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inleiding 
Vreemde tijden: ’s middags besloot een groep voor het eerst weer na zoveel maanden eens 
bij elkaar te komen, na de persconferentie diezelfde avond werd de bijeenkomst alweer 
afgeblazen. Ander voorbeeld: in het voorjaar werd de viering van de Eerste Heilige 
Communie verplaatst naar september. Alles leek goed te gaan, totdat ouders in de laatste 
vakantieweek te horen kregen dat er geen thuisfeestjes met meer dan zes personen 
gehouden mochten worden. Even paniek, maar uiteindelijk gaat het toch door. Zeker wat de 
viering in de kerk betreft. Daar kunnen gelukkig nog altijd 100 personen terecht. Voor de 
communicantjes en hun familie is dat tenminste toch nog wat, ook blijft het voor de viering 
in de kerk uit te nodigen aantal personen uiterst beperkt. Voor de vaste kerkgangers op 
zondagmorgen toch wat wrang: die zijn niet welkom, die kunnen er echt niet meer bij. 
Daarom hebben we bedacht om op de vooravond nog een extra Mis aan te bieden. Het 
wordt weel wat kunst en vliegwerk nu onze buurpastoor in Vlodrop ook daadwerkelijk 
afscheid heeft genomen. Inderdaad: vreemde tijden. 
 

Bidden en vieren in Coronatijd 
Ten gevolge van de lockdown waren van half maart tot begin juni geen reguliere Missen 
meer. Zelfs de kerkdeuren gingen op slot. Dat heeft er in onze parochies behoorlijk ingehakt. 
Er waren heel wat priesters die op de creatieve tour gingen en via streaming of andere 
kanalen Missen uitzonden. Sommige parochianen doen er nog altijd hun voordeel mee, 
andere zijn weer blij dat ze eindelijk weer naar de reguliere vieringen kunnen, ook al is het 
daar mede door de anderhalve-meter-maatregel en het verbod op samenzang nog altijd 
behelpen. Ook de wijze van ‘communiceren’  (met of zonder pincet, met of zonder scherm, 
met of zonder mondkapje), blijft in deze Coronatijd iets aparts, iets dat alles behalve ideaal 
is, iets dat zelfs afbreuk doet aan wat de H. Communie is en doet. 
 
Als er iets is dat we uit de gevolgen van lockdown voor de liturgie hebben kunnen leren, is 
dat we de Eucharistie niet mogen reduceren tot de (geestelijke) communie, noch de liturgie 
mogen reduceren tot enkel de Eucharistie. “Toen mensen tijdens de lockdown allemaal aan 
huis geluisterd waren en streaming niet voor iedereen toegankelijk was of voldeed, bleek dat 
er geen enkele cultuur meer bestaat van huisliturgie en ook een persoonlijk gebedsleven voor 
vele mensen onbekend is. Voor veel katholieke gelovigen betekent het liturgisch beoefenen 
van het geloof: naar de mis gaan op zondag. Dit is voor velen een uniek moment van gebed, 
bezinning en ontmoeting met de Heer, wat uiteraard niet verkeerd is, maar nooit in de 
geschiedenis heeft dit in dergelijke mate (zo) op zichzelf gestaan. Daarvoor moeten we zelfs 
niet eens zover terugkijken. De rijke waaier aan devotionele praktijken in katholiek 
Vlaanderen en Nederland van voor de jaren zestig is grotendeels verdwenen. De tijd waarin 
veel families de gewoonte hadden elke avond te bidden – een tientje of enkele mysteries van 
de rozenkrans – en alle gelovigen het Angelus uit het hoofd kenden en er driemaal per dag 
aan werden herinnerd met de klokken van de kerk, is voorbij … Het liturgisch en devotionele 
leven van mensen buiten de mis lijkt nagenoeg verdwenen. Teruggeworpen op onszelf en 
onze huiskamer, werd dit pijnlijk duidelijk … De vraag die de apostelen aan Jezus stelden: 
‘Heer, leer ons bidden’ is uiterst actueel geworden door de Coronacrisis … De Eucharistie is 
inderdaad de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven, maar om die top te bereiken 



kan men een langzaam oplopende weg vinden van christelijke devotionele en liturgische 
praktijken die we in de afgelopen vijftig jaar niet genoeg samen met mensen hebben 
bewandeld … Positief geformuleerd heeft de voorbije periode ons geleerd dat we ook met 
kleine groepen en zelfs in gezinsverband ‘kerk’ kunnen zijn en God kunnen ontmoeten … De 
Coronacrisis heeft in hoge mate de broosheid en armoede van onze parochiële en kerkelijk 
structuren en gemeenschappen laten zien … Zoals eigen aan een echte crisis, is de tijd om 
alles bij het oude te laten, ook wat betreft de liturgie, door het virus definitief voorbij” (KN). 
 
