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inleiding (Maria Boodschap) 
De eerste uitgave van de tijdelijke nieuwbrief van de Roerstreekparochies in coronatijd. We 
bevinden ons midden in de coronacrisis. Met man en macht probeert men paal en perk te 
stellen aan het virus dat inmiddels – ook hier – al heel wat slachtoffers heeft gemaakt. De 
ene maatregel is nog niet ingedaald, of de volgende moet alweer worden genomen. Niet 
alleen van overheidswege, maar ook van kerkelijke zijde. Rigoureuze maatregelen, voor 
sommigen zelfs draconische maatregelen om verdere verspreiding van het virus te 
voorkomen. Van kerkelijke zijde begon het eind februari met wat mildere (hygiënische) 
maatregelen die tot en met 31 maart van kracht zouden zijn. Op 18 maart kwamen daar 
strengere maatregelen overheen die tot en met Pasen zouden gelden: geen publieke 
zondagsvieringen meer. En inmiddels is dat sinds gisteren (24 maart) alweer opgeschaald: ze 
duren niet alleen langer (namelijk tot en met Pinksteren), maar gaan zelfs nog verder: nu ook 
geen publieke doordeweekse Missen meer. Een parochieleven zonder de gebruikelijke 
Missen, zonder de gebruikelijke vieringen zoals doopsel, communie, vormsel, om nog maar 
te zwijgen van huwelijken en uitvaarten … inderdaad rigoureuze, zelfs draconische 
maatregelen in onze strijd tegen een onooglijk klein virus dat niet alleen onze economie 
maar ook ons sociale leven helemaal lam legt.  Tot en met Pinksteren: en we hebben nog 2½ 
week tot Pasen te gaan. En dan nóg de vraag of we de situatie dan al onder controle hebben. 
Wie weet, God weet! We bidden er in ieder geval voor. Tot en met Pinksteren, dat is nog ver 
weg, maar tenminste iets. Dan heb je iets om je op te richten. Dat is ook wat we in deze 
Veertigdagentijd doen, ons voorbereiden op Pasen. En dat feest zal komen, of het nu groots 
gevierd wordt of ‘in het verborgene’ en alleen nog maar via de moderne media te volgen zal 
zijn. Pasen wordt het. God heeft de dood en alles wat daarmee te maken heeft overwonnen. 
En dat willen we weten … en natuurlijk ook vieren. Maar ja … die maatregelen die zelfs de 
viering van het Paasfeest aan banden legt. 
In ieder geval op Maria Boodschap goed nieuws, blijde boodschap. “Zie, Gij zult zwanger 
worden”, zegt de engel tot Maria, “en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de 
naam Jezus geven”. Hij zal met koninklijke waardigheid worden bekleed, inderdaad, maar 
wel eerst door lijden en kruis heen moeten gaan, voordat Hij met die koninklijke heerlijkheid 
en macht bekleed zal worden. Maar ook Maria zelf zal er niet aan ontkomen, zo werd niet 
lang na zijn geboorte voorspeld: niet alleen dat dit kind bestemd (is) tot val of opstanding van 
velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt”, maar ook dat “Maria’s ziel door een 
zwaard zal worden doorboord” (Luc.2,34-35). 
Vandaag wordt ons over het hoofd van Maria heen heil aangezegd.  Vandaag wordt als het 
ware een stip op de horizon gezet, de dageraad begint al te gloren, de dageraad van het heil. 
Met de komst van Gods zoon begint Zijn licht door te breken in onze wereld. Dat dat ook het 
geval mag zijn in de coronacrisis die wij momenteel doormaken. Dat Gods licht ook daarin mag 
doordringen, zoals het doordringt in de duisternis van lijden en kruis, in de duisternis van de 
dood.  Noch de dood, noch het coronavirus hebben het laatste woord. Vandaag spreekt God 
zijn Woord, geeft God ons Zijn Woord, een eeuwig Woord dat door de heilige Geest uit de 
maagd Maria mens wordt. 
 
 



Maatregelen van de burgerlijk en kerkelijke overheid en hun gevolgen 
 “De nieuwe maatregelen die het kabinet maandagavond (23 maart j.l.) heeft afgekondigd, 
hebben ook ingrijpende gevolgen voor de kerk”, aldus het bisdom. “De Nederlandse 
bisschoppen hebben inmiddels ook nieuwe instructies voor de hele kerk in Nederland 
uitgevaardigd … Deze komen er in grote lijnen op neer dat tot en met Pinksteren (31 mei) 
alle publieke vieringen – ook door de week – zijn afgelast. Wij zijn ons zeer bewust van de 
enorme impact die dit op parochies heeft. Omwille van de volksgezondheid willen wij u 
echter met nadruk vragen om alle door de burgerlijke en kerkelijke overheid genomen 
maatregelen in acht te nemen. Het bisdom zal de komende dagen bekijken welke 
initiatieven er wellicht genomen kunnen worden om parochies te helpen om hun 
parochianen op afstand toch nabij te kunnen zijn”. Eén van die initiatieven is de verspreiding 
van deze nieuwbrief . 
 
