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inleiding (‘de emotie regeert’) 
N.a.v. de vorige persconferentie (28 sept.) liet het bisdom onlangs nog – ten overvloede 
weten - weten: “De coronaregels in kerken zijn vooralsnog niet veranderd. Dat betekent dat 
de afspraken, zoals die sinds juli gelden, ook nu nog van kracht zijn. Dat wil zeggen dat er net 
zoveel mensen bij een kerkdienst mogen worden toegelaten als er – met inachtneming van 
de anderhalve meter afstand – in het gebouw passen. Als er meer dan honderd mensen 
komen, is aanmelden vooraf noodzakelijk. Verder gelden in kerken alle gebruikelijke regels 
qua afstand en hygiëne. Mondkapjes zijn in kerken niet verplicht, maar wie wil mag deze 
natuurlijk wel dragen. Zingen door kerkgangers kan helaas nog niet, wel door enkele 
voorzangers. Mochten de regels voor kerken op korte termijn wel veranderen, dan wordt dat 
direct op de website van het bisdom vermeld. Daar is ook het geldende protocol te vinden”. 
Maar dat is sinds maandag 5 oktober ook al weer achterhaald: “Kerken mogen per direct bij 
diensten nog maximaal dertig bezoekers ontvangen en er mag niet gezongen worden”, aldus 
minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) na overleg met het Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken. Aanleiding vormden blijkbaar enkele kerkdiensten in Staphorst de zondag 
ervoor. Bij de Hersteld Hervormde Kerk aldaar vonden die zondag drie kerkdiensten plaats, 
waar zeshonderd mensen aanwezig waren zonder mondkapje en werd gezongen.  De kerk 
overtrad geen regels, omdat geloofsbijeenkomsten uitgezonderd waren van de maximale 
groepsgrootte voor bijeenkomsten. Toch ontstond er vanuit de coalitiepartijen veel ophef 
over de kerkbijeenkomst waarbij mondkapjes niet verplicht waren en gezongen werd. 
Zoals het bisdom diezelfde dag liet weten zal de RK-Kerk het recente advies van het 
Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) om “voorlopig behoedzaam het geloof te 
vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar 
dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan” deze week nog eens tegen het licht van 
haar eerdere maatregelen houden en later deze week met ‘een vertaling naar de parochies’ 
komen. We wachten af. 
 
Achtergrond(-en) van de recente commotie 
De aanleiding voor de nieuwe beperkingen vormden dus de drie zondagse kerkdiensten van 
de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) in Staphorst. Deze Kerk is ontstaan naar aanleiding van 
het samengaan van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de 
Evangelisch-Lutherse Kerk in 2004, waarmee de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 
ontstond. Vele hervormden wilden daar toen niet in meegaan. Hun bezwaren hadden 
betrekking op zowel de belijdenis als de ethiek van de Protestantse Kerk. Zij bleven op de 
oude fundamenten van de vaderlandse kerk achter. Omdat de oude hervormde naam niet 
langer gebruikt mocht worden, werd gekozen voor de naam Hersteld Hervormde Kerk. De 
scheur die zich toen voltrok, heeft diepe sporen getrokken in het (protestants) kerkelijke 
leven. De Hersteld Hervormde Kerk telt op dit moment 118 gemeenten. Eén van die 118 
gemeenten is die van Staphort, met de dorpskerk aan de Gemeenteweg aldaar. Die is 
gebouwd tussen 1952 en 1954, omdat de oude kerk uit 1752 te klein was geworden. In 
1991-92 is de kerk aanzienlijk vergroot, omdat het gebouw (toen al 1400 zitplaatsen!) weer 
te klein was geworden. De huidige kerk is een van de grootste van Nederland, gemeten naar 



het aantal zitplaatsen: 2300 (op de ‘lijst van grootste Nederlandse kerkgebouwen naar 
zitplaatsen’ nr. 3). 
 
De  HHK-gemeente van Staphorst snapt de plotseling ontstane commotie dan ook niet. "Als 
je een grote kerk hebt”, zo laat een woordvoerder weten, “passen er veel meer mensen in 
dan in een kleine kerk". Het kerkgenootschap stelt dat alles op een veilige manier is gegaan. 
"Iedereen werd via looproutes naar een vaste plek gebracht door mannen die een mondkapje 
droegen. Er passen 2300 man in onze kerk, dus wij kunnen met zeshonderd mensen veilig op 
1,5 meter afstand zitten", vervolgt zij. "Hier zitten mensen, in supermarkten zie je mensen 
ook zonder mondkapje door elkaar lopen", vergelijkt zij de situaties. Daarnaast komen de 
mensen die in de risicogroep vallen al bijna niet meer naar de dienst. “Mensen bij de dienst 
zijn vooral jonger, maar een aantal zijn boven de 65 jaar, hen zie je bijna niet nu", stelt de 
woordvoerster. Ze kan zich de verbolgenheid van anderen over het niet dragen van de 
mondkapjes wel voorstellen. "Maar ik denk ook dat er jaloezie is dat de kerken meer mogen 
en een uitzonderingspositie hebben", vertelt ze. Via mail en telefoon hebben ze al 
verschillende doodsbedreigingen ontvangen. "Zoals: 'We hopen dat al die 1800 mensen 
zullen sterven en binnenkort horizontaal in de kist zullen liggen' en 'we wensen jullie een 
goede uitvaart'", vertelt ze geschrokken. Desondanks probeert ze met iedereen in gesprek te 
gaan, want ze kan zich voorstellen dat het lastig is voor anderen. "Maar die waren hier niet 
in de kerk en hebben niet gezien hoe veilig het allemaal is gegaan", zegt ze. Toch is 
voorzichtigheid geboden volgens haar: "We moeten vertrouwen krijgen van boven, dat het 
allemaal goed gaat komen. We moeten niet roekeloos zijn". 
 