Alles bij het oude laten: als de Missen maar gewoon weer kunnen doorgaan, al is de crisis 
nog altijd niet helemaal voorbij, ook al vallen er steeds meer priesters weg. Als het in het 
kerkgebouw maar verder gaat, lijkt de parochie gered. Lijkt  … Een parochie is echter veel 
meer, wil veel meer zijn, moet veel meer zijn, wil ze waarmaken waar ze ten diepste voor 
staat: niet alleen (samen) het geloof vieren (liturgie), maar ook doorgeven (catechese) en 
voorleven (diaconie). Natuurlijk ontstaan alle andere parochiële activiteiten ten diepste 
vanuit de eucharistie (inspiratie) en komen ze er uiteindelijk ook weer terug (dankbaarheid), 
dat wil echter niet zeggen dat die natuurlijke band tussen diaconie, catechese, en liturgie 
ook als zodanig door de parochianen beleefd wordt. Terwijl dat ons juist tot Kerk en tot 
parochie maakt, beseffend dat we elkaar nodig hebben, dat we op elkaar zijn aangewezen, 
niet alleen op elkaar, maar ook en vooral op God die ons niet voor niets wekelijks 
samenroept en uitnodigt deel te nemen aan het gastmaal van Zijn Zoon. 
 
Viering van de Eerste Heilige Communie 
Vanwege de lockdown kon de viering van de Eerste Heilige Communie in mei niet doorgaan. 
Die schade wordt komende maand ingehaald, evenals de voorbereiding daarop. Het betreft 
strikt besloten vieringen, waartoe alleen genodigden kunnen en mogen worden toegelaten. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Zo 06 sept. 11.00 uur Montfort (09.00 uur Mis voor de andere kerkgangers) 
Zo 13 sept. 11.15 uur Melick (za 12 sept. 19.00 uur Mis voor de andere kerkgangers) 
Zo 20 sept. 09.30 uur Herkenbosch (za 19 sept. 19.00 uur Mis voor de andere kerkgangers) 
Zo 20 sept. 10.00 uur Vlodrop (za 19 sept. 17.30 uur Mis voor de andere kerkgangers) 
Zo 20 sept. 11.00 uur Posterholt (za 19 sept. 19.00 uur Mis voor de andere kerkgangers) 
Graag zeggen we dank aan allen die hieraan hun medewerking verlenen, en vooral ook voor 
het begrip dat het dit jaar helaas niet zo kan zijn zoals we het gewend waren en we het ook 
graag hadden gehouden. Dat geldt ook voor de komende Vormselviering op 4 december a.s. 
in Melick. Daar zullen we nog op terugkomen. 
 
Personalia 
Maandagmorgen 17 augustus j.l. werd in de St. Matthiaskerk van Posterholt de 
uitvaartdienst gehouden voor Jacobus Henricus Gerardus (Jacq) Visschers (1950-2020) van 
de Dr. Schaepmanstraat in Posterholt, in de volksmond ook wel ‘Jacq vanne Vusj’ genoemd, 
een bekend dorpsfiguur, voor wie het weekend altijd heilig was, niet alleen om op 
zondagmorgen naar de kerk te gaan, maar ook om samen met zijn vrienden ’s avonds een 
pilsje te drinken. Toch was Jacq bepaald geen lanterfanter. Werken en zorgen was hem niet 
vreemd. Van jongs af leerde hij thuis mee aanpakken, in het aannemersbedrijf, in de 
betonfabriek, in de doe-het-zelf-zaak en de familiediscount. Als rechter- en linkerhand van 
zijn ouders wist hij snel zijn plek te vinden binnen het steeds meer uitdijende 
‘bedrijventerrein’ aan de Donk. Maar ook nadat hij deze activiteiten in 2005 



noodgedwongen moest stoppen, bleef zijn leven bol staan van allerlei activiteiten, met name 
op sociaal vlak, als mantelzorger voor zijn moeder en zijn in 2012 overleden zus Tiny, maar 
ook voor mensen uit zijn omgeving die om vervoer verlegen zaten. Zeker ook als huisvriend 
en boezemvriend van zovelen die hij in de loop der jaren had leren kennen. Met name hun 
kinderen hebben zijn grote hart leren kennen, een hart waarin voor velen plaats was. Ook 
ging hij graag. Vele ski-oorden in Oostenrijk en badplaatsen in zuidelijke (ei-)landen werden 
door hem bezocht en onveilig gemaakt. Toen de lockdown t.g.v. de Coronacrisis zijn sociale 
contacten tot een minimum beperkte, hakte dat er behoorlijk bij hem in. Op dinsdag 11 
augustus j.l. kwam er onverwacht een einde aan zijn veelkleurige leven. Na de uitvaartmis, 
mede opgeluisterd door een drietal jachthoornblazers (Jacq mocht ook graag mee gaan 
jagen), vond de begrafenis plaats bij zijn ouders en zus op begraafplaats Ter Borgh. 
 
