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inleiding 

Een vreemde kerstviering gaan we tegemoet. Gelukkig geen algehele (kerkelijke) lockdown, 
maar gedeeltelijk. Alleen op kerstavond komen de vieringen te vervallen. Ook de pontificale 
nachtmis op het Pinkpopterrein in Langraaf gaat niet door. Voor de rest blijft het toch, met 
maximaal 30 kerkgangers per viering, behelpen. Maar het gaat, het kan en mag, ook al roept 
dit laatste in seculiere kringen toch weer de nodige vragen op. Het maakt de discussie over 
‘vrijheid van godsdienst’ er in deze tijd van resp. ‘strijd tegen Corona’ des te interessanter op 
(zie verderop). Gaat bij ons de zaak weer (gedeeltelijk) op slot, in België gaat men juist, 
onder strikte voorwaarden, weer open en mogen er weer publiek toegankelijke Missen 
gevierd worden. Daarbij mogen maximaal vijftien mensen boven de 12 jaar aanwezig zijn 
(KN). 
 
liturgisch (kerst-)programma 
Alle vieringen op Kerstavond 24 december a.s. komen dus te vervallen. De nachtmis van 
22.00 uur met de zusters in de basiliek is via live-stream te volgen. 
1e Kerstdag 25 december: 
09.30 uur: St. Odiliënberg (besloten d.w.z. volgeboekt) - is via livestream te volgen 
09.30 uur: Herkenbosch (besloten d.w.z. volgeboekt) 
11.00 uur: Posterholt (besloten d.w.z. volgeboekt) 
11.00 uur: Vlodrop (besloten d.w.z. volgeboekt) 
11.15 uur: Melick (besloten d.w.z. volgeboekt) 
2e Kerstdag 26 december (H. Stefanus): 
09.30 uur: St. Odiliënberg (beperkt toegankelijk, opgave nodig) 
09.30 uur: Herkenbosch (beperkt toegankelijk, opgave nodig) 
11.00 uur: Posterholt (beperkt toegankelijk, opgave nodig) 
11.15 uur: Melick (beperkt toegankelijk, opgave nodig) 
3e Kerstdag 27 december (H. Familie): 
09.30 uur: St. Odiliënberg (beperkt toegankelijk, opgave wenselijk) 
09.30 uur: Herkenbosch (beperkt toegankelijk, opgave wenselijk) 
11.15 uur: Melick (beperkt toegankelijk, opgave wenselijk) 
Verder zijn, met name in de middaguren, veelal de kerken geopend om individueel de 
kerststal te bezoeken en/of om een kaarsje aan te steken. 
 
Live-streaming Nachtmis en Dagmis vanuit de basiliek 
Op Kerstavond (donderdagavond 24 december a.s.) om 22.00 uur en op (eerste) Kerstdag 
(vrijdagmorgen 25 december a.s.) om 9.30u wordt de Nachtmis resp. de Dagmis live 
gestreamd. Op deze manier kunnen we toch nog wat mee krijgen van wat we dezer dagen in 
onze kerken, al dan niet met publiek, vieren. TV- en computermissen zijn natuurlijk niet 
ideaal, maar altijd meer dan niets. De beide kerst-uitzendingen worden aangeboden door Priorij 
Thabor in samenwerking met EJ Audioverhuur. De gegevens om deze te streamen zijn als volgt: 
-ga naar www.ejaudioverhuur.nl 
-klik op de hoofdpagina rechtsboven op de button: video stream 
-Klik op de volgende pagina uw gewenste videostream aan: video stream A  
-Type de 6 cijfers van het wachtwoord/pincode in: 201225 en klik op “enter” 
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U bent dan verbonden met de videostream. Let op : ongeveer 15 minuten voor aanvang zal 
de stream pas actief zijn. Na de streaming zullen de HH. Missen nog gedurende een maand 
te zien zijn met deze gegevens op de site van EJ Audioverhuur (stream-archief, stream-
archief 5). Ook zullen de uitzending worden geplaatst op het youtube-kanaal van Priorij 
Thabor (www.priorijthabor.nl). 
 

vierkerstmis.nl 
De Nederlandse bisschoppen nodigen iedereen uit om Kerstmis te vieren ook al vinden de 
vieringen van kerstnacht dit jaar alleen achter gesloten deuren plaats. In een 
videoboodschap lezen de bisschoppen het evangelie van de nachtmis voor om iedereen te 
bemoedigen en aan te sporen Kerstmis niet over te slaan. “Wij vieren met Kerstmis dat God 
zich tot onze naaste heeft gemaakt doordat zijn Zoon mens is geworden, als kind is geboren 
in Bethlehem”, zegt kardinaal Eijk. “Dat God in Christus onvoorwaardelijk van ons houdt en 
dat God zijn menslievendheid op aarde  heeft laten zien”, zeggen bisschop De Korte en 
bisschop Van den Hout op hun beurt. Zij en de andere bisschoppen roepen van harte op: 
“Vier Kerstmis.” Kijk behalve voor de video op vierkerstmis.nl voor tips, boekjes bij de 
vieringen, kerstkaarten, een doeboek voor kinderen en meer. Meer tips zijn ook te vinden op 
een speciale kerstpagina op deze site van het bisdom Roermond (www.bisdom-
roermond.nl). 
 

