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Inleiding 
Nu het kabinet besloten heeft om een avondklok in te voeren vanaf zaterdag 23 januari j.l. 
tussen 21.00 en 4.30 uur, gaat de R.-K. Kerk via de bisdommen aan pastorale 
beroepskrachten de vereiste ‘werkgeversverklaringen’ verstrekken. Zo kunnen zij zich 
tijdens de avondklok buiten bevinden als daar een dringende pastorale noodzaak voor is. 
Ook hebben de bisschoppen, gelet op de uitzonderlijke ernst van de situatie, besloten om 
enkele coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. Pastorale beroepskrachten 
mogen zich met de ‘werkgeversverklaring’ tóch buiten bevinden in de periode van de dag 
waarin de avondklok geldt, indien dit dringend noodzakelijk is voor pastorale verzorging 
van gelovigen, bijvoorbeeld wanneer een priester iemand de laatste sacramenten moet 
toedienen. Deze ‘werkgeversverklaring’ komt beschikbaar voor priesters, diakens, 
pastoraal werk(st)er en geestelijke verzorgers met een zending van de bisschop. De 
verklaringen moeten voldoen aan de daaraan door de overheid gestelde voorwaarden en 
worden verstrekt via de bisdommen.  Daarnaast dienen pastorale beroepskrachten steeds 
wanneer zij zich tijdens de avondklok buiten bevinden de zogenaamde ‘Eigen Verklaring 
Avondklok’ bij zich te hebben waarvoor de overheid een model beschikbaar heeft gesteld. 
 
Met het oog op de uitzonderlijke situatie van een avondklok die de ernst van de pandemie 
weergeeft,  heeft het volgens de bisschoppen het  de nadrukkelijke voorkeur om de zang 
tijdens vieringen tot een minimum, liefst tot één cantor te beperken. Het maximum aantal 
zangers was al eerder vastgesteld op vier en dat blijft het maximum. Teksten die vaak door 
enkelen gezongen worden kunnen in deze periode door de aanwezigen in plaats daarvan 
samen gezegd worden. Samenzang door gelovigen tijdens de viering en samen met 
anderen repeteren vóór de viering was al niet toegestaan en dat blijft zo. De overheid 
heeft ook bepaald dat met ingang van maandag 25 januari j.l. maximaal 50 personen bij 
een uitvaart aanwezig mogen zijn. Dit geldt vanaf die dag ook voor kerkelijke uitvaarten. 
Verder geldt voor alle vieringen onverkort het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve 
meter’ met de eerder daarop gemaakte aanvullingen. De bisschoppen beseffen dat de 
nieuwe maatregel van de avondklok zwaar is voor mensen, ook in de parochies. Zij roepen 
op om naast de publieke vieringen volgens het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve 
meter’ biddend met elkaar verbonden te blijven en waar mogelijk via de livestream en ook 
op andere manieren online of telefonisch contact te houden. De bisschoppen vragen 
opnieuw om juist in deze maand, nu Actie Kerkbalans op 16 januari j.l. van start is gegaan, 
de eigen parochie niet alleen in gebed en concrete inzet, maar ook financieel te 
ondersteunen. 
 
Corona – waar en hoe het begon – en hoe het verder ging 
Op 23 januari was het precies een jaar geleden dat de Chinese stad Wuhan op slot ging 
nadat er zeventien doden gevallen waren als gevolg van een mysterieus virus. De berichten 
zouden vanaf dan alleen maar alarmerender worden. Flashback naar 23 januari 2020: 
Europa kijkt eerder meewarig naar de stad die elf miljoen inwoners in quarantaine zet. 
Alweer een Aziatisch virus? Die Chinezen toch. Niets geleerd van SARS, dan krijg je dit. In 
onze contreien zou het allemaal wel meevallen, toch? We weten intussen beter... China 



probeerde in eerste instantie de omvang van het probleem onder de mat te vegen. Enkele 
artsen en burgerjournalisten probeerden alarm te slaan, maar werden daarvoor van 
hogerhand op de vingers getikt. In een ITV-reportage die recent uitgezonden werd, gaven 
dokters anoniem toe dat ze effectief zwijgplicht opgelegd kregen. De bekendste 
klokkenluider, Li Wenliang, zou in februari zelf ten prooi vallen aan het virus. Zodra de geest 
uit de fles gekomen was, was het alle hens aan dek in Wuhan. De luchthaven ging dicht, het 
openbaar vervoer viel plat en de opgesloten inwoners sloegen massaal aan het hamsteren. 
Hele gebouwen werden hermetisch afgesloten, mensen werden met geweld uit hun huis 
gesleurd omdat ze verdachte symptomen hadden. In tien dagen tijd werd een 
noodziekenhuis uit de grond gestampt. Beelden van zogenaamde ‘ghostbusters’ die de 
straten met hun dampkanonnen ontsmetten gingen viraal. Het epicentrum van het 
coronavirus was in een mum van tijd in een spookstad veranderd. De wildste geruchten 
deden ook de ronde. Was het virus ontsnapt uit een laboratorium? Of erger nog, ingezet als 
wapen door de Chinese regering om het Westen te treffen? Nee, natuurlijk niet. De precieze 
oorsprong blijft echter een mysterie. Wetenschappers geloven nu eerder dat het coronavirus 
van dier op mens is overgegaan en dat de beruchte vismarkt in Wuhan enkel diende als plek 
voor superverspreiding.  
 