Dinsdagmorgen 18 augustus daaropvolgend namen we in de St. Matthiaskerk van Posterholt 
afscheid van Sophia Elisabeth (Soffie) Meuwissen-Beckers (1929-2020) van de 
Zwartemolenweg in Posterholt, weduwe van Pierre Meuwissen (1920-1989). Geboren en 
getopgen in Höngen (Klein-Wehrhagen) trouwde ze in 1954 met Pierre Meuwissen uit 
Posterholt. Ze gingen ook hier aan de Boomstraat wonen en stichtten er een gezin, dat met 
drie kinderen werd gezegend. Uiteindelijk zouden ze ook haar ouders in huis nemen, die 
Soffie tot het laatst toe verzorgde. Nadat de kinderen het huis uit waren en haar man Pierre 
begin 1989 was overleden, verhuisde Soffie naar een bejaardenwoning aan de 
Zwartemolenweg. Ook al hoefde ze daar niet meer zo’n grote tuin als in de Boomstraat te 
onderhouden, toch zat ze nooit stil. Altijd was ze wel bezig met handwerken, haar grote 
passie. Haar gezin was haar alles. Als het haar kinderen en kleinkinderen maar goed ging was 
zij al tevreden. Ze had een hekel aan ruzies  en onenigheden. Die ging ze dan ook het liefst 
uit de weg. Naarmate ze ouder werd, kreeg ze steeds meer last van allerlei kwaaltjes. Toch 
klaagde ze nooit, ondanks alle beperkingen. Nadat ze op 12 augustus j.l. was komen te vallen 
kwam ze via het ziekenhuis in het Roermondse zorghotel terecht. Daar kwam er ’s 
anderendaags onverwacht een einde haar lange en welbestede leven. Na de uitvaartdienst 
in onze kerk, opgeluisterd door Willeke Simons, werd ze bij haar man Pierre op Ter Borgh 
begraven. 
 
Op dinsdag 25 augustus j.l. werd Joseph Honoré Severinus (Jo) Scheurs (1937-2020) vanuit 
de St. Matthiaskerk van Posterholt uitgeleide gedaan. Geboren getogen in Grathem, waar 
zijn vader koster was, trouwde hij in 1965 met Agnes van de Beuken uit Heythuysen, een 
huwelijk dat met drie zonen gezegend werd. Ruim veertig jaar werkte hij bij de PTT; hij 
begon als besteller in Roermond en eindigde zijn carrière als kantoorhouder in Posterholt. 
Dat was ook de reden dat Jo in 1979 met zijn gezin hier in Posterholt aan de Constantijnlaan 
kwam wonen. Integriteit stond bij hem altijd hoog in het vaandel. En dat maakte hem niet 
alleen tot een op-en-top employé voor het Staatsbedrijf, maar ook en vooral tot een op-en-
top dienstverlener voor onze Posterse gemeenschap. Mensen helpen en van dienst zijn, dat 
was Jo’s roeping, om waar en wie ook goed te doen. Alles had hij over voor zijn familie en 
zijn gezin, vooral ook voor een goede onderlinge verstandhouding. Altijd vriendelijk naar 
iedereen, zelf dankbaar voor elk vriendelijk gebaar of woord van een ander. Tot het laatst 
toe zijn zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen het centrum van zijn leven gebleven. Ook al 
kwam er na verloop van tijd wat meer afstand, toen zijn zonen het huis uit gingen om een 
eigen gezin te stichten, en toen twee jaar geleden zijn vrouw in zorgcentrum Bergh moest 
worden opgenomen, zijn liefde, zorg en aandacht werden er niet minder om. Eind vorige 



maand moest hij een operatie ondergaan, die echter niet het resultaat bracht waarop 
gehoopt was. Het werd zelfs van kwaad tot erger, zo erg dat hij naar De Ark werd 
overgebracht, waar hij – voorzien van het sacrament der zieken – op dinsdag 18 augustus j.l. 
kwam te overlijden. Na de uitvaartmis in onze kerk, mede opgeluisterd door zijn drie zonen, 
volgde de begrafenis op ons kerkhof aan de Magrietlaan. 
 
Op zondagmiddag 30 augustus j.l. werd in de St. Matthiaskerk van Posterholt Faye van der 
Schuur gedoopt, zusje van Yara die op 24 juni 2018 werd gedoopt. Terwijl Yara het  sterretje 
van Faye ophing, kon ze tegelijkertijd dat van haarzelf er af halen en mee naar huis nemen. 
 
Gebed in Cornonatijd (bisdom Haarlem) 
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,  
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.  
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u en wij vragen door U aan de Heer:  
Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,  
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.  
Geef wijsheid aan onze bestuurders  
en geef dat wij spoedig weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.  
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.  
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,  
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen, geef ons licht waar het donker is.  
Maria, bescherm ons en onze dierbaren,  
geef ons overgave aan de wil van de Vader en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.  
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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