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inleiding  
Bevestigde 503 jaar geleden op de vooravond van Allerheiligen al eens iemand een pamflet 
aan een kerkdeur, dit jaar gebeurde dat in de Roerstreek ook. Aan de kerkdeuren van St. 
Odiliënberg, Melick en Herkenbosch werd op zondag 1 november een open brief gedateerd 
op 25 oktober j.l. van mgr. Viganò (“as an Archbishop, as a Successor of the Apostels, as the 
former Apostolic Nuncio tot the United States of America”) aan president Trump, dit 
waarschijnlijk in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. De 
brief lijkt een beetje op die van een half jaar eerder waarin Viganò de president waarschuwde 
dat de huidige Coronacrisis  en de onrust die de dood van George Floyd afgelopen voorjaar 
wereldwijd ontketende  deel uitmaken van de eeuwige strijd tussen de machten van goed en 
kwaad. Viganò noemt een paar keer het begrip ‘the Great Reset’, hetgeen verwijst naar de 
theorie dat Corona als de gangmaker van de vierde Industriële Revolutie beschouwd moet 
worden, dat de Coronacrisis wordt aangegrepen om een nog redelijk intacte 
maatschappijorde meedogenloos te vernietigen en nieuwe, steeds sterker gecentraliseerde 
en onmenselijke structuren te implementeren. Ook wordt de brief van Viganò in verband 
gebracht met de complottheorie ‘QAnon’, of beter gezegd: meerdere theorieën over 
verschillende mensen en gebeurtenissen rond de Amerikaanse politiek die uiteindelijk 
allemaal met elkaar verbonden zouden zijn.  Hoe dan ook: aan de brief zat een kattenbelletje 
gesigneerd met: “i.o. H.S” en een verwijzing naar Joz. 24,15: “kiest dan wie u wilt dienen”. Die 
vraag stelt Jozua op een gegeven moment aan de Israëlieten die hij uit de Egyptische slavernij 
naar het Beloofde Land heeft gevoerd: “Als u de Heer niet verkiest te dienen, kiest dan nu wie 
u wel wilt dienen: de goden die uw voorouders aan de overkant van de Rivier hebben 
vereerd, of de goden van de Amorieten, in wier land u woont. Ik en mijn familie, wij dienen de 
Heer.' Het volk antwoordde: `Wij denken er niet aan, de Heer te verlaten en andere goden te 
dienen. De Heer, onze God, heeft ons en onze vaderen uit Egypte geleid, uit het slavenhuis. 
Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht en ons beschermd op al onze tochten en 
tegen alle volken, waarmee wij in aanraking kwamen. De Heer heeft al die volken voor ons 
verdreven, evenals de Amorieten die dit land bewonen. Ook wij willen de Heer dienen. Hij is 
onze God” (Joz.24,15-18). 
Verkiezingen zijn inderdaad een serieuze zaak, niet alleen in Amerika. Daar is het wel 
overzichtelijker want daar zijn uiteindelijk maar twee kandidaten. Bij ons zijn het er zoveel 
dat we vaak door de bomen het bos niet meer zien. Met het gevolg dat veel mensen afhaken 
en niet meer meedoen. Als het opkomst onder de 50% zakt is het toch wel heel droevig met 
het democratisch  gehalte van onze samenleving gesteld. Daarbij stemmen mensen 
tegenwoordig het eerst en het meest op partijen die hun belangen behartigen. Dan is het 
niet: “kies wie u wilt dienen”, maar “kies wie u willen dienen”. De open brief aan president 
Trump nodigt juist uit om niet in het hier en nu te blijven hangen, maar verder te durven 
kijken dan onze neus lang is. Regeren is immers vooruitzien. Ook in Coronatijd moeten we 
niet in het hier en nu blijven hangen, ons blind staren op wat vanwege de anti-
Coronamaatregelen allemaal niet (meer) kan en mag, maar door ons aan de gegeven 
omstandigheden aan te passen straks weer de draad van het gewone leven op kunnen 
pakken. Wanneer, dat is nog de vraag; maar eens zal het leven toch weer wat gewoner 
worden dan nu het geval is. Hoop doet leven! 



