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er gloort hoop 
Aan de andere kant van de grens (in het Bundesland Nordrhein-Westfalen, waartoe naast 
het bisdom Aken ook de bisdommen Münster, Essen, Paderborn en Keulen behoren) zijn 
vanaf 1 mei j.l. publieke kerkelijke vieringen weer mogelijk. Weliswaar onder strikte 
voorwaarden, maar toch. De crisisstaf van het bisdom heeft voor de parochies een 
omvangrijk protocol opgesteld, om verdere verspreiding het coronavirus zoveel mogelijk 
tegen te gaan. “Vor allem in den größeren Kirchen werden wieder öffentliche 
Sonntagsgottesdienste und Gottesdienste zu besonderen Anlässen gefeiert. Zwar besteht 
derzeit noch keine Pflicht zum Tragen von Mund- und Nasen-Schutz in allen öffentlichen 
Bereichen, jedoch empfiehlt das Bistum Aachen das Tragen eines solchen Schutzes auch 
während der Gottesdienste. Selbstverständlich müssen zudem bei Gottesdiensten die 
Abstandsregelungen und Hygienebestimmungen eingehalten werden. Der Zugang zu den 
(Sonntags-)Gottesdiensten wird begrenzt; die Zahl der zugelassenen Gottesdienstteilnehmer 
richtet sich nach der Größe des Raumes. In den Kirchen wird die Zahl der maximal belegbaren 
Plätze erhoben und deutlich sichtbar markiert. Die Kirchengemeinden werden 
eigenverantwortlich für die Einhaltung der Ordnung sorgen“, aldus de persverklaring van het 
bisdom Aken van 24 april j.l.  In de Selfkant start met op 9 mei a.s. weer met (voorlopig) één 
enkele Mis in Süsterseel, waarvoor men zich van te voren dient aan te melden. Maar ook bij 
ons wordt natuurlijk nagedacht hoe het na 1 juni a.s. weer verder kan en mag. Alle kerken en 
kerkgenootschappen dienen een plan te maken om de kerkgang te reguleren, dopen wordt 
ontraden, net als koffiedrinken achteraf. Dat staat in de ‘Richtlijn voor protocol kerkelijk 
leven op anderhalve meter’ die het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) eind april 
naar minister Grapperhaus van Justitie stuurde (KN). Er gloort dus hoop, maar het is duidelijk 
dat - áls kerkvieringen na de corona-lockdown weer hervat worden - het nog lang niet zal zijn 
zoals we het altijd gewend waren. Ook kerkvieringen zullen aan strenge eisen moeten 
voldoen, willen ze passen binnen de anderhalve-meter-samenleving die voorlopig het 
nieuwe normaal zal zijn. 
 
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. 
 
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. 
 
Onze overledenen 
Op vrijdagmorgen 1 mei j.l. deden we vanuit de St. Jozefkerk in Zeist Jérôme Marie Eugène 
Valerius (Jérôme) Dolmans (1942-2020) uitgeleide. Hij was weliswaar geen Herkenbosscher, 
maar heeft in de loop der jaren toch een bijzondere band met Herkenbosch en omgeving 
opgebouwd. En dat allemaal dankzij een van de huisjes aan de ‘Vlorper Sjtasie’ die hij in 
1979 van zijn vader erfde. Geboren en getogen in Sittard ging hij voor zijn studie farmacie 
naar Utrecht waar hij ook zou hij blijven hangen de bekende apotheek Koert aan de Bilstraat 
overnam. In Utrecht stichtte hij met de eveneens uit Sittard afkomstige Ghislaine Oremus 
een gezin waarmee hij uiteindelijk naar het naburige Zeist verhuisde. Toch bleef Limburg 
trekken en hij verbleef er dan ook graag en vaak op de Vlorper Sjtasie. Zo kwam hij in 
contact met de toenmalige eigenaars van Hotel De Bosbeek dat hij later ook zou overnemen 
en uit zou bouwen tot het huidige Boshotel. Na het Boshotel volgde kasteel Daelenbroeck en 
restaurant St. Andrews bij de golfbaan, en sinds een paar jaar de Boshut (het voormalige 
bezoekerscentrum de Meinweg), allemaal projecten die onze Roerstreek op de (toeristische) 
kaart zette. Natuurlijk was hij ook hotelier en zakenman, maar hij was en bleef apotheker, 
iemand met hart en ziel voor de medemens, iemand met zorg en aandacht voor al wie zijn 
levensweg kruiste, voor alle mensen met wie hij samenwerkte, voor alle mensen die voor 
hem werkten. Maar natuurlijk ook en vooral voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen die 
op maandag 27 april (Koningsdag!) toch nog onverwacht snel, maar gelukkig wel thuis, in zijn 
eigen vertrouwde omgeving afscheid van hem moesten nemen. Na de uitvaardienst 
begeleidden we hem naar zijn laatste rustplaats op St. Barbara in Utrecht. Op weg daar naar 



