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inleiding  
De persconferentie van het kabinet op dinsdag 8 december j.l. schetste een sober beeld voor 
Kerstmis. De cijfers zijn momenteel nog dermate ongunstig, dat de overheid geen 
versoepeling van maatregelen heeft aangekondigd. Met de ongunstige cijfers in gedachten 
blijft voor de R.K-Kerk de situatie voor nu ook ongewijzigd. Dat betekent dus handhaving van 
het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. En verder geldt voorlopig niet meer dan 
dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren, een dringend advies dat aanwezigen 
een mondkapje dragen dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de Heilige 
Communie wordt afgedaan. Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit 
geldt ook voor de zang door kinderen en samenzang door gelovigen is niet toegestaan. 
Er vindt op korte termijn nog overleg plaats tussen kerken en de minister en ook de 
bisschoppenconferentie vergadert binnenkort waarbij de (on)mogelijkheden voor de 
vieringen met Kerstmis worden besproken. De uitkomst van deze overleggen wordt zo 
spoedig mogelijk na 15 december a.s. gedeeld met de parochies. 
 
Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis (8 december) 
Even leek het erop dat het dit jaar niet door zou gaan, niet het feest, maar traditionele 
bezoek van de paus op deze dag aan het Mariabeeld op de Piazza di Spagna in Rome. Het 
was nog heel vroeg en het regende flink toen er een blauwe auto met een Vaticaans 
kenteken op het Piazza di Spagna in Rome arriveerde. De winkels waren nog gesloten en de 
meeste mensen lagen nog in bed, toen paus Franciscus uitstapte om bij het Mariabeeld te 
bidden. Daarmee verraste hij iedereen, want het Vaticaan had een paar dagen geleden nog 
laten weten dat het jaarlijkse gebedsmoment niet door zou gaan om verdere verspreiding 
van het coronavirus te voorkomen. De persdienst van de Heilige Stoel had enkel gezegd dat 
Franciscus “privé zal bidden”, zonder daarbij een plek te noemen. En feitelijk was er die 
ochtend ook sprake van een privémoment. Alleen, met een paraplu in de hand en een 
mondkapje op, bad de paus aan de voet van het enorme bronzen Mariabeeld. Achter de 
paus stonden enkel de brandweerlieden, die zoals elk jaar vroeg in de ochtend op een ladder 
naar boven waren geklommen om een bloemenkrans aan de arm van Maria te hangen. 
Daarmee verwijzen ze naar het feit dat hun voorgangers in 1857 het Mariabeeld inwijdden. 
Franciscus legde een bos witte rozen neer aan de voet van het beeld en bleef er enkele 
momenten bidden. “Hij ging in gebed naar de Maagd, omdat zij liefdevol over Rome en haar 
inwoners waakt. Hij vertrouwde iedereen aan haar toe die in deze stad en wereldwijd 
geraakt is door de ziekte en door de ontmoediging”, zei de Vaticaanse woordvoerder. Die liet 
ook weten dat de paus daarna, rond 7.15 uur, naar de basiliek van Santa Maria Maggiore 
was gegaan om er te bidden bij de icoon ‘Salus Populi Romani’. In de basiliek droeg de paus die 

ochtend, in bijzijn van kardinaal Stanislaw Rylko, aartspriester van de Santa Maria Maggiore, 

ook de Mis op. Meteen daarna ging hij terug naar het Vaticaan voor het angelusgebed van 12 
uur. 
 

1300e sterfdag St. Odilia (13 december) 
Als begin dit jaar de Coronapandemie niet was uitgebroken waren we afgelopen najaar op 
bedevaart naar de Mont Sainte-Odile in de Elzas geweest,  waar de H. Odilia op 13 december 

https://www.kn.nl/vaticaan/begrip-en-kritiek-na-afzeggen-pausbezoek-aan-mariabeeld/