Inmiddels zijn niet alleen de voorbereidingslessen op de Eerste Heilige Communie 
afgeblazen, maar ook de viering van de Eerste H. Communie zelf in mei. De vraag is wanneer 
dit feest ingehaald kan worden. Misschien nog dit schooljaar, na 1 juni (tot wanneer de 
huidige maatregelen van kracht zijn) en voor 11 juli als de zomervakantie begint?  
De viering van het patroonsfeest  in St. Odiliënberg (HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus) op 8 
mei a.s. kan ook geen doorgang vinden. De bisschop was daar al voor uitgenodigd en ook de 
clusterschola had haar medewerking toegezegd. 
 
Ook de gezongen Vespers ieder zondag om 17.00 uur in de basiliek van St. Odiliënberg 
worden tot 1 juni a.s. opgeschort. 
 
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 coronatijd (Ds. Sören Lenz, Conferentie van Europese kerken)  
God, we zijn onzeker en bezorgd 
Dingen lopen uit de hand 
Angst verspreidt zich sneller dan het virus 
Mijn buurman wordt een bedreiging 
Grenzen zijn gesloten, mensen raken geïsoleerd. 
God, we begrijpen de maatregelen en pogingen om de veiligheid te garanderen 
God, toch zijn we onzeker en bezorgd 
U kwam naar de aarde om te genezen, waar angst en wantrouwen zich verspreiden 
U kwam naar de aarde om te troosten, waar hopeloosheid en eenzaamheid wordt gevoeld 
U kwam naar de aarde tussen de verschoppelingen en gemarginaliseerden 
We bidden U: 
Geef ons de moed om ziekte en dood onder ogen te zien, en nooit op te geven 
Geef ons de energie om hoop te verspreiden waar angst de wereld verduistert 
Geef ons de kracht om mensen aan te moedigen die zich eenzaam en uitgesloten voelen 
God, we weten dat we als kerken verbonden zijn door uw Geest 
Zelfs over grenzen heen. 
 
Gezamenlijk gebed op woensdagmiddag 25 maart 
Ik weet niet of U het meegekregen hebt, maar de paus nodigde ons afgelopen zondag uit, 
ons niet alleen te verenigen in ons dagelijks gebed, in antwoord op de wereldwijde dreiging 
van het coronavirus, maar ook  om dit vandaag op 25 maart, op het middaguur te doen. Om 
dan in gezamenlijkheid het gebed het Onze Vader te bidden, het gebed dat ons minstens als 
christenen verenigt. Op deze dag wordt het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer 
(Maria Boodschap) gevierd. Paus Franciscus: “In deze benarde dagen terwijl de mensheid 
beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik willen voorstellen aan alle 
christenen samen hun stemmen te verheffen naar de hemel. Ik nodig alle Hoofden van de 
Kerken en de leiders van iedere Christelijke gemeenschap uit, om samen met alle christenen 
van verschillende confessies, de Almachtige God aan te roepen, om op dezelfde tijd het 
gebed te bidden dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft. Daarom, nodig ik iedereen uit om 
dit verschillende keren per dag te doen, maar allemaal samen het Onze Vader te bidden 
aanstaande woensdag 25 maart op het middaguur. Moge de Heer op die dag waarop veel 
christenen de aankondiging van de menswording van het Woord aan de Maagd Maria 
gedenken, luisteren naar het verenigde gebed van alle leerlingen die zich voorbereiden om 
de overwinning van de Verrezen Christus te vieren.” 
 
Speciale zegen ‘Urbi et Orbi’ op vrijdag 27 maart 
Afgelopen zondag kondigde de paus ook aan dat hij vrijdag 27 maart a.s. zal bidden vanaf 
het bordes van de Sint Pietersbasiliek en dat hij de zegen ‘Urbi en Orbi’ zal geven. Paus 
Franciscus: “Met deze zelfde intentie, zal ik aanstaande vrijdag 27 maart, om 18.00 uur, 
voorgaan in een gebedsmoment op het bordes van de Sint Pietersbasiliek, ten overstaan van 
het lege plein. Ik nodig iedereen uit om in de geest deel te nemen via de middelen van de 
communicatie. We zullen luisteren naar het Woord van God, we zullen ons smeekgebed 
verheffen, we zullen het Allerheiligst Sacrament aanbidden, waarbij ik aan het einde de 
zegen ‘Urbi et Orbi’ zal geven, waaraan de mogelijkheid wordt verbonden om een volledige 
aflaat te ontvangen. We willen de pandemie die veroorzaakt is door het virus beantwoorden 



