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inleiding 
De Nederlandse bisschoppen zijn vandaag met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven 
op anderhalve meter’ gekomen: “Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen 
bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor 
huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een 
anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen 
maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve 
meter capaciteit). De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze 
bijeenkomsten buiten. Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op 
plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale 
overheid te worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen 
houden, wordt geadviseerd hierover van tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te 
nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid 
worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een 
mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen. Ook op het gebied 
van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf 
koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot 
onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang 
blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven 
gehandhaafd”. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht 
over de coronamaatregelen te komen. 
 
Kermismaandagviering Herkenbosch (5 juli) 
Evenals vorig jaar  kruipen wij ook dit jaar weer uit de lockdown als de kermismaandag-
viering in Herkenbosch voor de deur staat. Het kan en mag dan ook niet verbazen dat deze 
viering ook dit jaar weer op een laag pitje staat, in ieder geval veel lager dan normaal te 
doen gebruikelijk is. Ook dit jaar is weliswaar een Konings-Mis, maar dan zonder koning, 
want het is alweer het tweede jaar op rij dat er geen koningsvogelschieten op 
Pinkstermaandag gehouden kon worden. Balen voor de schutterij (en het fluit- en 
trommelcorps), maar natuurlijk ook voor de Herkenbosscher gemeenschap waarvoor de 
kermismaandag-viering toch het hoogtepunt van het jaar vormt. In een krantenbericht uit 
1875 vonden we een mededeling dat dat jaar in Herkenbosch de kermis op (donderdag) 6 
mei gehouden werd. Die duurde toen maar één dag. Daarbij was het “goochelaars, 
muziekanten en liedjeszangers”  trouwens van gemeentewege verboden “of om eenige 
kunstenarijen te vertonen of hun bedrijf uit te oefenen”. Het jaar erop vernemen we (ook) 
van een meerdaagse kermis in Herkenbosch “aanvangende op 23 januari e.k.”. Dat betrof de 
zogenaamde winterkermis bij gelegenheid van het patroonsfeest van kerk en parochie (20 
januari, feestdag van St. Sebastianus). Die kermis begon altijd op zondag.  
Dat het er (ook) op kermismaandag wel eens ruig aan toe kon gaan, bewijst een 
krantenbericht van begin 1877, waarin het heet dat “in den laten avond van verleden 
maandag … te Herkenbosch, ter gelegenheid van de kermis enige ongeregeldheden plaats 
(hadden) gehad tusschen een groep inwoners van genoemd dorp en een troepje uit de 
naburige gemeente Vlodrop. Toen het van twisten tot gevechten gekomen was, ontving een 
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der laatstgenoemden in een herberg een hevigen slag met een steen op het hoofd en een 
paar messteken in de beenen, die, hoewel aanvankelijk door het groote bloedverlies een 
ernstig voorkomen hebbende, gelukkig later bleken niet gevaarlijk te zijn. De vermoedelijke 
dader werd nog denzelfde nacht door de marechaussees van Roermond aangehouden”. 
Zowel een kermis in de winter als een in het voorjaar. Maar van een zomerkermis is er dan in 
Herkenbosch nog geen sprake. Die komt er blijkbaar pas in 1936, toen de gemeente besloot 
tot “instelling van een kermis te Herkenbosch op den eersten zondag in juli en twee volgende 
dagen”. Wel is er al in 1878 sprake van een (zomer-)kermis in de Koezoep eind juni, begin  
juli. En ook bij die gelegenheid kwam het wel eens tot ongeregeldheden, ook al was het dan 
op de vooravond ervan. In een krantenbericht uit dat jaar heet het namelijk dat “verleden 
zaterdag … te Herkenbosch uit loutere baldadigheid een zware verwonding (werd) gepleegd 
op zekere vrouw Brentjens, voor de deur harer woning. Vijf of zes gasten, die van hun werk 
aan den spoorweg naar het dorp terugkeerden en onderweg ter plaatse van de ‘Coesoup’ een 
ruimen voorsmaak hadden genoten van het buitengewoon bier, wat daar den volgende dag 
ter gelegenheid der kermis zou vertapt worden, vonden er vermaak in aan bedoelde woning 
de glasruiten te verbrijzelen; de huismoeder en eenige andere der huisgenooten kwamen 
hierop naar buiten, doch eerstgenoemde ontving met een zware schop een zoodanigen slag 
tegen het hoofd dat zij bewusteloos ter aarde stortte en, na veel bloedverlies, voor dood in 
huis werd gedragen. Een ander der huisgenoten ontving met dezelfde schop ernstige 
verwondingen”.  Op het moment van de berichtgeving, na de arrestatie van de 
vermoedelijke dader en het onderzoek door justitie dat van zondagmorgen tot vijf uur in de 
namiddag werd voortgezet, verkeerde de verwonde vrouw nog altijd niet buiten 
levensgevaar.  Over de Herkenbosscher buurtschap Koezoep verschijnt er trouwens komend 
najaar een artikel in het Jaarboek van de HVR. Gelukkig gaat het er tegenwoordig op de 
Herkenbosscher kermis vreedzamer aan toe, ook al is het aloude gebruik dat derden tijdens 
de kermisdagen losstaand tuingereedschap en/of dito meubilair rond andermans huizen 
zomaar mogen verwijderen alweer jaren geleden vanwege excessen verboden. Zoals gezegd 
gaat ondanks de Coronacrisis ook dit jaar weer de traditionele kermismaandag-Mis (5 juli a.s. 
om 9.30 uur) in Herkenbosch ‘gewoon’ door, evenals de kermisdinsdag-Mis op het kerkhof 
(9.30 uur). Laten we er in ieder geval (ondanks de geldende beperkingen) toch weer iets 
moois van maken, iets dat bijdraagt aan het grote geheel, aan het grote goed dat 
‘gemeenschap’ heet. 
 
