiepend in de eeuwenlange 



geschiedenis ervan groeide hij uit tot een ervaren rondleider die node gemist gaat worden. 
Het was in juni dat hij met zijn gezondheid begon te sukkelen. Al gauw bleek dat er geen 
kruid gewassen was tegen de ziekte die hij onder zijn leden had. Gesterkt door het 
sacrament der zieken en vergezeld door de gebeden (niet in het minste van de zusters) 
bereidde hij zich in hospice De Ark voor op het afscheid dat zich afgelopen vrijdag (31 juli j.l.) 
aandiende. Als parochie zijn we hem veel dank verschuldigd en bevelen hem en zijn 
dierbaren in Uw aller gebed en offer aan. Dankzij de zusters is er komende zaterdagmorgen 
een extra geluidinstallatie voorhanden die het mogelijk maakt de uitvaart ook buiten de 
basiliek te volgen. De zusters van Berg gedenken John in hun blogspot: 
https://priorijthabor.blogspot.com/2020/08/in-memoriam-john-verkooijen-
uitnodiging.html. In de meimaand wijdde dagblad De Limburger nog een artikel aan hem en 
zijn bijzondere band met zowel de basiliek als de Mariakapel: 
https://priorijthabor.blogspot.com/2020/05/iuit-de-limburger-van-vandaag-een.html. 
 
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 
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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