720 overleed en haar laatste rustplaats vond. Tussen 13 december 720 tot 13 december 
2020 liggen exact 1300 jaren en daar wilde men niet alleen in de Elzas, maar ook in de 
nieuwe regio Grand-Est en in de buurlanden feestelijk bij stilstaan. Maar daar is dus vanwege 
de Corona weinig of niets van gekomen. (Deze) Odilia werd rond 660 geboren als dochter 
van hertog Etticho I (ook Adalrich, Adelrik, Athic, Attich, Chatarik, Eticho of Étichon), 
woonachtig in de Elzas. Volgens de legende was haar vader in het geheel niet blij met zijn 
dochter. Hij had liever een zoon gehad en bovendien was zij blind. Hij verstootte haar dus. In 
de levensbeschrijving van Germanus van Granfelden komen we deze zelfde hertog Atticho 
tegen. Daar wordt hij ons voorgehouden als een vreeswekkend man. Naar het schijnt is die 
hertog Atticho niemand anders dan de vader van deze heilige Odilia! Odilia's moeder zond 
haar naar het klooster Baume-des-Dames bij Besançon. Hier ontving ze uit handen van 
bisschop Erhard van Regensburg het doopsel. Op hetzelfde moment kon ze weer zien, aldus 
haar levensbeschrijving. Samen met haar vader stichtte zij rond 690 klooster Hohenburg 
('Sainte-Odile') in de Elzas, en omstreeks 707 ook nog Niedermünster aan de voet van de 
berg. Het werd juist hier gebouwd om pelgrims de moeizame tocht naar boven te besparen. 
Zij stelde haar nicht Sint Gundelindis (of Gwendolina) aan als abdis († ca 750). Zij werd 
begraven in Odilienberg (= latere benaming voor Hohenburg) en opgevolgd door Sint 
Eugenia († ca 735). De legendarische versie van haar levensverhaal was in de middeleeuwen 
bijzonder populair. Daardoor verspreidde zich haar verering over heel de Elzas en ver 
daarbuiten. Haar graf werd een drukbezocht pelgrimsoord. Reeds in de negende eeuw 
trokken er pelgrims naartoe om van oogkwalen verlost te worden. Daarnaast waren het 
vooral bronnen en bergen die speciaal aan haar werden toegewijd. Ze wordt afgebeeld als 
abdis (wit habijt; staf), met een boek in de hand waarop twee ogen rusten; ze draagt vaak 
een kroon; ze heeft een kelk bij zich (herinnering aan het feit, dat zij op het moment van 
haar afsterven, haar medezusters naar de kerk stuurde (?) en een haan, symbool van 
waakzaamheid; wellicht ook een verwijzing naar het wonder dat zij nog één keer uit de dood 
opstond om haar medezusters gerust te stellen: zij waakte over hen zelfs tot in de dood! 
(www.heiligen-3.nl). 
 
St. Jozefjaar 
Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de 
universele Kerk, heeft paus Franciscus afgelopen dinsdag 8 december per direct een 
Jozefjaar afgekondigd. Het Jozefjaar ging op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen 
in. Het wordt op 8 december 2021 afgesloten. In de apostolische brief Patris Corde (‘Met een 
vaderhart’) schrijft de paus dat gelovigen in de vaak onopgemerkte St.-Jozef “een 
voorspreker, steun en gids in moeilijke tijden” kunnen vinden. “St.-Jozef herinnert ons eraan 
dat degenen die in de schaduw lijken te staan, een ongeëvenaarde rol in de 
heilsgeschiedenis kunnen spelen”, aldus de paus. Als Maria’s man en beschermer van Gods 
Zoon veranderde St.-Jozef “zijn menselijke roeping tot huiselijke liefde in een 
bovenmenselijke zelfgave van zijn hart en zijn vaardigheden; een liefde ten dienste van de 
Messias die opgroeide in zijn huis”. Paus Franciscus :“In elke situatie sprak Jozef zijn eigen 
‘fiat’ uit, zoals Maria dat deed bij de Annunciatie en Jezus in de Tuin van Getsemane … Dit 
alles maakt duidelijk dat Jozef door God geroepen was om de persoon en de missie van Jezus 
te dienen door de uitoefening van zijn vaderschap.” Op die manier werkte hij mee “aan het 
grote mysterie van de verlossing en is hij waarlijk een dienaar van de verlossing”. Door Jozefs 
onvoorwaardelijke aanvaarding van Maria en zijn beslissing om “haar goede naam, haar 
waardigheid en haar leven” te beschermen, is hij ook een voorbeeld voor alle mannen, 

http://www.heiligen-3.nl/


voegde de paus toe. “In onze wereld waar psychologisch, verbaal en fysiek geweld tegen 
vrouwen vandaag de dag zo duidelijk aanwezig is, is Jozef een voorbeeld van een 
respectvolle en gevoelige man.” De paus onderstreepte ook Jozefs “creatieve moed”; niet 
alleen door een stal te vinden en die tot een “thuis te maken voor Gods Zoon die in de 
wereld kwam”, maar ook door Christus te beschermen tegen de dreiging van koning 
Herodes. “De Heilige Familie had te maken met concrete problemen, zoals elke andere 
familie, zoals zo veel gevluchte broeders en zusters die vandaag hun leven riskeren om aan 
pech en honger te ontkomen. In dat opzicht beschouw ik St.-Jozef als de bijzondere 
patroonheilige van iedereen die door oorlog, haat, vervolging en armoede gedwongen is zijn 
vaderland te verlaten.” Als een timmerman die “eerlijk zijn brood verdiende om voor zijn 
gezin te zorgen” is de aardse beschermer van Christus ook een voorbeeld voor arbeiders en 
degenen die zoeken naar werk en het recht op een waardig leven voor zichzelf en hun gezin 
(KN). 
 
