
ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD 
  editie 63 (20 mei 2021) – www.roerkerken.nl   

 
inleiding 
Nadat het vorig jaar ten gevolge van de coronapandemie ook (zelfs) in onze kerken stil was 
geworden (sinds 13 maart 2020 waren er geen - publieke - weekendvieringen meer en sinds 
23 maart 2020 ook geen doordeweekse vieringen meer) zou het nog tot 20 mei 2020 
(vandaag precies een jaar geleden) duren voordat de eerste versoepelingen op kerkelijk 
gebied zich aandienden. In parochies en andere instellingen mochten m.i.v. 1 juni 2020 de 
publieke vieringen weer worden hervat met max. 30 kerkgangers. De Communie mocht dan 
nog niet worden uitgereikt, terwijl ook samenzang nog niet was toegestaan. Pas vanaf 
Sacramentsdag (14 juni 2020) mocht de communie weer (onder voorwaarden) worden 
uitgereikt terwijl er vanaf 1 juli weer vieringen met maximaal 100 personen gehouden 
mochten worden (zie Roerkerknieuws 11). Later (op 10 juli 2020) zouden de bisschoppen 
komen met het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ dat sindsdien het liturgisch 
leven in onze kerken bepaalt. Dat was toen … Momenteel zitten we (sinds oktober 2020) nog 
altijd met het maximum van 30 personen per viering, onlangs (op 29 april j.l.) opgeschaald 
naar maximaal 10% van het aantal beschikbare plaatsen. Dit jaar maakten we een bijzondere 
combinatie mee: het christelijke ’s Heren Hemelvaart en het islamitische Suikerfeest vielen 
op dezelfde dag. En terwijl de media geen gelegenheid nalieten om uit te leggen waar dat 
Suikerfeest voor staat (namelijk het einde van de ramadan) was het op datzelfde front 
oorverdovend stil waar het ging om de betekenis van ’s Heren Hemelvaart (die nog minder 
mensen lijken te kennen). Het zegt iets over de tanende invloed van het christendom. Het is 
nog tot daar aan toe dat mensen niets meer weten van hun eigen (religieuze en culturele) 
achtergrond. Erger is dat mensen daar niets meer van wíllen weten. Het draagvlak voor 
typisch christelijk feestdagen kalft dan ook met het jaar af. Steeds luider wordt de roep om 
ze ‘af te schaffen’ want niemand weet meer wat en waarom we dan vieren (beter gezegd: 
vrij hebben). Ze zouden beter vervangen kunnen worden door ‘neutralere’ feestdagen. Nog 
los van de vraag waarom ze dan afgeschaft of vervangen zouden moeten worden (ons land 
heeft de minste nationale feestdagen van Europa), het zegt iets over de ‘seculiere agenda’ 
die alles wat christelijk heet of daaraan herinnert uit onze samenleving wil laten verdwijnen.  
Nu zijn blijkbaar de christelijke feestdagen aan de beurt, maar het is nog niet zo lang geleden 
dat de zondag al min of meer geruisloos is afgeschaft als ‘eerste dag van de week’. 
Tegenwoordig begint de (werk-)week op onze kalenders en in onze agenda’s immers niet 
meer op zondag maar op maandag, daarmee tegemoetkomend aan de (seculiere) beleving 
van de zondag als het einde van de week (week-end). Ook de zondag, zelfs de zondag is niet 
meer wat het geweest is. Maar of de samenleving er beter van is geworden sinds de zondag 
steeds meer op om het even welke andere weekdag is gaan lijken … Een zon- en/of feestdag: 
het is en blijft toch wat we er zelf van maken. En dat kan alleen maar als we weten wat en 
waarom we dan (vrij hebben om te) vieren. 
 
