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inleiding 
Vanwege de Coronacrisis maken we al bizarre tijden mee, maar het ‘nieuws’ van de 
afgelopen dagen draagt daar nog meer aan bij. Daar was het bericht van begin deze maand 
(2 juli), dat onze bisschop ernstig ziek is; een bericht dat heel veel mensen echt raakte. Een 
week later kwam daar het bericht over heen dat onze paus op 4 juli j.l. een darmoperatie 
moest ondergaan. En dan als klap op de vuurpijl, de aanslag op de bekende 
misdaadverslaggever Peter R. de Vries op dinsdagavond 6 juli j.l. Op lokaal niveau werden 
we opgeschrikt door een inbraak in de St. Andreaskerk van Melick, die op woensdagmorgen 
7 juli j.l. werd ontdekt door de dienstdoende koster. Gelukkig (maar toch vreemd genoegd) is 
er niets gestolen, maar de materiële schade was er niet minder om. Door een glas-in-
loodraam boven een van de biechtstoelen open te breken is men de kerk binnengekomen. 
Door links en rechts van het priesterkoor ramen te vernielen heeft men zich toegang tot de 
dagkapel en het parochiecentrum verschaft. Zowel de politie als de recherche is poolshoogte 
komen nemen en er is proces-verbaal opgemaakt. Daarna hebben de kosters de rommel 
opgeruimd en kon de uitvaart van Jan Bulthuis ’s anderendaags gewoon doorgaan; de 
aanwezigen zullen er waarschijnlijk niet eens iets van gemerkt hebben. Inderdaad een week 
waarin van alles en nog wat gebeurde … 
 
St. Odiliafeest St. Odiliënberg (18 juli) 
Traditiegetrouw wordt in St. Odiliënberg op de derde zondag van juli het St. Odiliafeest 
gehouden, de heilige waarnaar het dorp ook genoemd is. Dit jaar dus op 18 juli, toevallig ook 
de feestdag van de H. Odilia, d.w.z. die van Keulen. Want in Berg wordt ook nog een andere 
Odilia vereerd, en wel die van de Elzas (13 december), die echter beiden bijzonder tegen 
oogziekten worden aangeroepen. Volgens de legende behoorde de H. Odilia van Keulen tot 
het gevolg van de H. Ursula die jaarlijks samen met haar gezellinnen op 21 oktober wordt 
herdacht. De St. Ursulalegende voert terug op de beroemde gedenksteen van Clematius, die 
sinds 1866 te vinden is in de zuidwand van het gotische koor van de St-Ursulakerk te Keulen 
(vlak bij de Hauptbahnhof). De tekst op die eeuwenoude steen luidt: “Door goddelijk vuur 
herhaaldelijk aangespoord, en door de deugd van de grote majesteit die besloten ligt in het 
martelaarschap van de hemelse maagden heb ik, Clematius, hooggeplaatst man en 
afkomstig uit het oosten, op basis van een gelofte uit eigen middelen en op eigen grond 
deze basilica van de grond af weer opgebouwd, zoals ik volgens gelofte verplicht was. Als 
iemand op de hoogst majesteitelijke plek van deze basilica waar heilige maagden omwille 
van Christus hun bloed vergoten hebben, het lichaam van een ander dan deze maagden 
onderbrengt, mag hij weten met de eeuwige hel gestraft te worden”. Onderzoekingen 
hebben uitgewezen dat de steen waarschijnlijk afkomstig is uit de Romeinse tijd. En dat er 
dus in de 4e of 5e eeuw op de Romeinse begraafplaats een kapelletje gestaan moet hebben 
dat toegewijd was aan de gedachtenis van ‘maagden die hun bloed voor Christus vergoten 
hadden’. Weliswaar houden geleerden er rekening mee dat de Clematiussteen een 
vervalsing zou kunnen zijn uit het begin van de 9e eeuw, maar dan wel een hele knappe! In 
de loop van de 10e eeuw neemt de legendevorming rond St. Ursula een grote vlucht. In 1106 
legde men bij de Keulse St-Ursulakerk een Romeinse begraafplaats (Ager Ursulanus) bloot. 