‘Vrijheid van godsdienst’ versus ‘strijd tegen Corona’ 
Verhindert de vrijheid van godsdienst dat de overheid in de strijd tegen het coronavirus mag 
ingrijpen bij kerken? Nee, zeggen juristen. Maar over de vraag of het ook nodig is, verschillen 
ze van mening. De scholen zijn dicht, de kerken mogen open blijven: die aankondiging leidde 
deze week tot verwondering en verontwaardiging – zoals al een paar keer eerder gebeurde 
in het afgelopen jaar. Waar komt dat verschil vandaan, en waarom blijven de kerken 
ongemoeid? Het simpelste antwoord op die vraag: dat komt door de wet. Of beter: door het 
ontbreken ervan. “Een belangrijke basisregel van de rechtsstaat is dat de rechten en 
vrijheden van burgers, instellingen en dergelijke alleen mogen worden beperkt op basis van 
een wet”, zegt advocaat en kerkrecht-deskundige Teunis van Kooten. “Voor 
kerkgenootschappen is er nimmer zo’n wet opgetuigd. Voor het onderwijs wél, meerdere 
wetten zelfs.” De overheid heeft dus meer middelen tot haar beschikking om bij het 
onderwijs in te grijpen dan bij de kerken. Maar zo’n wet die het mogelijk had gemaakt om 
ook de kerken maatregelen op te leggen had er wel kúnnen komen, zegt Fokko Oldenhuis, 
hoogleraar religie en recht aan de Groningse universiteit. “Tegen iedereen die roept: we 
kunnen niks doen aan de kerken omdat er vrijheid van godsdienst is, zeg ik: ammehoela.” 
Dat dat niet gebeurd is – in de onlangs aangenomen coronawet hadden bepalingen 
opgenomen kunnen worden die ingrijpen bij kerken mogelijk maken – heeft volgens 
Oldenhuis te maken met de christelijke partijen in de Tweede Kamer. “Omdat de 
ChristenUnie in het kabinet zit en het kabinet de steun van de SGP vaak nodig heeft voor een 
meerderheid, is er niets gebeurd.” Dat had wel gemoeten, vindt Oldenhuis. “In coronatijden 
is de kerk niet anders dan de Brabanthallen of het theater. Als je een theater dicht kan 
gooien, kun je dat met de kerk ook doen. Het gaat om de volksgezondheid, met godsdienst 
heeft het niets te maken.” Sophie van Bijsterveld, hoogleraar religie, recht en samenleving in 
Nijmegen vindt juist dat de overheid heel terughoudend moet zijn in het opleggen van regels 
voor de kerken. “Het is een gezond juridisch uitgangspunt dat de overheid afstand houdt in 
dit soort kwesties. Maar vrijheid komt wel met verantwoordelijkheid. Dus de kerk moet dan 
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zelf de verantwoordelijkheid nemen, ook voor de gezondheid van kerkgangers en mensen 
met wie zij in contact staan. Iedereen moet wat inbinden, de kerk ook. Dat is de afgelopen 
tijd ook volop gebeurd. Neem het bericht dat alle kerstnachtmissen worden afgelast: dat is 
een voorbeeld van het nemen van die verantwoordelijkheid. Het laat zich moeilijk 
vergelijken met de scholen. Maar je moet je voorstellen hoe het in de praktijk had gewerkt 
als de overheid over de scholen had gezegd: het is beter om daar niet samen te komen. 
Waren alle scholen dan gesloten? Ik denk het niet. Daar is een overheidsmaatregel dus wel 
te rechtvaardigen.” In dat laatste ligt precies hét argument besloten om de kerken geen 
beperkingen op te leggen, zegt Van Kooten, die het dan ook eens is met de 
uitzonderingspositie voor kerken. “Uit uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens wordt duidelijk dat een overheid de vrijheid van godsdienst mag beperken als er 
aan drie voorwaarden is voldaan. Eén: het moet worden vastgelegd in een wet. Twee: het 
moet een legitiem doel dienen. En drie: de beperking moet noodzakelijk zijn. Aan die eerste 
twee kun je in de coronacrisis vrij makkelijk voldoen. Maar aan die derde niet. Want de 
kerken hebben – via het overleg van de koepelorganisatie CIO met minister Grapperhaus van 
justitie – afgesproken om zichzelf beperkingen op te leggen. Dat doen ze vrijwillig, en ze 
houden zich er grosso modo aan. Kortom: de noodzaak van de beperking is er niet. En om 
dan in te grijpen in de vrijheid van godsdienst – die in ons land sowieso een heel sterke 
bescherming geniet – dat gaat niet.” Van Kooten wijst naar België, waar de Raad van State 
vorige week een streep zette door het daar opgelegde verbod op kerkdiensten, omdat dat 
een ‘disproportionele beperking van de vrijheid van eredienst’ was. Eerder werd ook in 
Frankrijk een verbod op kerkdiensten door de Hoge Raad ongrondwettelijk genoemd. 
Oldenhuis vreest dat de kerken in Nederland er door hun uitzonderingspositie beroerd op 
komen te staan. “Het geloof is zoiets moois, en dat wordt nu weggezet als: de kerken 
moeten zo nodig. De kerken zijn nu mikpunt van kritiek, en dat had dus niet 
gehoeven.” (Trouw). 
 
