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inleiding  
Zowel in Duitsland als in België gelden sinds 2 november strenge Coronamaatregelen. In 
België zijn sindsdien ook alle publieke erediensten opgeschort. Kerken blijven wel open voor 
persoonlijk gebed. De Belgische bisschoppen volgen daarmee het besluit van de federale 
overheid voor een strengere lockdown om de ernstige uitbraak van het Coronavirus in het 
land terug te dringen, huwelijken en begrafenissen zijn wel togestaan. Bij huwelijken mogen 
slechts echtgenoten, getuigen en bedienaar aanwezig zijn, bij een uitvaart maximaal vijftien 
mensen. De maatregelen gelden in ieder geval tot 13 december met een tussentijdse 
evaluatie begin december. Zo erg is het bij ons gelukkig (nog?) niet. Dat neemt niet weg dat 
het ook bij ons ‘passen en meten is’ met maximaal dertig kerkgangers per viering (incl. 
uitvaarten). Dat het ook nog erger kan, bewijst de situatie in Frankrijk en Engeland. Daar 
bepaalt de (burgerlijke) overheid of kerken op slot gaan of niet. Daar protesteerden de 
bisschoppen tevergeefs tegen. De Franse bisschoppen verloren begin november de zaak die 
zij daarover bij de Franse Raad van State hadden aangespannen (KN). 
De persconferentie van gisteravond (17 november j.l.) bood ook al niet veel perspectief: de 
verscherpte maatregelen van twee weken geleden worden in verband met de dalende 
infectiecijfers weliswaar weer teruggedraaid, maar daarmee keren we dus weer terug naar 
de ‘gedeeltelijke lockdown’ waarin we ons al sinds vorige maand bevonden; die blijft 
voorlopig dus nog van kracht. Ondertussen kunnen wij ons wel optrekken aan het goede 
nieuws dat er inmiddels Coronavaccins gevonden zijn die voor meer dan 90% effectief en 
veilig zouden zijn. Daarmee zijn we er nog (lang) niet, maar het lijkt wel de goede kant op te 
gaan. 
 
Komende viering van het Vormsel en Eerste Heilige Communie 
Voor de viering van het vormsel op vrijdag 4 december a.s. is in overleg met de vormheer 
(onze hulpbischop, Mgr. de Jong) besloten om die avond twee vieringen na elkaar te 
houden, de eerste om 18.00 uur in Melick voor de vormelingen uit Melick (2) en Posterholt 
(12) en om 19.30 uur in Vlodrop voor de vormelingen uit Vlodrop (5) en St. Odiliënberg (7). 
Het moge duidelijk zijn dat dit besloten vieringen zijn, waartoe eigenlijk alleen maar de 
vormelingen, hun ouders, hun broertjes en zusjes zijn uitgenodigd. Zelfs geen opa’s en 
oma’s, peetooms en peettantes!  Aan de overkant van de grens houdt de pastoor van 
Wassenberg (7 parochies) er zelfs ernstig rekening mee dat de komende Eerste 
Communieviering nog altijd in het teken van het ‘nieuwe normaal’ zal staan. Hij heeft voor 
het komend voorjaar maar liefst 21 (!) Communievieringen gepland (per viering maximaal 
zes communicantjes). Daar hoort ook - net zoals in de Selfkant trouwens (10 parochies) – de 
zaterdagmorgen als optie bij. De ouders dienen zelf de kinderen op het ontvangen van dit 
sacrament voor te bereiden.  
 
Deken Jos Spee van Venlo benoemd tot ‘kapelaan van de paus’ 
Deken Jos Spee (1953) van Venlo, geboren en getogen in St. Odiliënberg (Reutje), is door 
de paus benoemd tot ‘kapelaan van zijne heiligheid’. Dit is een eretitel voor priesters die 
zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden. Bisschop Harrie Smeets van 
Roermond heeft dit woensdag 11 november bekend gemaakt aan het einde van een 



