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De maatregelen van de burgerlijke en kerkelijke overheid en hun gevolgen 
De maatregelen die sinds 23 maart j.l. gelden, komen er in grote lijnen op neer dat tot en 
met Pinksteren (31 mei) alle publieke vieringen – ook door de week – zijn afgelast. Omdat er 
via media en andere kanalen ook andere berichten werden verspreid hetgeen tot de nodige 
verwarring leidde, kwam het bisdom op 26 maart  met de mededeling: “zolang u géén ander 
bericht van het bisdom ontvangt, gelden de afspraken die tot dat moment gemaakt zijn”. Op 
27 maart volgde een update. Daarin heet het: “De regel dat tot 1 juni géén publieke 
vieringen mogen plaatsvinden, blijft onverminderd van kracht. Nieuw is dat ook het uitreiken 
van de communie tot die datum niet mogelijk is. In de bijlage leest u hoe u daarmee om dient 
te gaan. Afgelopen dagen was er wat verwarring over de mogelijkheid om vieringen tot 30 
personen te kunnen houden. Ook hierover zijn de bisschoppen heel duidelijk: dit is tot 1 juni 
niet mogelijk, met als enige uitzondering uitvaarten en huwelijken, waarbij de bisschoppen 
oproepen om bij die vieringen het aantal aanwezigen tot een minimum te beperken”. 
 
Andere publieke vieringen dan uitvaarten en huwelijksvieringen staan de bisschoppen niet 
toe, ook al biedt de overheid hiertoe in principe wél een mogelijkheid met maximaal 29 
aanwezigen. “We beseffen dat dit laatste voor gelovigen moeilijk zal zijn. Voor ons is dit ook 
geen gemakkelijk besluit, maar we doen dit omdat we onze verantwoordelijkheid serieus 
nemen, met name ook voor onze gelovigen die tot de risicogroepen behoren. Het huis van 
God, de eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden”.  
De bisschoppen vragen begrip van de gelovigen en wijzen op de noodzakelijke strenge lijn 
van de overheid voor alle andere typen samenkomsten. Ze willen ook gehoor geven aan het 
Vaticaanse decreet van 25 maart 2020.  Ze wijzen op alle mogelijkheden die er intussen zijn 
om vanuit eigen huis een mis te volgen en de geestelijke communie te ontvangen. Ze vragen 
om in gebed met onderlinge barmhartigheid en begrip voor elkaar verbonden te blijven. 
 
In verband met de coronacrisis gaat naast de gebruikelijke HH. Missen en vieringen de 
komende periode ook niet door: 

- het kinderclubje op vrijdagmiddag 3 april in de MFR te Posterholt 
- de paasviering van Seniorenvereniging Berg in de Roerparel 
- de clusterbrede presentatieviering voor de Communicantjes op zondagmiddag 5 april 

in de kerk van Herkenbosch; 
- de schoolpaasviering op dinsdagmorgen 7 april in de kerk van Posterholt; 
- de paasviering van de Posterse Zonnebloem op woensdagmiddag 8 april in De Beuk; 
- de paasviering van de Herkenbosscher seniorenvereniging/KBO diezelfde 

woensdagmiddag in De Harch; 
 
Viering van palmzondag (5 april a.s.) 
Tegen de achtergrond van de geldende maatregelen zeggen de bisschoppen hierover: “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”.  
Ook op palmzondag wordt ook in ons cluster - zij het in besloten kring - de Mis gevierd en 
zullen in dat kader ook palmtakjes worden gezegend. Bij deze dan ook de oproep om ook dit 
weer de nodige palmtakjes ter beschikking te stellen. U kunt ze ons brengen maar ook (met 
de parochiebureaus) bellen, opdat we ze kunnen komen afhalen. Én een uitnodiging voor de 
een drietal ‘mini-vieringen’ met palmzegening op (palm-)zondagmorgen 5 april a.s. op het 
voorplein van de kerken van Herkenbosch (10.00 uur), Melick (10.30 uur) en Posterholt 
(11.00 uur). Ook in St. Odiliënberg zullen er na afloop van de Mis gezegende palmtakjes af te 
halen zijn. 
 
Maken van een Palmpasenkruis/Palmpaasstok 
Omdat de presentatievieringen van de communicantjes in Herkenbosch op palmzondag 
middag niet doorgaat en ook het daarmee verbonden aanbieden van de palmpasenkruisen 
aan de bewoners van WZC Bosscherhof aldaar komt te vervallen, bij deze een nieuw 
initiatief, ‘heet van de naald’. Vanaf dinsdagmorgen 31 maart a.s. staan er nog onversierde 
palmpasenkuisen in de (ook in deze coronatijd openbaar toegankelijke) Mariakapel van de 
St. Matthiaskerk van Posterholt. “Dus als je op berenjacht gaat, kom dan ook even kijken in 
de Mariakapel. Daar staat een mooi beeld van Maria, waar je misschien samen met papa en 
mam een kaarsje bij aan kunt maken. En dan mag je meteen een Palmpaasstok meenemen, 
om deze thuis te versieren. Misschien kun je de Palmpaasstok nog (buiten) bij iemand 
neerzetten, die het fijn vind en een te krijgen. Of je zet hem voor het raam, zodat iedereen 
kan zien  dat het al bijna Pasen is”. Contactpersoon Lian Overbeeke, tel. 06 – 526 20 245 
 