Onmiddellijk werden de gevonden beenderen in verband gebracht met Sint Ursula en haar 
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gezellinnen. De relieken werden in een schrijn geplaatst (1159) en ter verering uitgesteld in 
de St-Ursulakerk. Tot op de dag van vandaag kan met naast de kerk het knekelhuis 
bewonderen waar de beenderen op kunstzinnige wijze zijn opgeslagen. Van daaruit werden 
ze overal in Europa verspreid. In 1893 werd bij herstelwerkzaamheden van de St-Ursulakerk 
een grafsteen herontdekt uit de 4e of 5e eeuw, waarop te lezen stond dat de onschuldige 
maagd Ursula acht jaar, twee maanden en vier dagen oud was, toen zij overleed. De steen 
was in de 12e eeuw ingemetseld in de derde pijler van de zijbeuk van de kerk die aan Sint 
Ursula was toegewijd. Tegenwoordig is de steen te bewonderen op de bovenverdieping van 
het Romeins-Germaans Museum te Keulen. De steen was afkomstig van het grote grafveld 
dat noordelijk buiten de stadsmuur van Colonia Agrippina lag, richting Neuss. Daar werd ook 
de steen gevonden van de vijfentwintigjarige Aeterius.  In 1287 (op 18 juli?) liet kruisheer 
Joannes van Eppa van het toenmalige klooster te Parijs, in Keulen de relieken va St. Odilia 
opgraven en overbrengen naar het moederhuis Clair-Lieu te Huy (B). Onmiddellijk gaven de 
kruisheren opdracht tot het vervaardigen van een prachtige reliekschrijn dat in 1292 
gereedkwam (www.heiligen-3s.nl). Dat schrijn is (weliswaar ingekort, maar toch) bewaard 
gebleven en heeft onlangs (2020) via het Cistercienzerinnenklooster Colen (‘Marialof’) bij 
Kerniel (B) een nieuwe plek gekregen in de parochiekerk van het nabijgelegen Borgloon (B).  
 
Noveen voor onze zieke bisschop 
Vanuit de bisdomstaf en het kathedraal kapittel bereikte ons op donderdag 8 juli j.l. een 
brief met de volgende inhoud: “Het bericht van eind vorige week over de ziekte van onze 
bisschop Mgr. Smeets heeft ons allen zeer aangegrepen. Nu pas is ons de ernst van de 
situatie duidelijk geworden en is deze tot iedereen in het bisdom doorgedrongen. De 
afgelopen dagen hebben we zeer veel reacties en blijken van medeleven mogen ontvangen. 
Het doet Mgr. Smeets en ons goed te weten dat er zoveel mensen zijn die met hem meeleven 
en voor hem bidden. Inmiddels zijn er ook tal van spontane initiatieven van de grond 
gekomen om voor de bisschop te bidden. Wij stellen dat zeer op prijs en zijn dankbaar voor 
de grote betrokkenheid van eenieder. Graag willen wij de spontane initiatieven ondersteunen 
met het aanreiken van een noveengebed en een oproep om een gezamenlijke noveen te 
houden. Deze start op zaterdag 10 juli aanstaande. We nodigen alle parochies, religieuze 
gemeenschappen en gebedsgroepen uit om tot en met 18 juli mee te bidden voor een 
spoedig herstel van de bisschop. U kunt daarvoor bijgaand gebed gebruiken en deze 
eventueel zelf printen in het aantal dat u nodig denkt te hebben. Het spreekt voor zich dat in 
het gebed voor de bisschop ook alle andere ernstig zieken worden ingesloten. Vanaf zondag 
18 juli – de laatste dag van de noveen – zullen we een nieuw initiatief starten. Negen weken 
lang zal dan op zondagmiddag om 17.00 uur een korte gebedsdienst plaatsvinden in de 
basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart in Sittard, de kerk die de bisschop zo dierbaar 
is. Hier zullen de leden van het kathedraal kapittel bij toerbeurt de rozenkrans en het 
noveengebed bidden. Deze gebedsdiensten worden gestreamd via de website van het 
bisdom, zodat iedereen thuis mee kan bidden”.  