toe reden we nog even langs apotheek Koert waar talrijke mensen (ook uit de Roerstreek!) 
een erehaag voor hem vormden. 
 
Op zaterdagmorgen 2 mei j.l. werd in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch de uitvaartmis 
gehouden voor Johannes Joseph (Jan) Spekreis (1934-2020). Geboren en getogen in 
Hellendoorn woonde hij sinds zijn huwelijk met (de oorspronkelijk uit Swalmen afkomstige 
Mia Heijnen (1969) op verschillende plaatsen om zich uiteindelijk in 1988 hier in 
Herkenbosch, aan de Edm. Bellefroidlaan (4), te vestigen. Hij is altijd in de autobranche 
werkzaam geweest, totdat zijn gezondheid hem dit vroegtijdig onmogelijk maakte. Na het 
overlijden van zijn vrouw Mia begin 2013 kocht hij een tweede huis in Spanje waar hij 
sindsdien vaak verbleef. Ook dit jaar ging hij er weer na zijn verjaardag op 4 maart j.l. naar 
toe. Daar werd hij echter ziek en kwam hij op 16 april j.l. toch nog onverwacht te overlijden. 
Vanwege de coronacrisis duurde echter nog een hele tijd voordat zijn lichaam naar hier 
overgebracht kon en mocht worden. Na de uitvaartmis volgde in Roermond de crematie. 
 
En verder … 
de site van het Roermondse parochiecluster (www.roermondparochiecluster.nl) waarop U 
zelfs dagelijks een Mis kunt volgen.  Dat is geen rechtstreekse uitzending, maar dat geeft u 
de gelegenheid om op elk gewenst tijdstip te kijken.  Een Duits aanbod uit de regio is te 
vinden op www.kirche-selfkant.de. “Täglich (auch samstags und sonntags): 18.00 Uhr Heilige 
Messe; 19.00 Uhr Gebet gegen die Ausbreitung des Coronavirus  mit eucharistischer 
Anbetung uns eucharistischem Segen . Jeden Sonntag zusätzlich Heilige Messe: 10.30 Uhr. 
Jeden Freitag zusätzlich: 20.00 Uhr Lobpreis und eucharistische Anbetung und  
Krankensegen“.  Uit de Selfkant kwam onlangs nog de volgende (aanvullende) berichtgeving:  
”Wir feiern jeden Tag um 18 Uhr (in der St. Hubertuskirche in Süsterseel) die Messe, um 19 
Uhr ist dann zusätzlich noch eine eucharistische Andacht mit Gebet gegen die Ausbreitung 
des Coronavirus.  Sonntags ist zusätzlich eine Messe um 10.30 Uhr . Freitags ist zusätzlich 
eine eucharistische Anbetung, gestaltet von der Lobpreisband, um 20.00 Uhr.  Freitags um 
18.00 Uhr wird die Messe als Kindermesse gestaltet“.  
 
Andere mogelijkheden vindt U op de bisdomsite: https://www.bisdom-
roermond.nl/Eucharistievieringen-op-internet-volgen. Van maandag tot en met zaterdag 
verzorgt de KRO-NCRV een livestream van de Eucharistieviering om 9.30 uur vanuit de 
Mariakapel van Hilversumse St. Vituskerk. Die is online te volgen via https://kro-
ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk. Om 19.00 is op die site ook een dagsluiting 
te volgen. 
 
