
ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD 
  editie 67 (14 juni 2021) – www.roerkerken.nl   

 
 
inleiding (H. Hart) 
Op vrijdag 11 juni j.l. vierden wij het hoogfeest van het H. Hart van Jezus. Het is het laatste 
hoogfeest dat qua datum afhangt van de Paasdatum: een teken dat het feest van het H. Hart 
nauw verbonden is met het Paasfeest. Jezus verrees uit de dood. In zijn grote liefde kan God 
niet verdragen dat de mensheid verstoken blijft van de volheid van zijn liefde. God zelf zet 
de stap naar verzoening. En hij doet dat niet ‘ goedkoop’: Hij brengt het offer van het leven 
van zijn Zoon. Alles wat Hij is en wat Hij heeft als God, het meest dierbare, schenkt Hij uit 
liefde aan ons. Met heel zijn hart heeft Hij ons lief. Op het hoogfeest van het H. Hart vieren 
we Gods liefde en brengen wij Hem dank voor zijn geschenk. Pater Jules Chevalier (1824-
1907), de oprichter van de Missionarissen van het H. Hart (MSC) die zo lang in en vanuit 
Sittard (Overhoven) werkzaam waren, schreef: “Uit het doorstoken Hart van Jezus, zie ik een 
nieuwe wereld groeien, groots, vol liefde en barmhartigheid, een nieuwe wereld geïnspireerd 
door de Geest”. Hij dacht daarbij aan Christus, de bron van leven en liefde, de oorsprong van 
vreugde, vrede en kracht, de openbaring van een God die liefde is. Pater Chevalier kwam 
voorts op de gedachte bij de prediking van Gods liefde Maria te betrekken en haar te 
vereren als Onze Lieve Vrouw van het H. Hart. Maria kan als ‘gezegende onder de vrouwen’ 
door het Hart van een liefhebbende God, de mensheid leiden naar de liefde voor haar Zoon. 
Als moeder kan Maria onze voorspreekster zijn bij zijn liefdevol Hart. De devotie tot O.L. 
Vrouw van het H. Hart bloeit al zo’n 150 jaar. Centrum in Nederland is de basiliek van het H. 
Hart in Sittard (1877), de eerste basiliek trouwens in ons land (1883); die van Berg is de 
tiende (1957), na de St. Plechelmus van Oldenzaal (1950). Maar dat even tussen haakjes.  
Aan het Hoogfeest van het H. Hart is trouwens het feest van het Onbevlekt Hart van Maria 
gekoppeld, op de zaterdag na de tweede zondag na Pinksteren. Dit feest werd in 1942 door 
paus Pius XII voor de gehele Kerk ingesteld, bij gelegenheid van de 25e verjaardag van de 
verschijningen te Fatima. Tot het tweede Vaticaanse Concilie werd dit feest op 22 augustus 
gevierd (thans feest van Maria Koningin), met de liturgievernieuwing werd dit feest echter 
daags na het Hoogfeest van het H. Hart geplaatst. 
 