Eerste Heilige Communie 
De voorbereiding op dit feest verliep dit keer weliswaar met horten en stoten (de 
geloofsverdiepingsavonden en de tweede [belangrijkste] ouderavond begin dit jaar konden 
vanwege de lockdown geen doorgang vinden), maar nu is het dan toch bijna zover: dat weer 
een nieuwe lichting kinderen hun eerste Heilige communie gaat doen. Vorig schooljaar 
moest dit feest noodgedwongen verschoven worden van mei naar september; dit schooljaar 
van mei naar juli. Dit had ook te maken met de zomervakantie die dit jaar bij ons extreem 
laat valt. Maar hoe dan ook: het kan alweer doorgaan, ook al was het dan met de nodige 
hobbels en obstakels op weg ernaar toe. Dank en hulde aan de ouders, begeleiders en 
voorbereiders die er desalniettemin voor gingen. Zoals dat ook vorig jaar al het geval was, 
besloten verschillende (Communie-)ouders op zeker(der) te spelen door voor 2022 te 
opteren. Dat laatste  gold ook voor de twee communicantjes uit Vlodrop, terwijl de drie 
overgebleven communicantjes uit Melick zich dit jaar aansloten bij Herkenbosch. Dat 
betekent dus dat er dit jaar in Vlodrop en Melick geen Communievieringen zijn. Op zondag 4 



juli a.s. (9.30 uur) doen in St. Odiliënberg 8 kinderen hun eerste Heilige communie, op 
zondag 11 juli a.s. (9.30 uur) in Herkenbosch 15 kinderen (waaronder dus drie uit Melick), op 
zondag 18 juli a.s. (11.00 uur) in Posterholt 6 kinderen en diezelfde dag (eveneens om 11.00 
uur) in Montfort 15 kinderen. Thema van de Communieviering dit jaar is: “Ook jij hoort 
erbij!”, geïnspireerd op het bekende bijbelverhaal van Zacheus (Luc.19,1-10). 
 