Pontificale ‘Drive-in-Nachtmis’ op Pinkpopterrein 
Op Kerstavond 24 december a.s. wordt op het Megalandterrein in Landgraaf een drive-in-
Nachtmis gehouden. Bisschop Harrie Smeets van Roermond zal dan om 22.00 uur op een 
podium een eucharistieviering opdragen. Belangstellenden kunnen deze vanuit hun auto 
volgen, waardoor de viering volledig Coronaproof is. Kerstmis is bij uitstek het moment 
waarop veel mensen naar de kerk willen gaan en daar in principe ook van harte welkom 
zijn. Maar vanwege de coronamaatregelen is dat dit jaar niet mogelijk voor grote aantallen 
kerkgangers. Per kerk mogen in elke viering maar maximaal dertig personen worden 
toegelaten. Voor de meeste parochies betekent dit dat ze heel veel mensen moeten 
teleurstellen. Met de drive-in-Nachtmis wil bisschop Smeets een alternatief hiervoor 
bieden. Op het verharde gedeelte van het Megalandterrein – waar normaal gesproken het 
popfestival Pinkpop wordt gehouden - is ruimte voor maximaal 500 personenauto’s. Op 
deze manier kan toch een groot aantal mensen in één keer de viering bijwonen. 
Voorwaarde is wel dat bezoekers gedurende de hele viering in hun auto blijven zitten. In 
elke auto mogen ook alleen maar mensen zitten uit één huishouden. De deelnemers 
mogen uiteraard ook geen klachten hebben of quarantaine-plichtig zijn. Naast het podium 
worden twee schermen opgesteld, zodat iedereen vanuit elke auto goed zicht heeft. Het 
geluid van de viering is via de autoradio te volgen. Tijdens de drive-in-Nachtmis wordt 
geen communie uitgereikt en ook niet gecollecteerd, zodat er op geen enkele manier 
contact hoeft te zijn tussen de mensen in de auto’s en erbuiten. Belangstellenden die naar 
de drive-in-Nachtmis willen komen, dienen vooraf een gratis ticket te reserveren, waarop 
het kenteken van de auto wordt geregistreerd. Alleen aangemelde auto’s worden op het 
terrein toegelaten. Tijdens de viering dienen de lichten en de motor van de auto 
uitgeschakeld te worden. Dit betekent voor de meeste auto’s dat de verwarming dan ook 
uitstaat. Wie naar de drive-in-viering wil komen, wordt dus wel geadviseerd zich hierop te 
kleden. De drive-in-Nachtmis wordt georganiseerd door het bisdom Roermond met 
medewerking van de Gemeente Landgraaf en evenemententerrein Megaland Landgraaf. 
De muziek wordt verzorgd door een blazersensemble van Fanfare Eendracht uit Landgraaf 
en door zangeres Wendy Kokkelkoren. De Stichting Kerststal Venray en schutterij ‘t 
Zandakker Gilde Sint-Jan uit Venray zorgen voor een manshoge kerststal. De Limburgse 
regionale zender L1 TV gaat de mis live uitzenden en de KRO streamt de viering via 
internet. 
 



Liturgisch kerstprogramma 
Kerstavond 24 december: 
Kindervieringen: 17.00u. Melick en Vlodrop; 17.30u. Herkenbosch*; 18.30u. Berg* 
HH. Missen: 19.00u. Melick; 20.30u. Posterholt en Vlodrop; 22.00u. Herkenbosch en Berg* 
1e Kerstdag 25 december: 
HH. Missen: 9.30u. Herkenbosch en Bergx; 11.00u. Posterholt en Vlodrop; 11.15u. Melick 
2e Kerstdag 26 december (H. Stefanus): 
HH. missen 9.30u. Herkenboscho en Bergo; 11.00u. Posterholt (?)*; 11.15u. Melicko 

3e Kerstdag 27 december (H. Familie): 
HH. missen: 9.30u. Herkenboscho en Bergo; 11.15u. Melicko 

 
*opgave mogelijk en nodig; ovrij toegankelijk; alle andere vieringen besloten (volgeboekt) 
x te volgen via live-stream 
 
Gebed in Coronatijd (Kerknet) 
God van alle leven,  van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond. In Jezus, uw 
Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen. Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,  
Door zijn goedheid en verzoening  heeft Hij nieuwe toekomst geopend voor mensen die 
verloren waren.  Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,  in deze dagen van 
onrust en onzekerheid. Geef ons kalmte, wijsheid en moed  om te onderscheiden wat we 
kunnen doen  om anderen tot steun te zijn  en deze crisis te helpen overwinnen. Doe ons 
groeien in hoop en vertrouwen  nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren, 
en houd in ons het geloof levend  dat Gij alles ten goede leidt. Door Christus, onze Heer. 
 
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, tel. 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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