Strengere overheidsmaatregelen 
Hoe lang de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november j.l. ook op 
zich liet wachten, wat het kabinet van ons verwacht nu we middenin de tweede 
besmettingsgolf zitten was diezelfde avond al bekend. Deze overheidsmaatregelen geven de 
bisschoppen echter geen aanleiding tot wijziging van het kerkelijk beleid. De bestaande 
maatregelen blijven onverminderd van kracht. Dat betekent voorlopig nog steeds niet meer 
dan 30 gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren, geen samenzang en verder alle 
andere maatregelen zoals afgekondigd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter.’ 
De bisschoppen hebben hoop dat op de langere termijn de cijfers over de pandemie reden 
geven om de maatregelen ten goede bij te stellen. De hoop is dat dit in ieder geval in 
december, vóór Kerstmis mogelijk is. Die cijfers geven nu echter nog steeds, blijkens de 
persconferentie van het kabinet, grote reden tot zorg voor de volksgezondheid. De 
bisschoppen hebben steeds gezegd deze zorg met de overheid te delen en hebben daarom 
vanaf het begin van de Corona-pandemie besloten om beschermende maatregelen in te 
voeren. Zij nemen daarmee hun verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. ‘De kerk is 
geen bron van besmetting en mag dat ook niet zijn’ vinden de bisschoppen. Zij vragen alle 
gelovigen en bedienaren nogmaals om zich aan het protocol te houden om zo, vanuit 
saamhorigheid, de zorg voor de naaste serieus te nemen. Zij wijzen bovendien op de 
mogelijkheid om thuis met de eigen parochie verbonden te blijven en waar mogelijk via een 
live stream mee te vieren. Daarnaast is er elke zondagochtend de uitzending van de 
Eucharistieviering op NPO2. Deze opties blijven van groot belang nu per viering, ook bij 
bijzondere vieringen als bij een uitvaart of huwelijk, slechts 30 mensen een plaats kunnen 
krijgen. (NB: voor uitvaarten geldt dit vanaf 9 november). De bisschoppen vragen iedereen 
te blijven bidden voor de Corona-slachtoffers en hun familieleden, in Nederland en 
wereldwijd. 
 
Missionaire parochie 
Afgelopen maand pleitte onze bisschop in zijn beleidsbrief ervoor dat onze parochies meer 
hun best zouden gaan doen om missionaire geloofsgemeenschappen te worden, een meer 
missionaire instelling aan de dag zouden leggen “waarbij we over grenzen en schaduwen 
heen durven stappen om mensen te kunnen bereiken die we niet meer langs de vertrouwde 
wegen ontmoeten. Dit betekent dat wij onze geloofsgemeenschappen naar deze nieuwe 
werkelijkheid moeten inrichten”. Het Katholiek Alpha Centrum ontwikkelt materialen die 
daarbij van dienst kunnen zijn. Naast DVD’s en boeken biedt dit Centrum ‘Online Cursussen’ 
aan voor mensen die meer willen ontdekken wat God nù voor je kan betekenen, met een 
persoonlijke e-coach aan wie alle vragen kunnen worden gesteld. Deelname is gratis en elke 
week start er een cursus. De eerste (hoevindjejezus.nl) is een vijf-weken-cursus over de 
belangrijkste punten van het christelijk geloof; de andere (followgodsvoice.nl) is wat meer 
toegesneden op reeds gelovige jongeren die op zoek durven gaan naar hun toekomst en hun 
roeping. Een derde (hoevindjedekerk.nl) is nog in opbouw en betreft een cursus waarin aan 
de hand van korte filmpjes wordt uitgelegd wat de katholieke kerk is en ons biedt. Je vind 
het gehele aanbod op: hoevindjegod-online.nl. Zie ook: rk-alphacentrum.nl. 
 
The Passion 
The Passion komt toch naar Roermond. Nadat de geplande 10e editie van het tv-spektakel 
dit voorjaar vanwege corona niet kon doorgaan, wordt de 11e editie op 1 april 2021 alsnog 
in de bisschopsstad gehouden. Omroep KRO-NCRV heeft dit vandaag officieel bekend 



gemaakt. Het verhaal over het lijden van Christus wordt op Witte Donderdag live vanaf het 
Munsterplein op NPO1 uitgezonden. Het is voor het eerst dat The Passion in het zuiden 
van Nederland wordt gehouden. Afgelopen voorjaar waren er al allerlei voorbereidingen 
getroffen voor de voorstelling in Roermond. Door de uitbraak van de coronapandemie ging 
deze uiteindelijk niet door. Bij de voorbereidingen van de editie 2021 wordt rekening 
gehouden met diverse scenario’s om het programma coronaproof te kunnen uitzenden. 
KRO-NCRV wil daarin samen optrekken met de gemeente Roermond en de kerken in 
Roermond. Wethouder Angely Waajen van Roermond is blij met de herkansing: “Nadat het 
evenement eerder dit jaar helaas niet kon doorgaan, hebben we contact gehouden en 
samen afgetast of het mogelijk zou zijn het wederom in Roermond te organiseren. Ik ben 
dan ook erg blij dat het gelukt is,” zegt ze. Hoe The Passion in Roermond er exact uit gaat 
zien, is nog niet bekend. “Maar dit zou weleens de meest indrukwekkende editie ooit 
kunnen gaan worden in een tijd waar zoveel behoefte is aan een verhaal van hoop en 
perspectief,” verwacht wethouder Waajen. Directievoorzitter Peter Kuiper van KRO-NCRV 
noemt The Passion het belangrijkste levensbeschouwelijke tv-programma bij de publieke 
omroep. “The Passion is een verhaal van hoop en juist in deze verwarrende tijden zal het 
hoop geven aan de inwoners van Roermond en aan alle kijkers en luisteraars op tv en 
radio,” zegt hij. “Helaas konden we dit voorjaar niet in Roermond te gast zijn door de 
landelijke lockdown. Ik ben daarom zeer verheugd dat Roermond volgend jaar april met 
veel enthousiasme opnieuw zijn deuren openzet voor deze elfde editie van The Passion.” 
De afgelopen jaren werd The Passion uitgezonden vanuit onder andere Rotterdam, 
Leeuwarden, Enschede, Amersfoort en Dordrecht. In april van dit jaar werd de 
paasvertelling noodgedwongen uitgezonden vanuit het Mediapark in Hilversum met 
Johnny de Mol als verteller. Ondanks de aangepaste programmering trok het live-
programma 2,9 miljoen kijkers. The Passion 2021 wordt uitgezonden op Witte Donderdag 
1 april a.s. om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1. 
 