Nieuwe plek voor Posterse Christus Koning  
Weliswaar geen H. Hartbeeld (zoals sommigen menen), maar het Christus-Koningbeeld werd 
op de vooravond van het H. Hartfeest (donderdag 10 juni j.l.) in het kader van de 
reconstructie van de Hoofdstraat (en de parkeerplaats naast de St. Matthiaskerk) van zijn 
sokkel gelicht, in afwachting van een nieuwe plek. Dit bijzondere beeld werd in 1934 (na de 
instelling van het Christus Koningfeest door paus Pius XI in 1925) door de Posterse 
mijnwerkers aan de gemeenschap geschonken. Niet zozeer bijzonder omdat de handen al 
jarenlang ontbreken, als wel omdat het een zittende Christus Koning betreft. Een ander 
voorbeeld van een zittende Christus Koning is in Sibbe te vinden. Het Posterse Christus-
Koning-beeld is uitgevoerd in de strenge stijl van de ‘Beuroner Schule’. Is de herplaatsing van 
het beeld niet de gelegenheid bij uitstek dat we Christus Koning weer eens ‘de handen uit de 
mouwen’ kunnen laten steken? Figuurlijk kan al helemaal geen kwaad, maar als we het ook 
letterlijk doen geeft dat toch een fraaier beeld van zorg een aandacht voor ons religieus 
erfgoed hier ter plaatse … 
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Zieknhuisopname Mgr. Smeets (update) 
Bisschop Harrie Smeets is op vrijdag 11 juni j.l. uit het ziekenhuis ontslagen, aldus een 
verklaring van het bisdom. Daar werd hij precies twee weken eerder opgenomen. Naar 
omstandigheden maakt hij het op dit moment goed, maar omwille van een voorspoedig 
herstel is het van belang dat hij enige tijd volledige rust in acht neemt.  De bisschop zal 
daarom de komende maanden op advies van zijn arts zijn werkzaamheden sterk beperken. 
Daarom neemt vicaris-generaal Maessen de uitoefening van het bestuur van het bisdom met 
alle daaraan noodzakelijk verbonden rechten en plichten voorlopig waar. Gedurende die tijd 
zal de bisschop zich terugtrekken in een klooster. De komende tijd zal nog nader medisch 
onderzoek plaatsvinden. 
  
Parochie-vitalisering (VI) 
Stonden we in de afgelopen edities stil bij het voorbeeld van de jonge Kerk, hoe de eerste 
christenen zich verhielden tot de wereld om hen heen, hoe de eerste christenen ons tot 
voorbeeld zijn daar waar de huidige omstandigheden ons als Kerk (en parochie) misschien 
eerder aanleiding geven in onze schulp te kruipen. Dat moeten we vooral niet doen, we 
hoeven ons immers niet te schamen voor datgene wat God ons in Jezus heeft toevertrouwd. 
Laten we daarvan juist vrijmoedig en blijmoedig getuigenis afleggen. Ook nu, juist nu kan en 
zal de heilige Geest een nieuw begin maken, als we Hem daartoe maar de kans geven.  In zijn 
afgelopen Pinksterfeest hield paus Franciscus ons voor dat de heilige Geest ons leert dat dit 
een tijd is om met meer vreugde het evangelie te verkondigen, in plaats van “het heidendom 
te bestrijden” of “het drama van de secularisatie te betreuren”. Nu is “het de tijd om liefde 
over de wereld uit te storten, zonder echter het wereldse te omarmen”, zei de paus. “Het is 
meer de tijd om van genade te getuigen dan om regels en voorschriften in te prenten. Het is 
de tijd van de Parakleet. Het is de tijd van vrijheid van hart, in de Parakleet”. De Heilige Geest 
bevestigt “het primaat van vandaag”, wat het betekent “leven in het heden” en niet 
“verlamd worden door wrok of herinneringen aan het verleden”, noch bang zijn voor de 
toekomst, zei de paus. Door het “primaat van het geheel” te bevestigen, zo vervolgde hij, 
“kneedt de Heilige Geest geen geïsoleerde individuen”, maar veeleer “vormt hij ons tot een 
Kerk in de grote verscheidenheid van onze charisma’s, tot een eenheid die nooit uniformiteit 
is”. De apostelen, legde de paus uit, waren mensen die “tegengestelde politieke ideeën, 
verschillende visies op de wereld” hadden, maar die, nadat ze de Geest hadden ontvangen, 
leerden dat ze niet de voorkeur moesten geven aan hun eigen menselijke gezichtspunten, 
“maar aan het ‘geheel’ dat Gods plan is”. Ten slotte bevestigt de Heilige Geest “het primaat 
van genade” en roept hij alle christenen op om “God boven jezelf te stellen”, zei de paus. Als 
de Kerk zich alleen bezighoudt met “onze eigen projecten, onze structuren, onze 
hervormingsplannen”, dan zal ze “geen vruchten afwerpen”, zei paus Franciscus. “De Kerk is 
menselijk, maar het is niet alleen een menselijke organisatie, het is de tempel van de Heilige 
Geest”, zei hij. “Jezus bracht het vuur van de Geest naar de aarde, en de Kerk wordt 
hervormd door de zalving van genade om niet, de kracht van gebed, de vreugde van de 
missie en de ontwapenende schoonheid van de armoede. Laten we God op de eerste plaats 
zetten!” 
 