feestelijke eucharistieviering bij gelegenheid van het patroonsfeest van de Sint-
Martinusbasiliek in Venlo. De titel ‘kapelaan van de paus’ is vergelijkbaar met een 
pauselijke onderscheiding, maar dan een die alleen aan priesters kan worden toegekend. 
Priesters die de titel krijgen, mogen een paarse sjerp dragen en zich monseigneur noemen. 
In het bisdom Roermond is de titel ‘kapelaan van de paus’ in het verleden vaker 
toegekend, maar paus Franciscus heeft een aantal jaren geleden de regels gewijzigd. De 
‘monseigneurstitel’ wordt nu nog maar zelden verleend. De reden dat deken Spee deze eer 
te beurt valt, is vanwege het feit dat hij al bijna 40 jaar op een bijzondere wijze als priester 
actief is. Volgens bisschop Smeets doet Spee zijn werk “in alle rust en eenvoud, 
collegialiteit en met een grote betrokkenheid en engagement”. Volgens de bisschop heeft 
Spee de titel verdiend, omdat hij meer dan eens benoemd werd in parochies die in 
moeilijkheden verkeerden. “Kenmerkend is dat Jos Spee die parochiegemeenschappen 
telkens weer opnieuw door deze moeilijke tijden wist te laveren en ze nieuw perspectief 
wist te geven. Overal waar hij zijn dienstwerk verricht, is hij zowel herder als ook steun en 
toeverlaat van zijn parochiegemeenschap en gaat hij zijn parochianen voor in leven, gebed 
en geloof”, aldus de bisschop. Sinds zijn priesterwijding in 1981 was Spee actief als 
kapelaan in Nieuwenhagerheide (1981-1983), kapelaan te Heer (1983-1985) en pastoor in 
De Heeg (1985-1991). In 1992 werd hij benoemd tot pastoor in Venlo-Oost (H. Familie en 
H. Geest). In de loop van de jaren nam hij steeds meer parochies in Venlo onder zijn 
hoede. In 2008 werd Spee tevens benoemd tot pastoor van de St. Martinusparochie in het 
centrum van de stad en deken van Venlo. Later werden nog de parochies in Venlo-Zuid en 
Venlo-Noord aan deze federatie toegevoegd. Sinds zijn benoeming tot deken was Spee ook 
meerdere malen administrator (= waarnemend pastoor) van een groot aantal parochies in 
de rest van het dekenaat Venlo. Wij wensen hem vanuit de Roerstreek van harte proficiat 
met deze ‘onderscheiding’! 
 
RedWednesday (25 november) 
In 2019 wist ‘Kerk in Nood’ met ‘RedWednesday’ ruim 335 miljoen mensen bewust te maken 
van de wereldwijd afnemende vrijheid om te geloven. Ook in 2020 vraagt men aandacht 
voor de vele schendingen die vooral minderheden lijdzaam ondergaan. Door op woensdag 
25 november gebouwen rood aan te lichten, buttons te dragen en op andere manieren 
aandacht te vragen, staan we op voor de vrijheid van alle mensen - en in het bijzonder de 
meest vervolgde groep, de Christenen - om te geloven wat zij willen. Volgens diverse 
rapporten, van Kerk in Nood en van andere instituten, neemt de vervolging omwille van 
geloof toe. Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood, is bezorgd: “Godsdienstvrijheid is 
een mensenrecht. Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd worden in werk of 
huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, 
alleen vanwege diens geloof.” 61 procent van de wereldbevolking leeft in landen zonder 
echte godsdienstvrijheid; in 38 landen is sprake van ernstige discriminatie en vervolging; 1 
op de 5 christenen woont in een land waar vrij zijn om te geloven een utopie is. Een 
belangrijk aspect van ‘RedWednesday’ is het wereldwijde karakter. De 23 nationale kantoren 
van Kerk in Nood hebben honderden kerken, synagogen, moskeeën en overheidsgebouwen 
bewogen tot acties van solidariteit. ‘RedWednesday’ is als schreeuw om aandacht voor 
godsdienstvrijheid amper te negeren. Ook de basiliek van Berg doet op woensdag 25 
november mee en kleurt die avond rood om de wereldwijde schendingen van de vrijheid van 
geloof onder aandacht te brengen. Tijdens de gebruikelijke avondmis van 19.00 uur in de 
basiliek zullen we er ook even bij stil staan. 



St. Ambrosius weer thuis 
Sinds zaterdag 14 november j.l. is St. Ambrosius (7 december) weer terug in de basiliek, 
d.w.z. het schilderij van hem dat daar al zo lang hing en inmiddels (weer) dringend aan 
restauratie toe was. Het betreft een schilderij uit het begin van de negentiende eeuw 
(1815/16) en is gemaakt door de bekende Roermondse schilder van Duitse afkomst, Vitus 
Deocharus Dambacher (1748-1825), in opdracht door de toenmalige Berger Pastoor 
Melchior Vreën. In de spreekkamer van de priorij hangen nog enkele andere schilderijen van 
hem, zoals O.L. Vrouw van de Rozenkrans (7 oktober), St. Johannes Nepomucenus (16 mei) 
en Barbara (4 december). Precies een jaar geleden werd het schilderij door de restaurateur 
uit Herkenbosch opgehaald. Het meest opvallende is de tekst onder aan het schilderij, dat 
niet alleen (wellicht ten overvloede vanwege de bijenkorf als attribuut) vertelt wie de 
afgebeelde heilige is maar ook wat wij hem vragen: B.V.O., hetgeen staat voor “bid voor 
ons”. Dat stond voorheen niet op het schilderij, d.w.z. dat was niet te zien. Bij een vorige 
restauratie was dat (gedeeltelijk) verwijderd. Wat er nog van over was, heeft de restaurateur 
weer ‘tevoorschijn getoverd’. Maar dat betreft helaas dus maar de helft. Toch hebben wij 
gemeend dat het goed en mooi was om het weer te laten zien. Ook is het schilderij opnieuw 
ingelijst. Zoals het er nu naar uitziet zal de restauratie van het schilderij feestelijk worden 
opgeleverd op de vooravond van het St. Ambrosiusfeest, zondag 6 december a.s. Dan zal 
hopelijk ook de St. Ambrosiusbroederschap van de partij zijn die de restauratie heeft 
gesponsord. We komen er nog op terug. 
 