met het geheel van gebed, compassie en tederheid. Laat ons verenigd blijven. Laten we onze 
nabijheid voelbaar maken aan de personen die het meest eenzaam zijn en het het meest 
moeilijk hebben. Onze nabijheid aan de artsen, de werkers in de gezondheidszorg, 
verplegers en verpleegsters, vrijwilligers… Onze nabijheid aan de autoriteiten die strenge 
maatregelen moeten opleggen, voor ons eigen bestwil. Onze nabijheid aan de politie, de 
soldaten die op straat proberen steeds de orde te bewaken, om ervoor te zorgen dat de 
dingen die de regering vraagt om te doen voor het welzijn van allen ten uitvoer worden 
gebracht. Nabijheid aan allen”. 
 
Onze overledenen 
Op dinsdag 24 maart j.l.  werd in besloten afscheid kring in het crematorium afscheid 
genomen van de Posterse oud-koster Peter Jozef (Piet) Creemers (1935-2020), die laatstelijk 
verbleef in Zorgcentrum Bergh en daar ook op 84-jarige leeftijd is overleden. Hij laat vrouw, 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen na. De Posterse harmonie eerde hem als lid van 
verdienste met een advertentie in de krant. Vanwege de coronamaatregelen vond er vanuit 
de parochie op zaterdagavond 21 maart j.l. een korte en sobere absouteplechtigheid plaats 
in uitvaartcentrum Willems (’t Sittert). 
 
Op zondagavond 22 maart j.l. overleed onverwacht thuis in St. Odiliënberg (Bergerhof) 
Hendrikus (Hein) Gootzen (1930-2020), geboren en getogen in Posterholt aan de grens en 
ook lang in Posterholt gewoond hebbende totdat hij een jaar of tien geleden naar een 
appartementje Berg verhuisde. Op vrijdagmorgen 27 maart werd voor hem in besloten kring 
in het crematorium een kerkelijke uitvaartplechtigheid gehouden. 
 
Op maandag 23 maart j.l. overleed toch nog onverwacht oud-kantonnier Christiaan (Chris) 
van Montfort (1933-2020) uit Herkenbosch (Jozef Postmesstraat) in Zorgcentrum Herte, 
waar hij sinds kort verbleef. Hij is 86 jaar mogen worden en laat vrouw, kinderen en 
kleinkinderen na. Een kerkelijke uitvaartplechtigheid wordt komende vrijdagmiddag 
vanwege de coronamaatregelen in besloten kring gehouden in het crematorium. 
 
Nu er voorlopig geen publiek toegankelijke Missen en of andere vieringen zijn … 
De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te 
volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend 
en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. 
 
Via de site van het Roermondse parochiecluster (www.roermondparochiecluster.nl) kunt U 
zelfs dagelijks een Mis volgen.  Dat is geen rechtstreekse uitzending, maar dat geeft u de 
gelegenheid om op elk gewenst tijdstip te kijken. Het is jammer dat u niet de Communie 
kunt ontvangen. We kennen in onze kerk het begrip ‘Geestelijke Communie’. Als u naar de 
Mis kijkt en op het moment van de Communie u verenigt met wat in de kerk gevierd wordt, 
dan geeft God evenveel genade en steun. Hij is bij u.  
Ook doopsels zijn tot en met Pinksteren afgelast. Uitvaarten kunnen en mogen ook in de 
kerk gehouden worden, zij het in versoberde vorm en in besloten kring. 
 
Ziekenzorg 
We laten de ziekencommunie op de eerste vrijdag voorlopig even vervallen, behalve in  

http://www.roermondparochiecluster.nl/


stervensgevaar.  In stervensgevaar is hulp van een priester altijd mogelijk. Ook in de 
Zorgcentra. Bij een aanvraag bespreken we even de situatie. Doe gerust een beroep op ons! 
 
Tot slot 
Als pastoraal team, maar ook als parochiebureaus zijn en blijven we ten allen tijden 
bereikbaar. Meld U als we iets voor U kunnen doen en betekenen. Aanmelding en voor deze 
nieuwsbrief: clustersecretariaat@roerkerken.nl. 
 
Jos. L’Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl 
Paul Hamans (St. Odilienberg), assistent, tel. 527 825 
Gerard Sars (St. Odilienberg), 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 St. Odiliënberg (Lilian Peters), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl 
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