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inleiding 
In afwachting van de komende persconferentie op 8 december a.s. zijn we natuurlijk 
benieuwd wat het aantal Coronabesmettingen van de afgelopen twee weken voor gevolgen 
heeft voor de viering van het komende kerstfeest. Het ziet er echter naar uit dat we wat dat 
betreft niet veel positiefs te verwachten hebben … 
 
Veelgestelde vragen uit parochies in de voorbereiding op Kerstmis 
Met Kerstmis in het vooruitzicht zijn veel parochies volop bezig met de voorbereidingen 
om de feestdagen zo veilig en tegelijk zo waardig mogelijk te kunnen vieren. Dit levert een 
aantal vragen op in relatie tot het protocol ‘Kerkelijk leven op 1,5 meter’. 

1. Is er al iets te zeggen over het maximaal toegestane aantal kerkgangers met 
Kerstmis? 

Daar is helaas nog niet met zekerheid iets over te zeggen. Net als de overheid maken de 
bisschoppen zich zorgen over de huidige ontwikkeling in de cijfers van Corona. Deze geven 
op dit moment nog geen aanleiding tot hoop dat veel meer gelovigen dan het huidige 
aantal van 30 kunnen deelnemen aan de vieringen met Kerstmis. De overheid heeft 
aangegeven dat rond 8 december bekend zal worden gemaakt of de algemene richtlijnen 
voor samenkomsten met groepen met het oog op Kerstmis en Oud en Nieuw wel of niet 
versoepeld kunnen worden. De bisschoppen vragen daarom op dit moment aan de 
parochies zich voor te bereiden op het vieren van Kerstmis met maximaal 30 aanwezigen, 
exclusief bedienaren, per viering, maar met de mogelijkheid om op te schalen naar een 
hoger aantal als de Corona cijfers daar half december aanleiding toe geven. De RK-Kerk 
blijft hierover in gesprek met de overheid en houdt uiteraard de parochies van nieuwe 
ontwikkelingen op de hoogte. 

2. Komt er ruimte voor openluchtvieringen en/of herderstochten en dergelijke? 
De huidige overheidsregel is dat men buitenshuis met maximaal 4 personen van 
verschillende huishoudens een groep mag vormen. De lokale overheid (gemeente, 
veiligheidsregio) kan hiervan afwijken en voor religieuze bijeenkomsten plaatselijk 
ontheffing op deze algemene overheidsregel verlenen. Dit betekent dat in beginsel 
openluchtvieringen, herderstochten, processies en dergelijke buiten niet plaats kunnen 
vinden, tenzij de plaatselijke parochie hiervoor van haar lokale overheid uitdrukkelijk 
toestemming heeft gekregen. 

3. Op 18 november heeft de overheid nieuwe regels gepubliceerd over zingen. Wat 
betekent dit voor zingen in de RK-Kerk en voor koren? 

Omdat een verhoogd besmettingsrisico door zingen niet kan worden uitgesloten heeft de 
overheid zingen in een groep (van 2 personen of meer) vanaf 19 november verboden. 
Vanuit het oogpunt van godsdienstvrijheid is zingen tijdens vieringen in de kerk niet 
verboden, maar wordt aangeraden zeer voorzichtig te zijn. De regels in de RK.-Kerk blijven 
ongewijzigd, dat betekent dat tijdens vieringen geen samenzang plaatsvindt en zang 
slechts is toegestaan door één cantor of enkele zangers, zoals in het protocol ‘Kerkelijk 
leven op anderhalve meter’ is vastgelegd. Oefenen door amateurkoren valt onder de 



algemene overheidsregel van zingen in een groep. Amateurkoren kunnen daarom niet bij 
elkaar komen om te oefenen. 

4. Per 1 december is een mondkapje in publieke ruimtes verplicht, maar dit geldt niet 
voor gebedshuizen. Wat betekent dit voor de RK-Kerk? 

Het eerder door de bisschoppen gegeven dringend advies, dat aanwezigen een mondkapje 
dragen tijdens de viering, blijft gelden. Bij voorkeur wordt het mondkapje alleen afgedaan 
tijdens het ontvangen van de Heilige Communie. 

5. Wat is het advies met betrekking tot verwarming van de kerkgebouwen? 
Verwarming van het kerkgebouw door middel van radiatoren en vloerverwarming is 
mogelijk, ook tijdens de eredienst; heteluchtverwarming mag alleen vóór de viering aan, 
moet tijdens de viering worden uitgezet en aanwezigen dienen altijd op tenminste drie 
meter afstand te blijven van de vloerroosters. 