Expositie 800 jaar Munsterkerk in Cuypershuis 
In museum Het Cuypershuis in Roermond is tot en met 31 oktober a.s. de expositie ‘800 
jaar Munsterkerk’ te zien. De stichting van de Munsterabdij – acht eeuwen geleden - was 
belangrijk voor Roermond en droeg bij aan de verdere ontwikkeling van de stad. De 



Munsterkerk is tegenwoordig nog het enige zichtbare onderdeel van dit voormalige 
klooster van de cisterciënzers. In de 19e eeuw werd de Munsterkerk aanzienlijk 
gerestaureerd door architect Pierre Cuypers en kreeg de kerk zijn herkenbare torens. In 
een speciale openingsfilm bezoekt presentator Luuk Heezen Roermond om te ontdekken 
waarom de Munsterkerk zó bijzonder is: https://youtu.be/KL3BopaNpGc. 
 
Personalia 
Op maandagavond 7 juni j.l. werd in de St. Martinuskerk van Vlodrop de avondwake 
gehouden voor Anna Maria (Annie) Cuijpers-Van Kruisbergen (1923-2021). Annie werd 
geboren in het Noord-Brabantse Lith, gelegen aan de Maas, in de huidige gemeente Oss, 
waar ze opgroeide in een kruideniersgezin met vijf kinderen. Vader Van Kruisbergen 
verdiende de kost met een vivo-winkel, als parlevinker en met sleepboten. Dat was ook de 
reden dat hij met zijn gezin naar Maasbracht verhuisde, omdat veel binnenvaartschippers 
daar hun thuishaven hadden. Hoe en waar ze elkaar nu precies hebben leren kennen, zal wel 
altijd in nevelen blijven gehuld, maar in het najaar van 1947 trouwde ze met Ton (van Bet) 
Cuijpers (1923-1987) uit Vlodrop en samen namen ze in Maasbracht de kruidenierszaak en 
de parlevinker van Annie’s vader over. Toen Ton echter met zijn gezondheid begon te 
sukkelen en hij advies kreeg met dit werk te stoppen, verhuisde hij met vrouw en kinderen 
naar Vlodrop waar hij in 1956 café De Lindeboom kon overnemen. Na acht jaar in de horeca 
te hebben gewerkt, maakte ze uiteindelijk toch weer de switch naar de middenstand, toen 
ze de Vivo-winkel van ‘Piet vanne Bekker’ aan de Grootestraat overnamen. Toen ze echter 
halverwege de jaren zestig de kans kregen het kantine van sporthal De Roerhal over te 
nemen, lieten ze de Vivo-winkel zomaar schieten en hebben ze sindsdien nog heel wat 
gebruikers van de sporthal gastvrij ontvangen. Toen Ton na een ziekbed van enkele 
maanden in het voorjaar van 1987 vroegtijdig kwam te overlijden, was dat een zware klap 
voor Annie. Toch bleef ze niet bij de pakken neerzitten. Integendeel: door te blijven werken 
heeft ze zich staande weten te houden. Toen dat op een gegeven moment niet meer hoefde, 
kwam er wat meer tijd voor haar enige echte hobby: het zingen bij ‘Ons Genoegen’. Later 
kwamen daar nog het ‘jeu-de-boulen’ bij en de activiteiten die door het Huiskamerproject en 
de ‘Open Eettafel in de Blokhut werden georganiseerd. Vanuit haar appartementje ‘Aan de 
Tram’ verhuisde Annie op 93-jarige leeftijd naar zorgcentrum De Bosscherhof in 
Herkenbosch, waar ze het tot het laatste toe het stralende middelpunt van haar gezin bleef. 
Dat ze in 2008 ook nog haar dochter Annie vroegtijdig moest verliezen heeft er behoorlijk bij 
haar ingehakt. Maar ook dat afscheid en gemis heeft ze als een waarlijk gelovige vrouw een 
plekje in haar leven en in haar hart weten te geven, zoals datzelfde geloof en 
Godsvertrouwen haar ook geholpen heeft haar eigen leven uit handen te geven, toen drie 
maanden geleden een ongelukkige val het einde van haar leven inluidde en ze op maandag 
31 mei j.l. het aardse met het hemelse verwisselde. Daags na de avondwake werd ze op 
Bergerbos te ruste gelegd. 
 