18 maart was voor Wuhan de eerste dag zonder nieuwe besmetting. Na een uiterst strenge 
lockdown van 76 dagen kon op 8 april een einde komen aan de nachtmerrie. Inwoners 
mochten eindelijk weer de stad verlaten, de ‘bevrijding’ werd gevierd met een 
indrukwekkende lichtshow op wolkenkrabbers. De regels bleven natuurlijk nog wel streng. 
Reizen mocht bijvoorbeeld enkel als een app groen licht gaf. Het indrukwekkende pakket aan 
voorzorgsmaatregelen miste haar effect evenmin. Toen op 12 mei zes nieuwe gevallen 
geregistreerd werden, werden alle elf miljoen inwoners meteen getest. Een potentiële 
uitbraak kreeg op die manier geen kans. Van een tweede golf zou - net als in heel China - 
geen sprake meer zijn. Het gewone leven kon daardoor steeds meer op gang komen. Grote 
bijeenkomsten werden toegelaten, inwoners hoefden geen afstand meer te houden. 
Duizenden feestvierders zonder mondmasker op een poolparty in een waterpretpark? 
Europa stond er met grote - en vooral begerige - ogen naar te kijken. Vorige maand openden 
ook de discotheken weer de deuren, klaar om jongeren een stuk van hun jeugd terug te 
geven. Officieel overleden in Wuhan 3.869 inwoners aan Corona, al zijn het er in 
werkelijkheid ongetwijfeld meer. De psychologische tol is immens. “Het is misschien niet 
altijd even zichtbaar, maar de pandemie heeft bij veel mensen tot een diep trauma geleid”, 
stelt inwoner Wan Meimei. De rollen zijn nu echter wel helemaal omgedraaid. “Nergens is 
het zo veilig als in Wuhan. Ik zou doodsbang zijn als ik nu naar de Verenigde Staten of het 
Verenigd Koninkrijk zou moeten gaan”, meent Wan. “Het was een prima beslissing om alles 
even stop te zetten. Op straat draagt iedereen nog wel een mondmasker, maar onze stad 
bruist tenminste weer.” Li Xi merkt ook een mentaliteitsverschil. “Vroeger liep iedereen er 
nukkig bij, nu lijkt de bevolking meer dankbaarheid te tonen voor het leven. Deze ramp heeft 
mensen dichter bij elkaar gebracht.” (HLN) 
 
Uitbreiding pastoraal team 
De bisschop benoemde op 19 januari j.l. Bert Venner uit Roermond tot diaken-assistent van 
ons cluster. Bert werd in 1953 geboren in Roermond, is gehuwd en werd in 1993 diaken 
gewijd. Hij fungeerde als parttime diaken-assistent in Maasniel en Leeuwen (1993-2021), 
tevens in Asenray (1995-2021). Sinds een paar jaar assisteert hij ook al tijdens de zondagse 
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hoogmissen in de basiliek. Zoals het in de benoemingsbrief heet zal hij in nauw overleg met 
en onder verantwoordelijkheid van de pastoor “in de Eucharistieviering het Evangelie 
voorlezen en preken, op het H. Doopsel voorbereiden en het toedienen, de h. Communie 
uitdelen en aan zieken en stervenden brengen, en bij  afwezigheid van een priester – na 
verkregen delegatie – assisteren bij een huwelijk en een uitvaart verzorgen; catechese  geven 
voor jong en oud en aandacht besteden aan het sociale leven en de organisaties van de 
parochies”. Wij feliciteren hem van harte met zijn nieuwe benoeming die op 1 februari a.s. 
ingaat en voor hem tevens een nieuwe uitdaging inhoudt. Omdat hij sinds een jaar 
gepensioneerd is, is hij ook breed inzetbaar. U zult hem ongetwijfeld her en daar gaan 
ontmoeten. 
 