6. Hoeveel tijd moet er tussen twee opeenvolgende vieringen worden aangehouden? 
Om het risico op besmettingen te minimaliseren is het dringende advies om tussen twee 
vieringen contactoppervlakken goed schoon te maken en de kerk daarna te 
luchten/spuien. Luchten/spuien betekent dat ramen, luiken en deuren zodanig tegenover 
elkaar worden opengezet dat een flinke luchtstroming of – circulatie door de ruimte 
ontstaat. Tijdens het luchten/spuien mogen er geen mensen aanwezig zijn in de ruimte. 
Het advies is om tussen verschillende vieringen tenminste twee uur aan te houden om te 
luchten. 

7. Hoeveel mensen mogen een uitvaart bijwonen? 
Uitvaarten mogen vanaf 19 november door maximaal 100 personen worden bijgewoond. 
Dat geldt ook voor uitvaarten in de RK-Kerk, mits in het kerkgebouw waar de uitvaart 
plaatsvindt 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden genomen. Voor 
alle andere vieringen blijft voorlopig het aantal van maximaal 30 aanwezigen gelden. 
 
Wat doen we dit jaar met Kerst? 
“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is een vraag die in veel gezinnen wordt gesteld. Soms al in 
oktober, want je moet op tijd plannen. Spreken we af met de familie? Wordt het 
wintersport? Of toch met z’n allen naar een restaurant? En last but not least: naar welke 
Nachtmis gaan we? “Wat doen we met Kerst?” wordt dit jaar een heel bijzondere vraag. 
Kerstmis is bij uitstek een feest om samen te vieren. We zoeken elkaar graag op: thuis en in 
de kerk. Maar hoe knus wordt het als we anderhalve meter afstand moeten houden? Als we 
niemand een hand mogen geven om hem of haar een Zalig Kerstfeest te wensen? 
Misschien goed om even terug te denken aan het eerste Kerstfeest: Jezus werd geboren in 
een stal, omdat hij niet welkom was in de herberg. En die herders? Dat waren ruwe kerels, 
met wie de meeste mensen in die tijd liever geen contact hadden, laat staan dat ze 
geknuffeld werden. ‘Social distancing’ is dus niet helemaal nieuw. In andere vormen was het 
er al vanaf de eerste dag. Juist in afzondering werd Gods Zoon geboren. In een wereld die 
Hem op afstand hield werd God mens met de mensen. Op wat eenvoudige herders en 
excentrieke wetenschappers na, zocht niemand hem op. Maar God ging desondanks naar de 
mensen toe. “Wat doen we dit jaar met Kerst?” is helemaal geen moeilijke vraag. Waar we 
ons ook bevinden en hoe de omstandigheden ook zullen zijn: met Kerstmis mogen we vieren 
dat God geen afstand houdt, maar naar ons toegekomen is en juist op moeilijke momenten 
ons heel nabij wil zijn. De Nederlandse Bisschoppen nodigen iedereen van harte uit om 
Kerstmis  te vieren. Zij roepen daartoe op met de slogan ‘Vier Kerstmis’ en geven verdere 
informatie op een speciale website ‘vierkerstmis.nl’. De mogelijkheden om met Kerstmis in 



de kerken bij elkaar te komen zijn dit jaar beperkt vanwege Corona en het kerkelijk leven op 
anderhalve meter. Maar Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren.  Op genoemde 
website vinden bezoekers tips om Kerstmis te vieren in het gezin (doe-boekje voor 
kinderen), met de armen (Adventsactie) én door deel te nemen aan de liturgie. Dat laatste 
kan door een kerk te bezoeken of de vieringen van Kerstmis online of op tv via NPO2 (KRO) 
te volgen. Hiervoor wordt het liturgieboekje online beschikbaar gesteld en wordt verwezen 
naar parochiewebsites via zoekparochie.nl.  
 
personalia 
De geplande feestelijke bijeenkomst van het St. Otgeruskoor uit Sint Odiliënberg ging 
vanwege Corona niet door. En dus ook niet de huldiging van Mariet Smeets, die 55 jaar lid 
van het koor is. Behalve als verdienstelijk sopraan is zij 20 jaar bestuurslid geweest, 
penningmeester, bibliothecaris, lid van de muziekcommissie, stuwende kracht van Musica 
Odilia, een aparte tak in het koor dat rouw- en trouwdiensten verzorgde. Bovendien was ze 
altijd in voor een optreden op Ceciliafeesten en jaren nummer één in het beste 
repetitiebezoek. Tevens verzorgde zij de koffie in de repetitie pauze. 
 