Personalia 
Tijdens een bijeenkomst van het kerkkoor van Vlodrop in de kerk aldaar op maandagavond 9 
november werd *in verband met het uitvallen van de jaarlijkse St. Caeciliaviering) een aantal 
jubilarissen in het zonnetje gezet: het betrof: Christien van de Vorst (60 jaar lid), Harry 
Joosten (55 jaar organist), Jeanny Joosten (55 jaar lid St. Gregoriusvereniging), Els Rieken (40 
jaar lid), Lia Wezenberg (30 jaar lid), Thea Dingemanse (20 jaar lid) en Marita van Cruchten 
(10 jaar lid). Vanwege hun bijzondere jubileum werden Christien van der Vorst en Els Rieken 
geëerd. Op dinsdagmiddag 17 november j.l. werd Sophie Keijbeck (95) uit Herkenbosch in 
huiselijke kring door de pastoor en de voorzitster van het Herkenbosscher kerkkoor in het 
zonnetje gezet vanwege haar 55 jaar in koorverband zingen ter ere Gods, de laatste 32 jaar 
in Herkenbosch. In het voorjaar van 2005 mocht ze al de kerkelijk onderscheiding ‘Pro 
Ecclesia et Pontifice’ ontvangen, omdat ze naast de koorzang ook al tientallen jaren 
huishoudster was van de ruim anderhalf jaar geleden overleden pater Sjef Heidendael AA 
(1923-2019). 
Op vrijdagmorgen 20 november nemen we afscheid van Josephina (Fien) Gerardts-
Roubroeks (1932-2020) die 88 jaar geleden in Posterholt werd geboren waar ze ook 
opgroeide op de ouderlijke boerderij aan de Hoofdstraat als één na jongste van de twaalf 
kinderen van het gezin Roubroeks-Geelen. Daar op de ouderlijke boerderij leerde ze ook al 
van jongs af aan meewerken op het land.  Na een verkering van vijf jaar trouwde ze in het 
voorjaar van 1960 met Wiel Gerardts van de Donck en bouwden ze naast diens ouderlijke 
boerderij een eigen huis waar ook hun kinderen Peter, Margriet en Monique werden 
geboren. Terwijl Wiel als mijnwerker de kost verdiende zorgde Fien voor het huishouden en 
het opvoeden van de kinderen en zorgde ze ook nog voor haar schoonouders. Haar hobby 
was kegelen en kienen, terwijl zij en haar man ook graag gingen wandelen en fietsen.  Op 
vakantie gaan was niets voor Fien, maar van het maken van dagtochtjes samen met haar 
man en kinderen kon ze intens genieten. Voor al die leuke dingen kwam meer tijd toen Wiel 



in 1988 vervroegd met pensioen kon gaan. Een zware klap kregen ze te verwerken toen 
dochter Monique in het najaar van 2008 vroegtijdig aan de gevolgen van kanker kwam te 
overlijden, een week na de 5e verjaardag van kleindochter Vivian. Hoewel hun hoofd er nog 
niet echt naar stond werd het gouden huwelijksfeest een kleine twee jaar later toch gevierd. 
Nadat Fien in 1995 en 1997 al eens eerder met kanker geconfronteerd was -  een ernstige 
waarvan ze gelukkig weer herstelde - was de kanker begin dit jaar ineens weer terug.  Ze 
besloot echter zich niet meer te laten behandelen. Desondanks heeft ze toch nog een hele 
poos haar alledaagse dingetjes kunnen doen, totdat de zorg thuis niet meer te behappen 
was. Daarom werd ze eind oktober in hospice De Ark moest opgenomen, waar er op 
zaterdag 14 november toch nog onverwacht snel een einde aan haar leven kwam. Na de 
uitvaartmis in de St. Matthiaskerk, opgeluisterd door Willeke Simons, volgt de begrafenis op 
natuurbegraafplaats Bergerbos, waar twaalf jaar geleden ook dochter Monique al haar 
laatste rustplaats vond. 
 
Gebed in Coronatijd (kerknet.be) 
Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:  Toon uw nabijheid aan allen die zich 
angstig en onrustig voelen, aan wie zich zorgen maken over zichzelf en over de mensen die 
hen dierbaar zijn. Schenk genezing en kracht aan alle zieken, aan hen die alleen zijn,  
aan mensen zonder vrienden of familie. Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en 
zorgcentra, in scholen en kinderdagverblijven, in huizen waar kwetsbare mensen wonen. 
Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders en aan allen die verantwoordelijkheid dragen 
over anderen. Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn op in uw vrede,  
en troost allen die om hen rouwen. Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen  
voor de mensen rondom mij, maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid. 
 
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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