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inleiding 
Nu er vanwege de coronacrisis tot 1 juni a.s. (met uitzondering van huwelijken en uitvaarten) 
géén publieke vieringen mogen plaatsvinden, gaan we een bijzondere Pasen tegemoet. We 
zijn en staan daarin niet alleen. Zelfs de pauselijke Goede Weekvieringen in Rome vinden 
zonder publiek plaats. De paus viert dit jaar de Goede Week aan het altaar van St. Petrus 
Stoel, met uitzondering van de kruisweg, die even buiten de St. Pieter gelopen gaat worden. 
Wat er niet is weten we ondertussen wel, maar wat er wel is (en ondanks alles ook via de 
media te volgen is) dat kunt U hierna lezen. 
 
Goede-Weekvieringen op TV resp. internet 
05 april (Palmzondag) 
We verenigen ons met de Heer die vandaag op feestelijke wij in Jeruzalem onthaald wordt, 
niet om daar - zoals de mensen denken – tot koning te worden uitgeroepen, maar om daar - 
zoals alleen Hij beseft -  zijn lijden en sterven te voltrekken, waardoor ook wij gebracht zullen 
worden tot de heerlijkheid van zijn verrijzenis en eeuwig leven. We verenigen ons ook met 
onze medemensen die in het verborgene en in eenzaamheid lijden onder de coronacrisis. 
Op deze palmzondag is om  10.00 uur op NPO2 een Eucharistieviering met zegening van de 
Palmtaken te volgen vanuit de St., Jozefkerk te Waubach. Om 9.45 uur praat Leo Fijen in het 
‘Geloofsgesprek’ met de Roermondse deken Rob Merkx over de impact van het coronavirus 
op een parochie. (ook terug te kijken via www.npostart.nl). De Belgische Mis op Palmzondag 
is te volgen via www.radio1.be. De Mis met de paus is om 10.00 uur te volgen via 
www.vatican.va. In ons cluster is er een korte palmzegening in de openlucht, om 10.00 uur 
op het kerkplein in Herkenbosch, op 10.30 uur op het kerkplein in Melick en om 11.00 uur 
op het kerkplein in Posterholt (in St. Odiliënberg worden de palmtakjes gezegend in een 
besloten palmzondag-Mis). Met dank weer voor het beschikbaar stellen van de palmtakjes. 
Vanaf palmzondagmiddag zijn palmtakjes in onze kerken af te halen. Het bisdom laat 
hieromtrent weten: “voor het uitdelen van palmtakjes is de mogelijkheid gegeven om deze 
aan de buitendeur van de kerk of in het geopende portaal beschikbaar te stellen, zodat 
parochianen deze zelf kunnen afhalen. Houdt u er wel rekening mee dat de palmtakjes 
enigszins gespreid liggen, zodat mensen deze makkelijk kunnen pakken, zonder met veel 
andere takken in aanraking te hoeven komen”. 
 
09 april (Witte Donderdag) 
Op deze dag, op deze avond wordt de instelling van de Eucharistie en het priesterschap 
herdacht, het sacrament dat duidelijk maakt hoezeer wij niet alleen God, maar ook elkaar 
nodig hebben. Dit kan en mag voor ons aanleiding zijn dankbaar te zijn voor mensen om ons 
heen die (vooral ook in deze coronacrisis) zorg en aandacht voor ons hebben, en een 
uitnodiging om er ook zelf werk van te maken, vooral ook naar het voorbeeld van Jezus zelf 
die zich op deze heilige avond dienstbaar toonde door de voeten van zijn leerlingen te 
wassen. 
Op deze Witte Donderdag is om 09.30 uur de pauselijke Chrisma-Mis te volgen, met wijding 
van de HH. Oliën, en wel via www.vatican.va. Om 19.00 uur is via www.radiomaria.nl een 
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Witte Donderdagviering te volgen vanuit het Brabantse St. Michielsgestel. Vanaf 20.30 uur is 
(een vanwege de omstandigheden aangepaste versie) van “The Passion” te zien op NPO1. 
 
10 april (Goede Vrijdag) 
Op deze dag gedenken we Jezus’ lijden en sterven en willen we ons niet alleen met Hem 
verbonden weten, maar ook met mensen met mensen die de gevolgen van het coronavirus 
ook aan den lijve ervaren, die ziek zijn en eraan sterven, soms zelfs - net als Jezus - in alle 
eenzaamheid. Zou je onder dergelijke omstandigheden niet in de verleiding komen te bidden: 
mijn God, mijn God, waarom hebt gij ons toch verlaten? 
Op deze Goede Vrijdag wordt om 15.00 uur op NPO2 een meditatief programma rond de 
kruisweg uitgezonden. Onze bisschop neemt de kijkers dan mee naar het kruiswegpark van 
de kapel in ’t Zand (Roermond). Om 17.00 uur de pauselijke herdenking van het lijden en 
sterven des Heren (www.vatican.va). De pauselijke kruisweg om 21.15 uur is ook op 
www.vatican.va te volgen. In ons eigen cluster zijn op deze Goede Vrijdag onze kerken 
tussen 14.00 en 16.00 uur geopend voor persoonlijk gebed en/of het houden van een 
kruiswegoefening. 
 