Vanmorgen (2 december) namen we in de St. Matthiaskerk van Posterholt afscheid van 
Gertrudis Hubertina (Truus) Smeets-Wolters (1937-2020), op 4 januari 1937 geboren in 
Melick en getogen in het grote gezin (12 kinderen van Reinard Wolters (van de Bekker) en 
Barbara Coenen (Berb van Teumke oet Mofert). Al op jonge leeftijd ging ze als dienstmeisje 
uit werken op Genhaof. Op de kermis in Montfort leerde ze Jacques Smeets uit Posterholt 
kennen en trouwden ze bijna zestig jaar geleden (begin 1961). Ze trouwde in, zoals dat 
heette, d.w.z. dat ze bij haar schoonouders (en haar inwonende zwager Har) in Posterholt 
aan de Hoofdstraat introk, waar ze ook mede het boerenbedrijf overnam. Truus en Jacques 
werden de troste ouders van Barbara, Petra en Marga. Truus was altijd bezig, in en rondom 
het huis en later ook in de (groenten-)winkel. Op vakantie gingen ze graag naar zee, terwijl 
Truus ook graag samen met haar dochters naar de stad ging, niet alleen om te winkelen, 
maar ook om te genieten van een lekkere kop koffie met een gebakje erbij. Toen de drie 
dochters binnen een jaar tijd uitvlogen, viel dat in het begin wel tegen, maar spoedig daarna 
kwamen de kleinkinderen die ze altijd verwende als ze bij opa en oma op bezoek kwamen. 
Vanwege haar dementie moest ze een jaar of negen geleden noodgedwongen op Camillus 
worden opgenomen. Daar bloeide ze voorwaar weer een beetje op, maar uiteindelijk gleed 
ze toch steeds meer weg in haar eigen wereldje, een wereld waarin ze alsmaar 
onbereikbaarder werd voor haar omgeving. Daarom overheerste er bij het afscheid naast 
droefheid vooral ook troost, omdat met haar heengaan op donderdagmiddag 26 november 
j.l. haar en haar dierbaren nog verder lijden bleef bespaard. Na de uitvaartdienst volgde de 
begrafenis in het familiegraf op het parochieel kerkhof. 
 
Vanmiddag (2 december) deden we vanuit de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch Jacobus 
Johannes (Jac) Tellers (1932-2020), weduwnaar van Finy Peggen (1934-2020) uitgeleide. Op 
25 februari 1932 kwam hij in Brachterbeek ter wereld. Zijn vader kwam eind 1934 op 30-
jarige leeftijd te overlijden, zodat moeder alleen achter bleef met vier kleine kinderen. In zijn 
jeugdjaren waren voetballen en zwemmen zijn grote hobby’s. Voetballen zou hij ook nog 
lang blijven doen, ook toen hij later naar Herkenbosch verhuisde. Al op jonge leeftijd ging hij 
als mijnwerker aan de slag, maar maakte al gauw de overstap naar Philips in Roermond om 
uiteindelijk als werknemer bij de plaatknipperij met zijn 60e met pensioen te gaan. Nadat hij 



tijdens een voetbaltoernooi Finy Peggen uit Herkenbosch had leren kennen, trouwden ze in 
1959, een huwelijk waaruit vier kinderen ontsproten: Peter, Hanny, Carolien en Thea. Naast 
fietsen, wandelen en vissen werd biljarten zijn grote passie. Dat heeft hij ook nog heel lang 
volgehouden. Graag ging hij met hele gezin op vakantie, naar zee en later naar Oostenrijk. 
Dat bleven hij en zijn vrouw doen, ook toen de kinderen al niet meer meegingen. Nadat Finy 
in de zomer van 2002 vroegtijdig was overleden ging hij samen met zijn broer Sef naar 
Oostenrijk waar hij de Duitse Gudrun leerde kennen met wie hij nog 17 mooie jaren 
beleefde. Zijn gezondheid, maar ook de grote afstand tot haar woonplaats in de buurt van 
Dortmund begonnen hem echter steeds meer parten te spelen. Toch nog onverwacht snel 
kwam er op vrijdagmorgen 27 november j.l. in de Bosscherhof een einde aan zijn leven. Na 
de uitvaartmis vond hij zijn laatste rustplaats bij zijn 18 jaar geleden overleden echtgenote. 
 
Gebed in Coronatijd (Europese bisschoppen) 
God onze Vader, Schepper van de wereld, U bent almachtig en barmhartig. Uit liefde voor 
ons hebt U Uw eigen Zoon naar de wereld gezonden voor het heil van het lichaam en de ziel 
van alle mensen. Kijk naar Uw kinderen, die zich in deze moeilijke tijden van grote 
beproevingen en uitdagingen in vele regio’s in Europa en de rest van de wereld, tot U wenden 
om kracht, troost en verlossing te zoeken. Bevrijd ons van ziekte en angst, genees onze 
zieken, troost hun families, schenk de verantwoordelijken van de regeringen wijsheid, schenk 
de artsen, de verplegers en verpleegsters en de vrijwilligers doorzettingsvermogen en kracht 
en de overledenen het eeuwige leven. Verlaat ons niet in deze tijd van beproeving, maar 
verlos ons van alle kwaad. Daarom verzoeken wij U, die met de Zoon en de Heilige Geest leeft 
en heerst tot in alle eeuwigheid. Amen. Heilige Maria, Moeder van de zieken en Moeder van 
de hoop, bid voor ons! 
 
Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? 
Herkenbosch: NL52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus 
Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 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 (Marlou Roeleveld), 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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