 
Noveengebied voor onze zieke bisschop 
Heer, onze God, U die ons liefhebt en ons vraagt elkaar lief te hebben: wij bidden U voor onze 
bisschop, monseigneur Harrie Smeets. Met de woorden van de apostel Jakobus beveelt U ons 
aan: “Is iemand onder u ziek? Laat hij de priesters van de gemeente roepen: zij moeten een 
gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige 
gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan zal 
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het hem worden vergeven”. Wij bidden U voor onze bisschop: bekommer U om uw dienaar, 
heb medelijden en bescherm hem. Wij vragen om genezing naar lichaam en geest. In uw 
Naam is hij gezalfd met de heilige olie: richt hem op door uw kracht, troost hem met uw 
steun, zodat hij – zo U het wilt - herstelt en zijn ziekte overwint. Sterk hem en ons allen in het 
geloof dat wij geborgen zijn in uw liefde. Blijf hem nabij, en laat ons zien, ook in ziekte en 
verdriet, dat U uiteindelijk alles ten goede keert, en wij niet kunnen vallen uit Uw hand. Zo 
bidden wij U voor onze bisschop en voor alle zieken en mensen in nood, op voorspraak van 
Maria, Sterre der Zee, op voorspraak van Sint Jozef in dit jaar dat bijzonder aan hem 
toegewijd is, op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël, de metgezel onderweg en de 
genezer, in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld, op voorspraak van Sint Christoffel 
en van de heilige N., patroonheilige van onze kerk en deze plaats. Wij vragen het U door Hem 
die U hebt gezonden, om de mensen te verlossen en de zieken te genezen, die ons menselijk 
bestaan heeft willen delen om ons op te nemen in zijn goddelijk leven, Jezus Christus, uw 
Zoon, onze Heer. Amen. 
 
Personalia 
Op woensdagmorgen 7 juli j.l. namen we op De Aerwinkel afscheid van Jacobus Henricus 
Gerardus Marie (Jac) Thissen (1947-2021). Geboren en getogen in Posterholt, op de 
(achterste) Varst, als tweede zoon in een gezin met vier kinderen, leerde hij al op jonge 
leeftijd mee aanpakken op de ouderlijke boerderij die hij later samen met zijn broer zou 
overnemen. Na een verkering van 2½ jaar trouwde hij in het najaar van 1971 met Corrie 
Richter uit Montfort en betrokken ze op de Varst een eigen huis en begonnen ze ook een 
eigen bedrijf. Daarnaast was Jac nog werkzaam op de boerenbond en  reed hij ’s avonds nog 
de bus. Het gezin werd uitgebreid met twee dochters Bianca en Olga met wie ze later vaker 
uitstapjes maakten naar Altenahr, Monschau of Wittem. Toen ze in 1993 het bedrijf van de 
hand deden bouwden ze een nieuw huis aan de Vlodropperweg. Sindsdien waren ze meer 
onderweg dan thuis: bijna de hele wereld werd afgereisd, met name met de camper die ze 
kochten. Als hij thuis was (met de nadruk op ‘als’),  werd veel tijd gestoken in de KPJ, met 
name in de organisatie van de jaarlijkse ploegwedstrijd. Maar ook op andere plaatsen waar 
ploegwedstrijden werden georganiseerd, zelfs tot in het verre buitenland toe, kon je hem 
aantreffen, niet alleen als bezoeker maar ook als jurylid. Ook als lid van de plaatselijke EHBO 
heeft hij zich jarenlang verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap. Zijn gezin ging hem 
echter boven alles. Voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen liet hij alles uit handen vallen. 