Parochie-vitalisering (II) 
De vorige keer begonnen we te vertellen over hoe en waar de eerste christenen ons te hulp 
kunnen komen om uit de schijnbaar vicieuze cirkel van de teloorgang van Kerk en geloof in 
onze streken te komen. We refereerden daarbij aan het boek van de Belgische kerkhistoricus  
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Pierre Trouillez die in zijn boek ‘Van Petrus tot Constantijn – de eerste christenen’  (2002) 
aspecten van de vroege christenheid belicht die getuigen van een bijzondere actualiteit voor 
ons christenen van de 21e eeuw. Als tweede punt stipt hij het persoonlijk getuigenis van de 
eerste christenen aan en  het sterke gemeenschapsgevoel dat ze tentoon spreidden: “De 
Kerk als minderheid was resoluut missionair en ze won inderdaad gestadig leden bij, maar 
voornamelijk door het persoonlijk getuigenis van de gelovigen in hun omgeving en door het 
sterkte gemeenschapsgevoel, dat met name in de liturgische bijeenkomsten, de caritas en de 
universele verbodenheid tot uiting kwam. De geesteshouding van de christenen van toen 
stemde overeen met die welke Karl Rahner (+ 1984) graag in de hedendaagse Westerse Kerk 
had zien leven: ‘een Kerk die niet noodzakelijk door de gedachte gekweld wordt dat slechts 
vijftien procent van haar leden praktiseren, een Kerk die zich allereerst verheugt over het 
aantal van haar werkelijke, levendige gemeente-leden heeft een grotere kans een 
missionaire geest te hebben dan een Kerk waarin van meet af aan het  drukkende gevoel als 
een kankergezwel heerst, dat zij in werkelijkheid niet is wat ze zou moeten zijn, omdat 
vijfentachtig procent van haar leden afhaken. Zo’n Kerk zoals de eerst genoemde kan veel 
onbevangener en levendiger missionair zijn vanuit haar gelovig zelfverstaan teken van heil te 
zijn voor hen die nog niet eigenlijk en existentieel tot haar behoren’”(blz. 366). Met andere 
woorden: het zou dus meer om de kwaliteit dan om de kwantiteit moeten gaan. “Natuurlijk 
mag men kwaliteit en kwantiteit niet tegen elkaar uitspelen”, aldus Trouillez in de 
bijbehorende voetnoot (14). “Men mag ‘de kleine rest van getrouwen’ niet ideologiseren tot 
een doel op zich. Wel is het zo dat de christen die zich momenteel in het Westen op het 
kwantitatieve aspect blindstaart weinig hoopgevende ervaringen zal beleven”. 
 
Apostelbeelden St. Odiliënberg 
Natuurlijk hoopten we dat de twaalfde-eeuwse apostelbeelden van Jacobus en Johannes die 
wij in de zomer van 2018 van het (Amsterdamse) Rijksmuseum in bruikleen mochten 
ontvangen, vóór de viering van het patroonsfeest op 8 mei j.l. hun vaste plek in de basiliek 
hadden gevonden. Maar dat was dus buiten de waard gerekend. Daar kwam toch meer bij 
kijken dan aanvankelijk gedacht. Deze oorspronkelijk uit St. Odiliënberg  afkomstige beelden 
van de apostelen Johannes en Jacobus werden tijdens restauratie van de basiliek in 1878 
teruggevonden en vervolgens (via de bekende Roermondse architect Dr. Pierre Cuypers) aan 
het Rijksmuseum verkocht en aldaar tentoongesteld. Na verloop van tijd zijn ze daar echter 
in depot gekomen. Reden te meer om ze aan de basiliek in bruikleen te geven zodat ze (nota 
bene op hun oude plek) weer ‘te zien’ zijn. In afwachting van plaatsing in de basiliek werden 
ze tijdelijk in het HVR museum tentoongesteld, van waar uit ze in september 2019 voor 
restauratie en conservering naar ‘Restaura’ in Heerlen werden gebracht. Verder heeft het 
ook de nodige hoofdbrekens gekost eer er een geschikte plaats in de basiliek was gevonden, 
om nog maar te zwijgen van de Coronacrisis die ook nog eens voor de nodige vertraging 
zorgde. Inmiddels zijn de beelden eind vorige maand (na een kleine 150 jaar!) weer terug op 
hun oude plek. Wat heet op hun oude plek? Zoveel deskundigen die sinds de terugvinding 
van de beelden (1878) met evenzoveel meningen op de proppen kwamen over de 
oorspronkelijk functie (plaats) ervan in de kerk. Dertig jaar geleden liet de Leidse 
kunsthistorica dr. Elisabeth den Hartog er nog eens haar licht over schijnen. Zij wijst niet 
alleen op het soortgelijke beeld uit de Utrechtse St. Janskerk, maar ook met andere 
exemplaren uit Noord-Italië die nog veel groter gelijkenis met die van ons tonen: staande 
profeten met banderollen uit Castell’ Arquato in de provincie Piacenza en uit de Sagra di San 
Michele in Piemont uit het derde kwart van de twaalfde eeuw, alle twee afkomstig uit een 