Personalia 
Op zaterdagmorgen 19 december hielden we in de (dagkapel van de) St. Andreaskerk van 
Melick de uitvaartdienst voor Joseph Theodoor Hendrikus (Sef) Minkenberg (1938-2020) uit 
de Waterschei. Daar was hij geboren en getogen; daar is hij ook bijna tot het laatst toe 
blijven wonen, totdat hij vanwege toenemende dementie niet meer thuis in zijn eigen 
vertrouwde omgeving kon blijven en noodgedwongen in een zorgcentrum moest worden 
opgenomen. Daar in de Waterschei had hij na verloop van tijd de ouderlijke boerderij 
overgenomen, nadat hij in Roermond de lagere land- en tuinbouwschool en de landbouw-
winterschool met goed gevolg had doorlopen. Wat het huishoudelijk werk betrof, kon en 
mocht hij terugvallen op zijn zus Riet, die - nadat hun ouders halverwege de jaren tachtig 
waren overleden -  ook met haar gezin naast de ouderlijke boerderij kwam wonen. Omdat hij 
steeds meer landbouwgrond kwijt raakte, zag hij zich rond zijn 50e genoodzaakt het 
boerenbedrijf te stoppen; alleen de asperges-teelt hield hij voorlopig nog aan. Gelukkig kon 
hij daarna in de buitendienst van de Westrom aan de slag, waar hij nog tot aan zijn pensioen 
met veel plezier werkte. Na zijn pensionering kwam er niet alleen tijd voor de verzorging van 
het paard van zijn nichtje Linda, maar ook om te fietsen en wandelen, iets wat hij altijd al 
graag gedaan had. Nadat hij al eens eerder met zijn gezondheid had gesukkeld (een operatie 
en een serie bestralingen had hij al eens ondergaan) was zijn dementie er de oorzaak van dat 
hij eerst naar de dagopvang en later naar de dag- en nachtopvang van zorgboerderij De Port 
in Kelpen ging, om twee jaar geleden een plekje op Hornerheide te krijgen waar er afgelopen 



maandag 14 december j.l. een einde aan zijn leven kwam. Na de uitvaartmis volgde in 
Roermond de crematie. 
 
Diezelfde zaterdagmiddag namen we op Bergerbos afscheid van Johannes Hubertus (Jan) 
Esser (1939-2020) uit Posterholt. Geboren en getogen op de Borgh aldaar trouwde hij in de 
zomer van 1962 met Lies Jörissen van de Varst en betrokken ze een huis aan de Dr. 
Ariënsstraat waar ook hun kinderen Marlies, John en Mario zouden opgroeien. In die tijd 
verdiende Jan de kost bij het Kadaster in Roermond, echter niet als veldwerker, maar als 
chef binnendienst. Hij had er al bijna 40 (dienst-)jaren opzitten toen hij op zijn 54e vanwege 
een reorganisatie vervroegd met pensioen kon gaan. Niet lang daarna kreeg hij hartklachten 
en moest hij een zware operatie ondergaan waar hij echter weer goed van herstelde. Zijn 
grote hobby was voetbal. Deze sport beoefende hij al vanaf zijn jongere jaren en dat is hij 
ook nog lang blijven doen, later vooral als trainer en jeugdleider. Hij mocht dan wel twee 
linkerhanden hebben, hij had twee rechterbenen waar hij en zijn teamgenoten terecht trots 
op waren. Niet alleen de eerste en tweede helft van de wedstrijd beleefde hij intens, ook de 
‘derde helft’ was bij hem meer dan favoriet. Die wilde dan ook wel eens uitlopen … Jan was 
een echte Bourgondiër, een die van lekker en eten en drinken hield, maar ook van sfeer en 
gezelligheid. Hij kon intens genieten als ze met zijn allen samen waren, als er iets te vieren 
was, en als ze op vakantie waren. De laatste jaren van zijn leven stonden steeds meer in het 
teken van zijn (vasculaire) dementie. Naast zijn nieren begon hij bovendien weer last van zijn 
hart te krijgen waardoor hij de laatste tijd meer dan eens in het ziekenhuis belandde. Dat 
alles maakte dat hij naar het einde begon te verlangen, het einde dat zich op dinsdag 15 
december j.l. aandiende, zoals gewenst, thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving, omringd 
door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. 
 
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 t.n.v. 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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