feest van St. Jan geboorte (24 juni) 
Het St. Jansfeest op 24 juni is zoiets als een magische datum, omdat het rond de 
zomerzonnewende valt, als de dag het langst is. Deze dag vormt het begin van de 
astronomische zomer en wordt her en der ter wereld op een bijzondere manier gevierd. 
Voor veel mensen is de zomerzonnewende het moment om opnieuw te beginnen, een 
moment om met familie en vrienden samen te zijn en te vieren. De tegenhanger van deze 
dag is de winterzonnewende, oftewel de kortste dag van het jaar. Volgens de Juliaanse 
kalender viel het zomerzonnewende op 24 juni, feestdag van St. Jan. Pas bij de invoering van 
de Gregoriaanse kalender werd het zomerzonnewende op 21 juni vastgesteld. Tegen die tijd 
was het Midzomerfeest al zo nauw met het Sint-Jansfeest verweven, dat het begrip 
Midzomer nog altijd met 24 juni verbonden is.  In het Engels wordt onderscheid gemaakt 
tussen ‘Midsummer’, waarmee meestal het zomerzonnewende (21 juni) wordt aangeduid, 
en ‘Midsummer Day’, waarmee uitsluitend 24 juni wordt bedoeld. ‘Midsummer Day’ was 
vanouds in Engeland en Ierland een van de quarter-days, waarmee het jaar in vieren werd 
gedeeld: naast Lady Day (25 maart – Maria Boodschap), Michaelmas (29 september – H. 
Michael) en Christmas (25 december - Kerstmis). Bij on is het St. Jansfeest verbonden met 
het einde van het asperges-seizoen, terwijl rond de 24e in Herkenbosch altijd de St. 
Jansmarkt wordt gehouden. St. Jan (Johannes) wordt beschouwd als de voorloper van Jezus, 
de Messias. Hij doopte in de Jordaan een doopsel van bekering en kondigde aan: “Na mij 
komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te 
maken" (dat was nederig slavenwerk!). Hij zag zijn optreden zelf als baanbrekend werk voor 
de Messias. Deze herkende hij in Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Althans zo 
zeggen de drie evangelisten Mattheus, Marcus en Lucas. Want de vierde, Johannes, 
suggereert dat Johannes Jezus al eerder kende. Immers, toen Jezus voorbijging, duidde hij 
hem aan als het Lam Gods. Er is ook wel iets voor te zeggen dat Johannes Jezus al kende, 
want bij Lucas lezen we, dat Johannes' moeder, Elisabeth, een bejaarde nicht van Jezus' 
moeder was. Toen Maria van de engel Gabriël de boodschap ontving dat zij van Gods Geest 
een kind zou krijgen en vroeg hoe dat mogelijk was daar ze geen omgang had met een man, 
antwoordde de engel: "Bij God is alles mogelijk. Zelfs uw nicht Elisabeth, die onvruchtbaar 
heette, is al in haar zesde maand." Daarop snelde Maria naar Elisabeth toe om haar in de 
laatste maanden voor de geboorte ter zijde te staan. Bij de begroeting tussen beide vrouwen 
- zo schrijft Lucas diepzinnig en prachtig - sprong het kind op in de schoot van Elisabeth; dat 
was voor Elisabeth voldoende om te beseffen dat zij hier te doen had met de aanstaande 
moeder van de Messias ... (Luc.1,26-45). Ook Johannes' geboorte was aangekondigd door de 
engel Gabriël, en wel aan zijn vader Zacharias op het moment dat hij zich als priester in het 
heilige vertrek van de tempel bevond en aan het oog van het volk onttrokken was. Ook hij 
vroeg hoe zoiets kon, daar hij en zijn vrouw onvruchtbaar waren gebleken. Ook hij had als 
antwoord gekregen dat voor God niets onmogelijk is; hij kreeg bovendien een teken van de 
waarheid mee: hij zou niet kunnen spreken tot aan de geboorte van het kind, dat hij 
Johannes moest noemen. Want dit kind zou zijn naam meer dan waarmaken: ‘God is 
genadig’. Toen het kind geboren was en men aan Zacharias vroeg hoe het moest heten, 
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moest hij gebruik maken van een schrijftabletje om te antwoorden: "Johannes moet het 
heten." Op dat moment werd hem het vermogen tot spreken teruggegeven; alsof de 
schrijver hiermee wil zeggen, dat de negen maanden van verwachting welsprekender waren 
voor God dan het functioneren van de vader als priester. De buren stonden verbaasd, want 
er was niemand in de familie die zo heette. Daarna horen wij pas weer van Johannes, 
wanneer hij als doper optreedt bij de Jordaan en de nabijheid van het Rijk Gods aankondigt. 
Herodes laat Johannes arresteren, wanneer hij kritiek levert op diens relatie met Herodías, 
de vrouw van zijn broer. Vanuit zijn gevangenis laat Johannes een keer aan Jezus vragen of 
Hij nu werkelijk de Messias is. Jezus laat aan Johannes antwoorden, dat hij op de tekenen 
van de Messiaanse tijd moet letten: doven horen, blinden zien, zieken worden genezen en 
aan armen wordt het Koninkrijk gegeven. En aan zijn toehoorders zegt Jezus, dat Hij in 
Johannes de Voorloper ziet. Het volk meende dat de Messias niet zou verschijnen, zonder 
dat Elia eerst zou terugkeren om voor Hem uit te gaan. Welnu, aldus Jezus, Elia ís 
teruggekeerd ... En we herinneren ons dat Johannes destijds bij zijn optreden aan de Jordaan 
werd getekend, zoals Elia getekend wordt in de oude boeken: verblijvend in de woestijn; 
gehuld in een kleed van kameelhaar; een leren riem om zijn gordel; zich voedend met 
sprinkhanen en wilde honing. Herodes luisterde blijkbaar graag naar hem. Dat moet 
Herodías verontrust hebben. Zij grijpt dan ook de eerste de beste kans die haar geboden 
wordt. Als hun dochter Sálome een verleidelijke dans opvoert bij een banket waar een 
aantal grootmogende heren bij aanliggen, belooft haar vader haar elke beloning die ze 
vraagt. Op aandringen van haar moeder vraagt ze het hoofd van Johannes de Doper op een 
schotel. Herodes zit ermee in, maar kan niet meer terug. Als Johannes' leerlingen ervan 
horen komen ze zijn lijk halen voor een eerbiedige begrafenis. Johannes’ levenseinde, zijn 
onthoofding wordt jaarlijks herdacht op 29 augustus. Bron: www.heiligen-3s.nl. 
 
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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