Op woensdagmorgen 9 juni j.l. vond in de basiliek van St. Odiliënberg de uitvaartdienst 
plaats voor Wilhelmus Johannes (Wim) van Geffen (1925-2021). Net als voornoemde Annie 
Cuijpers uit Vlodrop werd ook Wim geboren in het Brabantse Lith, waar hij opgroeide in een 
groot en hecht gezin met 9 kinderen. Samen met zijn uit Nijmegen afkomstige vrouw Mien 
van Sonsbeek (1926-2005), met wie hij begin 1954 trouwde, zocht hij zijn toekomst in 
Venray, waar hij als administrateur van de zuivelfabriek in Leunen aan de slag ging. Zijn werk 
stond voor hem altijd centraal. Omdat hij in Roermond carrière kon maken verhuisde hij in 



1972 met zijn gezin naar St. Odiliënberg, waar ze een woning betrokken aan de 
Kennedylaan. En ook toen hij uiteindelijk de overstap naar Campina in Veghel maakte, 
bleven ze in St. Odiliënberg wonen. Hij was een harde werker die zijn zaakjes graag en goed 
geregeld zag.  Ondanks het werk dat veel tijd en aandacht vergde kwam zijn gezin niets 
tekort. Zijn kinderen bewaren fantastische herinneringen aan de vele vakanties die ze met 
zijn allen in het kleine Fiatje ondernamen: met een tent op het dak Europa doorkruisend. In 
1979 begon hij met zijn gezondheid te sukkelen en onderging hij zijn eerste hartoperatie. 
Het leidde  ook het einde van zijn loopbaan in. Zijn 40-jarig dienstjubileum werd ook zijn 
afscheid. Hij zocht en vond een alternatief in het vrijwilligerswerk, waardoor heel wat 
verenigingen uit het dorp hebben kunnen en mogen profiteren van zijn kennis op financieel 
en administratief gebied. Als lid van het kerkkoor zette hij zich ook met hart en ziel in voor 
het nieuwe orgel in de Berger basiliek (1983). Ook de tweede hartoperatie die hij in 1993 
onderging doorstond hij prima. Intens genoot hij van de klein- en achterkleinkinderen die er 
met de jaren bijkwamen, zeker als ze bij gelegenheid van de jaarlijkse barbecue en met 
kerstmis met zijn allen bij elkaar waren. Na het overlijden van zijn vrouw Mien in 2005 
verhuisde hij naar een aanleunwoning bij het zorgcentrum, waar hij het 7 jaar prima naar 
zijn zin had. De laatste twee jaar van zijn leven verbleef hij in het zorgcentrum, waar hij 
geweldig en liefdevol werd verzorgd tot hij er op woensdag 2 juni j.l. in de gezegende leeftijd 
van 96 jaar kwam te overlijden. Na de uitvaartmis legden we hem bij zijn vrouw te rusten op 
de algemene begraafplaats ’t Zittert. 
 
Op zondagmiddag 13 juni j.l. (de dag van zijn naamfeest) werd in de St. Andreaskerk van 
Melick de net 1-jarige Teun gedoopt, broertje van Lizzy en Floor (2014), een tweeling, en Evy 
(2018) die indertijd in Asselt werden gedoopt, toen hun ouders nog in Leeuwen woonden.  
 
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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