11 april (Stille Zaterdag) 
Op deze dag staan we stil bij Jezus’ grafrust en verwijlen wij met de vrouwen van toen bij 
Jezus graf dat ons confronteert met de vergankelijkheid en de broosheid van ons bestaan. 
Nooit gedacht dat we nog eens zo, wereldwijd, met de neus op het harde feit zouden worden 
gedrukt, dat we ondanks de vooruitgang van de medische wetenschap toch nog altijd niet 
alles zelf in handen hebben. We verenigen ons vandaag met alle mensen die in deze periode 
in kleine, besloten kring in alle soberheid afscheid moeten nemen van hun dierbaren. 
Vandaag, op paaszaterdag, is er om 20.30 uur de pauselijke paaswake, te volgen op 
www.vatican.va. Om 23.15 uur is er de paaswake met onze eigen hulpbisschop op NPO2 live 
van de Munsterkerk in Roermond. Naar verluid zal de (in besloten kring te houden) 
paaswake van ons eigen cluster door OR6 worden opgenomen en ’s anderendaags worden 
uitgezonden. 
 
12 april (Paaszondag) 
Het graf waarin ze Jezus op Goede Vrijdag hebben neergelegd, blijkt op deze morgen ineens 
leeg te zijn. Waarom zoekt Ge de levende bij de doden?, zegt de engel tegen de vrouwen die 
in de vroege morgen Jezus’ graf bezoeken. Inderdaad: een levensvreemde boodschap, maar 
van de andere kant ook een die getuigt van een ander leven, een leven na de dood, een leven 
sterker dan de dood. Met ons aller inspanning, maar ook met Gods hulp zullen wij deze crisis 
overwinnen! We zullen nog wel een hele poos met de maatregelen ter beperking van het 
besmettingsgevaar moeten leven en dealen, maar er gloort hoop, hoop die doet leven. 
Christus heeft (zelfs) de dood overwonnen! 
Op deze eerste Paasdag is er om 11.00 uur op zowel NPO2 als L1 een Paasmis te volgen met 
onze bisschop van uit de Roermondse Munsterkerk, aansluitend om 12.00 uur de pauselijke 
zegen ‘urbi et orbi’ vanuit Rome. In ons cluster is er om 10.00 uur een korte openluchtviering 
met zegening van de (paas-)kaarsen en het water op het kerkplein in Herkenbosch (10.00 
uur) en op het kerkplein in Melick (11.00 uur). 
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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 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“. 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. 
 
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. 
 
Onze overledenen 
Op vrijdag 27 maart j.l. overleed in WZC Bergh - voorzien van het sacrament der zieken – 
Peter Hubertus Jacobus (Pierre) Smeets (1928-2020), weduwnaar van Maria Puts (1931-
2014),  voorheen woonachtig aan de Plechelmusstraat 43. Geboren en getogen in een groot 
slagersgezin te Montfort heeft hij als veehandelaar jarenlang stad en land afgereisd en de 
kost verdiend. De laatste jaren van zijn werkzame leven stonden in het teken van zijn 
afnemende gezondheid en het verlies en gemis van zijn echtgenote met wie hij sinds 1965 
getrouwd was. Maar bij alles wat hij deed en ondernam, bij alles wat er gebeurde en hem 
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overkwam, gaf hij altijd blijk van geloof en Godsvertrouwen, van zijn verbondenheid met 
Christus en zijn Kerk. Na een besloten Requiemmis in de basiliek op 3 april j.l. vond hij zijn 
laatste rustplaats in de schaduw van de Mariakapel. 
 