St. Martinus (patroonheilige van Vlodrop) 
St. Martinus (316-397), bisschop Tours, was een van de populairste heiligen van de 
middeleeuwen, vooral bekend vanwege zijn bekeringsverhaal: bij de stadspoort van Amiens 
zijn soldatenmantel delend met een verkleumde bedelaar. Zijn feestdag (11 november) was 
vroeger de datum waarop de oogst binnengehaald moest zijn en het vee op stal ging. Op die 
dag werden ook de St. Maartensvuren ontstoken, een gebruik dat teruggaat op een oud-
Germaans gebruik. In onze tijd is het vooral een kinderfeest geworden waarop ze met 
lampions of uitgeholde rapen, suikerbieten of kalebassen met een kaarsje er van deur tot 
deur gingen voor wat snoep of fruit. Vroeger gingen de kinderen ook met een rommelpot, of 
foekepot langs de deuren, een pot waarover eens varkensblaas was gespannen met daarin 
een rietje dat een brommende geluid maakt als eraan wordt getrokken. In Posterholt is het 
nog altijd gebruik dat de kinderen op de zaterdagmiddag op of rond zijn feestdag in het KA-
huis zelf een lampion maken, waarmee ze na na een viering in de kerk (waar het St. 
Maartenspel wordt opgevoerd) in optocht naar de Vinkenberg trekken waar een groot vuur 
wordt ontstoken. Daar worden ze dan getrakteerd op knapkoek en warme chocomel. 
Vanwege de Coronacrisis is er dit jaar echter een aangepast programma. 
 
personalia 
Op vanmorgen (vrijdag 6 november) hielden we in Herkenbosch de uitvaartdienst voor 
Maria Agnes Theodora (Agnes) Heemels-Janssen (1940-2020). Haar leven begon 80 jaar 



geleden in St. Joost waar ze ook opgroeide als middelste in een gezin met negen kinderen, 
met vier broers en 4 zussen. Thuis hadden ze niet alleen boerderij, maar ook  een winkel met 
huishoudelijke artikelen, zodat de kinderen al op jonge leeftijd mee leerden aanpakken. In 
het voorjaar van 1962 trouwde met Jan Heemels uit Herkenbosch en stichtten ze samen een 
eigen melkveehouderij aan de Daelenbroekweg aldaar. Daar werden ook hun eerste drie 
kinderen geboren. De jongste werd aan de Muytertweg geboren, waar ze sinds 1970 een 
kalvermesterij waren begonnen. Die mesterij werd in 1983 omgezet in een tuinbouwbedrijf, 
met een eigen groentewinkel, die Agnes 25 jaar lang runde. Dat lag haar goed en ze genoot 
van de vele contacten die dat opleverde. De koffie stond altijd klaar, al was het maar voor 
mensen die zomaar even voorbij kwamen. Ze heeft altijd hard gewerkt, thuis, in de zaak, en 
zorgde ook nog eens 25 jaar lang voor haar schoonvader die begin 1987 overleed. 
Ontspanning zocht en vond ze bij het kerkkoor waar ze meer dan 40 jaar lid van was. Ieder 
jaar in november, als het seizoen voorbij was, ging ze samen met haar man op vakantie naar 
Gran Canaria, waar ze intens van genoot. In 2002 stopten ze en bouwden ze naast het bedrijf 
dat door hun jongste zoon Paul werd overgenomen een eigen houten huis. Hun oudste zoon 
Henk was al in 1997 al naar Amerika verhuisd. Sinds ze met de zaak gestopt waren kwam er 
ook meer tijd voor haar kleinkinderen, waarop ze erg trots was. De laatste jaren begon ze 
geestelijk achteruit te gaan en werd het zelfs zo erg dat ze enkele weken geleden op 
Hornerheide moest worden opgenomen. Daar kwam er afgelopen zaterdag toch nog 
onverwacht snel een einde aan haar werkzame en zorgzame leven. Na de uitvaartmis, 
opgeluisterd door een tweetal dames van het kerkkoor begeleid door onze dirigent/organist, 
volgde in stilte de crematie in Baexem. 
 
Wit U ons in deze (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, 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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