Onderzoek: 'Kerkgangers missen samen zingen het meest' 
Samen zingen, wordt door kerkgangers in deze coronatijd het meest gemist. Dat blijkt uit 
een onderzoek dat op vrijdag 22 januari j.l. werd gepresenteerd. Zo’n 45 procent van de 
gelovigen mist het samen zingen. Daarnaast worden het fysiek aanwezig kunnen zijn in de 
kerk en ontmoetingen met andere kerkgangers genoemd als belangrijke onderdelen die 
worden gemist. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Actie Kerkbalans. Dat is de 
landelijke actie waarbij vier kerkgenootschappen – waaronder de Rooms-katholieke Kerk – 
jaarlijks om een financiële bijdrage van hun gelovigen vragen. Ook de parochies in ons 
bisdom nemen deel aan de Actie Kerkbalans. Kerken zijn voor hun inkomsten volledig 
afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochianen. Door de coronamaatregelen zijn veel 
reguliere inkomsten uit collectes en misintenties sterk teruggelopen, daarom is het extra 
van belang dat parochianen hun eigen lokale kerk via een jaarlijkse bijdrage actief 
ondersteunen. Uit het landelijk onderzoek blijkt verder dat gelovigen in Coronatijd de 
kerkdiensten volgen op gemiddeld twee manieren, vaak een mix tussen een livestream en 
het fysiek bezoeken van diensten. Zo volgt 45 procent de vieringen via een livestream, 33 
procent bezoekt een dienst fysiek en 19 procent volgt een dienst via televisie. Ruim een 
derde van de gelovigen geeft aan nu geen vieringen of diensten te volgen, maar dat zijn 
vooral degenen die ook vóór de coronacrisis slechts zelden een kerkdienst bezochten. 
In het onderzoek is verder gevraagd naar het geefgedrag van gelovigen. Vier op de vijf 
geeft geld aan de kerk, maar liefst 40 procent geeft ook tijd als vrijwilliger. De redenen om 
geld of tijd te geven aan de kerk zijn verschillend, maar betrokkenheid bij de kerk wordt in 
beide gevallen het vaakst genoemd. Kerkgangers zijn het meest bereid om geld te geven 
voor het onderhoud van het kerkgebouw, diaconale projecten en pastoraat. De betekenis 
van de kerk voor gelovigen verschilt, waarbij 'het geloof delen met anderen' het vaakst 
wordt genoemd. Parochianen zien in de toekomst graag een kerk waar mensen er zijn voor 
elkaar (41 procent) en waar men kan leren, groeien en bezinnen (38 procent). De 
geefbereidheid voor de kerk van de toekomst is precies even groot als de geefbereidheid 
voor de kerk van vandaag. De bereidheid om bij te dragen via Actie Kerkbalans blijkt het 
hoogst wanneer het geld naar de eigen, plaatselijke parochie gaat. 
 
Viering aswoensdag 
Met het oog op de komende aswoensdagviering kwam de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) 
al op 6 januari j.l. met een advies. Dat advies werd recentelijk nog eens door de vicaris voor 
liturgie en kerkmuziek (deken Ed Smeets van Venray) onder de aandacht van de clerus 
gebracht: “In verband met de coronapandemie kunnen er dit jaar geen askruisjes op de 
gebruikelijke wijze worden uitgereikt. Wel kunt u as op het hoofd opleggen, waarbij er geen 



sprake hoeft te zijn van fysieke aanraking”, Verder heeft het bisdom een gebedskaart 
ontwikkeld met een afbeelding van een kruis, een korte overweging en een gebed. Elke 
parochie krijgt binnenkort 100 van deze kaarten toegestuurd. Natuurlijk vervangt zo’n kaart 
de liturgie rond het askruisje niet, maar het is in ieder geval een beter alternatief dan 
Aswoensdag maar helemaal overslaan.  Als tweede suggestie stelt het bisdom voor om op 
Aswoensdag gedurende de dag uw kerk/kerken enkele uren open te stellen met de 
mogelijkheid voor mensen om individueel de as opgelegd te krijgen. “Dit dient dan wel per 
persoon vergezeld te gaan van een klein moment van verkondiging en gebed. Hiervoor zou 
bijvoorbeeld de tekst kunnen worden gebruikt van de kaart die u aangereikt wordt”. We 
zullen er nog op terugkomen. 
 
(oecumenisch) gebed in Coronatijd (Ds. Sören Lenz) 
God, we zijn onzeker en bezorgd, dingen lopen uit de hand,  
angst verspreidt zich sneller dan het virus.  
Mijn buurman wordt een bedreiging, grenzen zijn gesloten, mensen raken geïsoleerd.  
God, we begrijpen de maatregelen en pogingen om de veiligheid te garanderen. 
God, toch zijn we onzeker en bezorgd.  
U kwam naar de aarde om te genezen, waar angst en wantrouwen zich verspreiden.  
U kwam naar de aarde om te troosten, waar hopeloosheid en eenzaamheid wordt gevoeld.  
U kwam naar de aarde tussen de verschoppelingen en gemarginaliseerden.  
We bidden u: Geef ons de moed om ziekte en dood onder ogen te zien, en nooit op te geven. 
Geef ons de energie om hoop te verspreiden waar angst de wereld verduistert.  
Geef ons de kracht om mensen aan te moedigen die zich eenzaam en uitgesloten voelen. 
God, we weten dat we als kerken verbonden zijn door uw Geest, zelfs over grenzen heen. 
 
Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? 
Herkenbosch: NL 52 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 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus 
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 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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