In Memoriam oud-pastoor Jan Prins (1938-2020) 
Op dinsdag 31 maart j.l. bereikte ons het bericht vanuit abdij O.L. Vrouw van Koningshoeven 
in het Brabantse Berkel-Enschot dat Br. Johannes (81) diezelfde morgen was overleden; Br. 
Johannes die wij waarschijnlijk beter zullen kennen als oud-pastoor Jan Prins, van 1992 tot 
2004 pastoor van St. Odiliënberg en van 1997 tot 2004 tevens van Melick. Geboren in 
Schiedam (1938) kwam hij via wonderbare wegen tot het priesterschap. Hij vertelt er zelf 
over in het ruim drie jaar geleden uitgegeven boek: “Broeder Johannes -  een trappist met 
een wonderlijk levensverhaal” (2016). Na zijn priesterwijding in 1973 was hij kapelaan te St. 
Pertrus-Maastricht (1973-1978), kapelaan te Weert (1978-1980), pastoor van St. Jozef-
Tegelen (1980-1986), pastoor-deken van St. Martinus-Tegelen (1985-1986) en pastoor van 
Welten (1986-1992). Als pastoor van St. Odiliënberg werd hij geïnstalleerd op 28 maart 1992 
(twee weken vóór de aardbeving die zoveel schade veroorzaakte) en als pastoor van Melick 
op 5 april 1997. Op 7 juni 1998 mocht hij in Melick zijn zilveren priesterfeest vieren. In juni 
2004 nam hij afscheid en ging hij met emeritaat, met name om meer zorg en aandacht aan 
zijn oude moeder te kunnen besteden. Na haar dood eind 2004 (ze werd begraven in St. 
Odiliënberg) werd oud-pastoor Prins assistent in Venlo en Tegelen (2004-2009) en daarna 
(2009-2013) in het parochiecluster Heythuysen. In de zomer van 2013 nam hij daar (bij 
gelegenheid van zijn 40-jarig priesterfeest) afscheid om vervolgens  de overstap naar het 
kloosterleven te maken, de vervulling van een oud verlangen dat blijkbaar nooit helemaal 
verdwenen was en nog altijd in hem leefde. Hij trad in bij de Trappisten van Koningshoeven, 
waar hij het postulaat en het noviciaat doorliep om er op 8 december 2018 zijn professie te 
doen. Toen leed hij al aan de ziekte waaraan hij uiteindelijk ook is bezweken. Voorwaar een 
bijzonder leven, zeg maar gerust een wonderlijk leven, dat helemaal gedragen werd door 
God en dat dankzij Hem ook (doorheen ‘een uitermate ellendige situatie’) uiteindelijk toch 
een zinvolle invulling heeft gekregen, zoals hij zelf in het voorwoord op zijn autobiografie 
schrijft. Dat hij nu in Gods Eeuwigheid mag worden opgenomen. Vanwege de 
coronamaatregelen heeft de uitvaart in besloten kring inmiddels op 2 april plaats gevonden. 
Op een later tijdstip zal nog een herdenkingsdienst worden gehouden. 
 
Nieuws van het front 
Vanaf deze maand is de basiliek in St. Odiliënberg weer op woensdag- en zaterdagmiddag 
geopend voor bezoek en bezichtiging, natuurlijk met in achtneming van de vigerende 
coronamaatregelen. Contactpersoon: John Verkooijen, tel. 06 – 83 77 75 80. 
 
Tegen de achtergrond van de vigerende maatregelen heeft men in St. Odiliënberg voor de 
(aldaar om de vijf jaar te houden) dodenherdenking op maandagavond 4 mei a.s. een 
alternatief programma gekozen. Er zullen dan toch bloemen bij het monument op het 
kerkplein worden neergelegd, terwijl kort voor 20.00 uur solisten van zowel harmonie als 
fanfare gelijktijdig op een tiental plaatsen in het dorp de ‘Last Post’ blazen, als oproep aan 
iedereen om twee minuten stil in acht te nemen. Dat stiltemoment zal dan met klokgelui 
worden afgesloten. Contactpersoon: Har Engels (Ambrosiusbroederschap), tel. 532 882 
 



De viering van het vormsel (die in ons cluster traditiegetrouw in het najaar plaats vindt) 
heeft gelukkig niet te lijden onder de coronacrisis. Die viering heeft bij ons al plaats 
gevonden op 22 november j.l. De eerder geplande vieringen op 20 maart (Vlodrop) en 17 
april (Montfort) zijn in overleg met de deken tot nader order uitgesteld. Een nieuwe 
vormseldatum is voor ons cluster vastgelegd op vrijdagavond 4 december a.s. 
 
Wat de viering van de eerste Heilige communie betreft gaan we inmiddels al vanuit dat het 
dit schooljaar niets meer zal worden. De huidige beperkende maatregelen gelden immers tot 
1 juni en op 11 juli is het alweer zomervakantie. Daarom wordt op dit moment al (in overleg 
met de ouders natuurlijk) gekeken naar nieuwe data aan het begin van het volgende 
schooljaar (september). 
 
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. 
 
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 
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 

mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl
mailto:andreas@roerkerken.nl