beeldhouwersatelier in Piacenza. De Italiaanse beelden zouden onderdeel zijn geweest van 
een koorafscheiding. In Noord-Italië vormden ambonen en koorafscheiding doorgaans één 
constructie. Volgens Den Hartog hebben de twee apostelbeelden in Berg dan ook deel 
uitgemaakt van de koorafscheiding. Zij durft het aan de beelden uit Berg en Utrecht heel 
nauwkeurig te dateren op 1170. In 1957, na de verheffing tot basiliek, brak de journalist 
Carel Bloemen in ‘De Volkskrant’ een lans voor teruggave van de beelden aan de kerk. Zo’n 
meer dan ‘genereus gebaar’ zou een daad van simpele rechtvaardigheid zijn, die met 
voldoening in heel Limburg zou worden gewaardeerd. Uiteindelijk is het er dus toch van 
gekomen. Nadat ze op donderdagmorgen 29 april door het restauratie-atelier in de basiliek 
waren afgeleverd werden de consoles op dinsdagmorgen 11 mei geplaatst. Op 
maandagmorgen 17 mei werden de beelden zelf op hun plaats ‘getakeld’. We vinden ze voor 
het eerst afgebeeld in de ‘Kunstdenkmale des Mittelalters’ van Von Fisenne uit 1880/81. St. 
Jacobus staat afgebeeld met een boek in de hand met daarop  de tekst: “AMICus) . 
S(ae)C(u)LI . HUJUS . INIMICUS . DEI . CO(n)STITUIT(ur)” (wie met de wereld bevriend wil zijn 
maakt zich tot vijand van God, een citaat uit de brief van Jacobus [4,4]). St. Johannes houdt 
een banderol vast met daarop de tekst: “DILIGAM(us) . I(n)VICE(m) . Q(u)IA . KARITAS . EX 
D(e)O . E(s)T” (laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God, een citaat uit de 
eerste brief van Johannes [4,7]). (Bron: ‘ Diesse heylighe berch inde schoen kercke’ 
[basiliekboek] van Jaak Slangen, 2016, blz. 298-300). 
 
personalia 
Op vrijdag 14 mei j.l. vond in de St. Catharinakerk van Montfort de uitvaartdienst plaats voor 
Peter Joannes (Pierre) Mans (1932-2021). Geboren en getogen in Montfort, ‘Aan het 
Water”. Na zijn huwelijk in het voorjaar van 1964 met de eveneens uit Montfort afkomstige 
Berb Coenen betrokken ze Pierre’s ouderlijke boerderij die ze uiteindelijk ook zouden 
overnemen. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren: Tom, Theo en Ingrid die er een 
fijne jeugd beleefden en met wie ze ook vaker uitstapjes maakten. Naast zijn werk was 
Pierre lid van de plaatselijke fanfare “De Vriendenkring”, aanvankelijk als slagwerker en later 
bestuurslid. Vanwege zijn lange lidmaatschap (52 jaar) en zijn vele verdiensten voor de 
vereniging werd hij benoemd tot erelid. Ook was hij bestuurslid van de plaatselijke 
Boerenbond. Met de jaren kwam er ook wat meer tijd voor vakanties, zoals naar Oostenrijk; 
ja zelfs een bedevaart naar Lourdes Op zijn 65e stopte hij met boeren en verkocht hij zijn 
vee. Hij vond het echter geweldig dat zoon Theo, naast zijn gewone werk, de akker bleef 
bewerken. Pierre stond hem met raad en daad terzijde. Een fietstochtje langs de velden om 
te zijn hoe aller erbij stond, een bezoek aan de schuur in Putbroek en een praatje met 
buurtgenoten en bekenden, dat waren de laatste jaren zo zijn geliefde bezigheden. Maar 
nog mooier vond hij het als ze met zijn allen samen waren, met zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen waar hij maar wat trots op was. De laatste jaren sukkelde hij nogal met zijn 
gezondheid. Onlangs moest hij opgenomen worden in WZC Herte. Na een verblijf van zes 
weken aldaar vond hij een plekje op Camillus in Roermond, waar hij nog intens van de tuin 
genoot. Daar kwam hij op zaterdag 8 mei aan gevolgen van een tia te overlijden. Na de 
uitvaartmis in de Catharinakerk waar hij zo vaak de Mis met ons meevierde en als kerkzanger 
mee opluisterde volgde de begrafenis op het kerkhof aan de Huysbongerdweg. 
 