Speciale zegen ‘Urbi et Orbi’ op 27 maart j.l. en de volle aflaat 
Afgelopen vrijdagavond 27 was er de speciale maar vooral ook indrukwekkende 
gebedsdienst op het bordes van de St. Pieter in Rome, waarin de paus voorging in woord en 
gebed. Voor de tekst van de preek zie: http://priorijthabor.blogspot.com/2020/03/waarom-
ben-je-bang-heb-je-nog-geen.html. Na uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste volgde 
de zegen ‘urbi et orbi’ die normaal gesproken alleen met Kerstmis en Pasen wordt gegeven, 
en als er een nieuwe paus is gekozen. Aan deze speciale zegen ‘voor (de) stad (Rome) en de 
wereld’ (want dat betekent toch: ‘urbi et orbi’) was de mogelijk verbonden een volledige 
aflaat te ontvangen. Trouwens: alle mensen die met het coronavirus besmet zijn kunnen een 
volle aflaat verdienen, evenals de mensen die voor hen zorgen, volgens een Vaticaans 
decreet van 20 maart j.l. dat tot nader order van kracht blijft. Omdat de commentator van 
de uitzending niet helemaal helder had wat dat eigenlijk ook alweer is, bij deze een korte 
uitleg. Een aflaat is in een kwijtschelding van straffen die de gelovige in het hiernamaals nog 
moet uitboeten. De aflaat is gedeeltelijk of vol, naargelang hij iemand geheel of gedeeltelijk 
verlost van de tijdelijke straffen die voor de zonde verschuldigd zijn. Om een volle aflaat te 
verdienen moeten zieke gelovigen zich geestelijk verbinden met de viering van de heilige Mis 
en de rozenkrans of kruisweg bidden of minstens het Credo, het Onze Vader en Wees 
Gegroet. Ook moeten zij de intentie hebben om, zodra dat mogelijk is, te voldoen aan de 
normaal geldende voorwaarden voor een volle aflaat: biechten, de communie ontvangen en 
bidden voor de intenties van de paus. Ook de andere gelovigen kunnen een volle aflaat 
verdienen. Daarvoor moeten zij minstens een half uur de eucharistische aanbidding 
bijwonen of minstens een half uur in de Bijbel lezen. Ook kan de aflaat verdiend worden 
door de rozenkrans, kruisweg of de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid te bidden 
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voor het stoppen van het coronavirus, troost voor de zieken en eeuwige zielenrust voor de 
overledenen. Ook hier geldt dat zij de intentie moeten hebben om, zodra dat mogelijk is, te 
voldoen aan de normaal geldende voorwaarden voor een volle aflaat: biechten, de 
communie ontvangen en bidden voor de intenties van de paus. Een volle aflaat is er ook 
voor gelovigen die op het punt staan te overlijden aan het virus, mits ze tijdens hun leven 
regelmatig hebben gebeden. In dit laatste geval vervallen de drie voorwaarden van biecht, 
communie en gebed voor de intenties van de paus (bron kn.nl). 
 
Geestelijke Communie 
Nu publieke Missen zijn opgeschort is er alle reden om nog eens te wijzen op de 
mogelijkheid van de geestelijke Communie. Wat houdt dat in? Hoe kunnen wij Christus in 
deze ongewone tijden toch ontvangen? De geestelijke Communie veronderstelt een diep 
innerlijk verlangen om met Christus verbonden te zijn, een verlangen dat vervulling vindt in 
de viering van de Eucharistie. Toen rond 1420 Thomas a Kempis’ boekje ‘De Navolging van 
christus’ bekend werd, bestond al het idee van de geestelijke Communie. Thomas schrijft 
daarover: “als iemand wettig verhinderd is, zal hij altijd de goede wil en de vrome bedoeling 
hebben te communiceren en zo zal hem de vrucht van het heilig Sacrament niet ontgaan. 
Want iedere vrome gelovige kan op ieder uur van de dag in een geestelijke Communie tot 
Christus naderen en dat zonder enige weerhouding”. De geestelijke Communie raakte echter 
in de zestiger jaren in de vergetelheid. Destijds werd immers de aandacht verlegd van de 
consecratie en de Communie naar samenkomen rond het ‘breken en delen’, zich uitwerkend 
in naastenliefde door te delen met elkaar. Dat had natuurlijke grote gevolgen voor de 
devotie en de eerbied waarmee mensen ter Communie gingen. Niet langer stonden de 
verbondenheid met Christus en het geestelijk gevoed worden, centraal, maar het teken van 
breken en delen en de oproep tot sociale actie. En wanneer de verbondenheid met Christus 
te weinig aandacht krijgt, verdwijnt ook de aandacht voor de geestelijke Communie, omdat 
die juist op die verbondenheid is gericht. Nu het coronavirus grote delen van het 
maatschappelijk en kerkelijk leven lam legt, vragen de Nederlandse bisschoppen opnieuw 
aandacht voor de geestelijke Communie (bron: KN 2020/13). Via de website www.rkkerk.nl 
is een gebedskaart voor de geestelijke Communie te downloaden. 
 
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. 
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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. 
 
Nu er voorlopig geen publiek toegankelijke Missen en of andere vieringen zijn … 
wijzen ook wij graag  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 
(www.radiomaria.nl) iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 
19.00 uur. Naar verluid zal de (in besloten kring te houden) paaswake van ons cluster door 
OR6 worden opgenomen en ’s anderendaags worden uitgezonden. 
 
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.  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 De volgende Goede-Week-vieringen 
zullen op de landelijke en regionale tv te volgen zijn: 
Goede Vrijdag: om 15.00 uur Kruisweg met onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij de KRO op 
NPO2 
Paaszaterdag: om 23.15 uur live uitzending van de Paaswake vanuit de Munsterkerk in 
Roermond met onze hulpbisschop Mgr. Everard de Jong bij de KRO op NPO 2 
1e Paasdag: om 11.00 uur live uitzending van de viering van Pasen vanuit de Munsterkerk in 
Roermond door onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij de KRO op NPO2 en bij de L1  
 
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 
Aanmelding 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 
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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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