Er is dus sprake van jaloezie. Maar als we ergens jaloers op mogen zijn, is de levendigheid 
van deze gemeenschap. Een kerk met 2300 zitplaatsen, waar normaal twee maar in 
Coronatijd drie vieringen gehouden moeten worden willen de vaste kerkbezoekers (op 1,5 
meter) kunnen meevieren. En dan gaat het blijkbaar nog maar om de ‘jongeren’, want ook in 
Staphorst vermijden de ‘ouderen’ (de ‘risicogroep’) de drukte en blijven (zelfs op zondag!) 
liever thuis. Wij zouden al blij zijn met een viering met 100 honderd bezoekers. De beperking 
tot maximaal 30 wordt echter ook bij ons gevoeld, om nog maar te zwijgen in Staphorst. 
Maar zoals gezegd: we wachten af met welke maatregelen onze bisschoppen zullen komen, 
vooral met het oog op de komende viering van Allerheiligen/Allerzielen. 
 
De huidige Coronacrisis in vergelijking met vorige pandemieën 
In het in het vorige Roerkerknieuws geciteerde artikel van M. Gielis in het Internationaal 
Katholiek  Tijdschrift ‘Communio’ lezen we daarover: “Wat allereerst opvalt is dat de 
maatregelen om de epidemie te bestrijden in de 21e eeuw niet veel verschillen van die in de 
17e eeuw. Bijvoorbeeld: zolang er geen vaccin is, blijft quarantaine (of lockdown) ook in onze 
tijd de enige mogelijkheid om een bestemettelijke ziekte tegen te gaan. Maar ook opvallend 
is dat we in de huidige Coronacrisis toch relatief veel minder doden te betreuren hebben dan 
onze voorouders tijdens de epidemieën in vroeger eeuwen. Dit is zeker de verdienste van 
onze huidige welvaartsstaten met sterk uitgebouwde gezondheidszorg én van de 
wetenschappers die thans veel beter dan vroeger in een vroeg stadium de ontwikkeling van 
de epidemie kunnen inschatten en vervolgens de beleidsmensen kunnen waarschuwen en 
hen advies geven over maatregelen die moeten genomen worden. Ik vestigde in verband met 
de pest in Baarle (Nassau/Hertog) in de 17e eeuw al de aandacht op de heldhaftige zielzorger 
en ook van de gasthuiszusters die ondanks het gevaar voor eigen leven de pestlijders gingen 



verplegen. Tijdens de huidige Coronacrisis zagen wel plots uitingen van grote waardering 
voor de zorgverleners in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, thuiszorg, enz. opkomen, terwijl 
deze beroepsgroep in een voorgaande periode zodanig te lijden had onder besparingen dat 
we herhaaldelijk manifestaties van de ‘witte woede’ (die weinig of niets opleverden). Het is te 
hopen dat de ‘helden van de zorg’ ook in de toekomst de waardering krijgen die ze verdienen. 
Het meest opmerkelijke verschil is misschien wel dat vroeger een epidemie gezien werd als 
een straf van God, terwijl heden te dage zelfs de paus wijst op natuurlijke oorzaken, waaraan 
de mens zelf iets kan doen. Dit wijst erop dat – ondanks alles – de macht van de mens om 
rampen te vermijden, vooral dankzij de formidabele vooruitgang van de wetenschap, danig is 
toegenomen” (blz. 48-49). 
 
Gebed in coronatijd 
Almachtige God, die genadig neerziet op Uw volk  
en altijd bekommerd zijt om de zieken en de zwakken;  
Uw Zoon Jezus Christus heeft zieken de handen opgelegd en hun zonden vergeven.  
Zie genadig neer op hen die nederig voor U staan en bidden om genezing.  
We bidden U in deze tijd van epidemie en nood,  
sta met Uw liefde en goedheid Uw volk bij.  
Wend deze ziekte van ons af, laat hen die erdoor getroffen zijn weer genezen,  
bescherm hen die door Uw goedheid, tot nu toe, ervan bewaard zijn gebleven  
en laat deze plaag niet verder om zich heen grijpen.  
Heilige Maria, heil van de zieken, bid voor ons!  
Heilige Corona, bid voor ons! Heilige Sebastianus, bid voor ons!  
Heilige Rochus, bid voor ons!  
 
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 
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 
 
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 
Bert Venner (Roermond), diaken, 320 215 
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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