Op zaterdag 15 mei j.l. namen we in het crematorium van Baexem afscheid van Odilia Maria 
(Tiel) Meijers-van Helden (1928-2021) uit Melick. Hoewel ze daar al meer dan twintig jaar 
woonde, is ze zich toch altijd Posterse blijven beschouwen. Daar was ze geboren, daar 



groeide ze op, op de ouderlijke boerderij op de Borgh. Ondanks die achtergrond kreeg ze wel 
de kans naar de MULO te gaan, een studie die ze echter tijdens de oorlogsjaren 
noodgedwongen moest onderbreken. Uiteindelijk zou ze de draad niet meer oppakken en 
ging ze ‘in betrekking’ zoals dat toen heette. Na de oorlog leerde ze tijdens een kermis Pierre 
Meijers uit de Holst kennen met wie  ze eind 1952 trouwde. Ze bouwden er naast Pierre’s 
ouderlijke boerderij een eigen huis waar hun vier kinderen Herman, Miep, Gertie en Yvonne 
weliswaar niet werden geboren maar wel zouden opgroeien. Terwijl Pierre buitenshuis (op 
de ECI en bij de Lispin) de kost verdiende zorgde Tiel voor het huishouden en voor de 
opvoeding van de kinderen. Gastvrijheid stond bij haar hoog in het vaandel: ook toen de 
kinderen al het huis uit waren en er kleinkinderen waren bijgekomen ontving ze hen maar al 
te graag bij haar thuis aan tafel. Dan werd zowel letterlijk als figuurlijk alles uit de kast 
gehaald om het hen aan niets te laten ontbreken. Toen Pierre met zijn gezondheid begon te 
sukkelen werd hij niet alleen arbeidsongeschikt maar moest Tiel hem ook steeds meer 
helpen en verzorgen. Dat was in 1999 ook de aanleiding om naar een appartement in Melick 
te verhuizen, waar Herman en Gertie met hun huwelijk waren gaan wonen. Omdat Pierre na 
verloop van tijd ook niet meer kon rijden, haalde Tiel op latere leeftijd nog haar rijbewijs en 
zou ze nog tot haar 88e blijven rijden. Nadat Pierre begin 2007 was overleden, kreeg ze en 
nam ze ook wat meer tijd voor zichzelf en sindsdien ging ze ook regelmatig met de 
medebewoners van de Andreashof kaarten en kienen. Ook al kwamen deze activiteiten en 
de daarbij behorende contacten ten gevolge van de Coronatijd te vervallen, de sociale 
controle bleef. Toen onlangs de gordijnen op een avond open bleven, werd ‘alarm’ geslagen. 
Nadat in het ziekenhuis bleek dat ze niet meer naar huis kon terugkeren, vond ze een plekje 
in WZC Bergh, waar er al na enkele dagen (op zaterdag 8 mei j.l.), onverwacht snel een einde 
aan haar leven kwam. 
 
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 0134 704 126 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 0154 600 512 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 – p.hamans@roerkerken.nl 
Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537  765 – g.sars@roerkerken.nl 
Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl 
Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl 
Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl 
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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