Nieuws van het front 
Ondanks de coronacrisis wordt komende maandagavond 4 mei a.s. toch Dodenherdenking 
gehouden. Dat gebeurt zowel in Posterholt, in St. Odiliënberg en in Herkenbosch. In Berg 
zullen om 19.58 uur een tiental trompettisten op evenzoveel plekken in het dorp (o.a. vanuit 
de kerktoren) The Last Post blazen, gevolgd door de tee minuten stilte die in het hele land in 
acht genomen wordt. Ter afsluiting zullen dan de kerklokken luiden.  In Posterholt zal The 
Last Post alleen vanuit de kerktoren geblazen worden. In Herkenbosch zal de Last Post 
worden geblazen bij het monument aan de Molenberg. En misschien ook nog door deze of 
gene vanuit zijn eigen achtertuin. Dat moeten we nog maar afwachten. In ieder geval is men 
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daartoe uitgenodigd.  Ook zullen er bij de verschillende herdenkingsmonumenten bloemen 
worden gelegd. 
 
Hoewel er geen officieel programma is, zoals op Koningsdag, is en blijft het dinsdag 5 mei 
a.s. toch ‘bevrijdingsdag’, een dag die dit jaar zelfs officieel in het teken van ‘75 jaar 
bevrijding’ staat. Laten we die dag niet zomaar voorbijgaan, maar dankbaar vieren! De vlag 
kan en mag in top! In Herkenbosch bedankt men die dag de hulpverleners en iedereen die 
zijn steentje aan de bestrijding van het vuur op de Meinweg heeft bijdragen met een 
muzikale ode: “Speel of zing op dinsdag 5 mei a.s. om 20.00 uur (als de kerkklok 8 keer 
geslagen heeft) het ‘Hirkebosjer volkslied’, of laat het op een andere manier klinken:  bij jou 
thuis op straat, in de tuin, op je balkon of op je oprit (denk aan de 1,5 meter)”. 
 
Hoewel geen plechtige viering, is het vrijdag 8 mei a.s. in St. Odiliënberg toch patroonsfeest, 
het feest van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus. Zij mogen over ons en onze parochie(s) 
waken opdat we veilig door deze periode van coronacrisis heenkomen, zowel qua 
gezondheid, als in sociaal en economisch opzicht. Zoveel mensen die bang zijn voor de 
toekomst of zich daarover zorgen maken. Dat wij ook en vooral voor hen bidden die niet 
eens meer op het idee komen om zich in hun noden en zorgen tot God te richten. En dat we 
dat doen op voorspraak van hen die niet voor niets ‘beschermheiligen’ worden genoemd, 
heiligen die ons door hun voorspraak kunnen en willen beschermen tegen alles wat ons 
(zowel naar ziel als naar lichaam) schaden kan. Juist op deze dag, hun feestdag, kunnen en 
mogen wij hen eren; juist op deze dag, hun feestdag kunnen en mogen wij hun voorspraak 
inroepen. “God, door de prediking van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus hebt Gij ons in 
christus Uw licht geschonken. Bewaar in ons het werk van Uw barmhartigheid: laat ons 
geworteld en gegrondvest blijven in het geloof en de liefde, en standhouden in de belijdenis 
van Uw Naam. Door christus onze Heer. Amen”. 
 
Ziekenzorg en hulpverlening 
De ziekencommunie op de eerste vrijdag komt voorlopig te vervallen. Stervensgevaar vormt 
natuurlijk de uitzondering op de regel. Is er iets wat we voor U zouden kunnen en mogen 
doen (al is het een boodschap), schroom dan niet ons te bellen. Soms kan een telefoontje al 
wonderen doen: eens even iemand spreken, als U gegeven de omstandigheden weinig of 
geen mensen over de vloer krijgt. 
 
Tot slot 
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl. 
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Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537  765 
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