Zo hield hij zich de afgelopen twee jaar bezig met de bouw van een nieuw huis voor zijn 
dochter Olga. Je leek hem geen groter plezier te kunnen dan met het bouwen van een huis, 
of dat nu in Bunde, Echt of Posterholt was.  Ondanks een darmziekte heeft Jac een geweldig 
leven gehad en ervan gemaakt wat ervan te maken was, niet alleen voor hemzelf, maar ook 
en vooral voor anderen. Een half jaar geleden begon hij echter met zijn gezondheid te 
sukkelen; het werd van kwaad tot erger, afgelopen voorjaar zelfs zo erg dat hij in het 
academisch ziekenhuis in Maastricht moest worden opgenomen. Niets leek te baten zodat 
het steeds duidelijker werd dat er vroegtijdig een einde aan zijn mooie en welbestede leven 
zou komen. Dat einde diende zich op woensdag 30 juni j.l. aan. Na de uitvaartdienst volgde 
in stilte de crematie in Roermond. 
 
Op donderdagmorgen 8 juli j.l. deden we vanuit de St. Andreaskerk van Melick Johannes 
Gerardus Hendrikus (Jan) Bulthuis (1943-2021) uitgeleide, een geboren en getogen Tukker 
die opgroeide op de (groot-)ouderlijke boerderij. Na de middelbare schooltijd ging hij in 



Rotterdam studeren en in verband met die studie moest hij  vaker op stage naar Zuid-
Duitsland. Na zijn militaire diensttijd ging hij aan de slag in de zagerij van zijn vader en 
grootvader. Het feit dat hij daarbij een van zijn vingers verloor hinderde hem echter niet om 
uit te groeien tot een waarlijk handige jongen, die van alles wist te maken of te repareren. 
Omdat hij een baan in Duitsland kon krijgen trouwde hij in 1972 sneller dan aanvankelijk 
gedacht met Giny Seiger. Daar woonde hij op verschillende plaatsen, tot hij in 1975 werd 
gevraagd om in Nigeria te gaan werken. Jan ging alvast vooruit, terwijl de rest van het gezin 
een half jaar later volgden. Vanwege politieke strubbelingen moesten ze echter al gauw 
weer naar Nederland terugkeren. Vanuit Oldenzaal verhuisde hij en zijn gezin naar Limburg 
toen hem een baan de Rowi in Swalmen werd aangeboden. Rond zijn vijftigste kreeg Jan last 
van zijn hart, terwijl ook de reuma waar hij in zijn jeugdjaren al zoveel last van had gehad 
weer begon op te spelen. Die gezondheidsproblemen vormden ook de oorzaak dat hij in 
1998 vroegtijdig met werken moest stoppen. Hoewel hem dat zwaar viel heeft hij er zich 
toch in weten te schikken. Hij werd een handig klussende huisman, die zijn vrije tijd graag 
vulde met het maken van muziek en het kijken naar Duitse televisieseries. In 2005 werden 
Jan en Giny voor de eerste keer opa en oma; vorig jaar werd hun achtste kleinkind geboren. 
Zijn gezondheid speelde hem steeds meer parten. Vanwege het verlies van zijn been moest 
hij andermaal verhuizen en kwam hij in Melick terecht. Begin dit jaar werd hij vanwege 
interne bloedingen in het ziekenhuis opgenomen, waarna niets anders meer overbleef dan 
het hospice. Daar heeft hij echter nog een mooie tijd gehad, in ieder geval veel langer dan 
aanvankelijk gedacht. Daar heeft hij onlangs ook nog zijn 78e verjaardag mogen vieren. 
Enkele dagen later, op donderdag 1 juli j.l. kwam er dan toch het einde van zijn welbestede 
leven. Na de uitvaartmis, opgeluisterd door Angelique Hesen, volgde in stilte de crematie in 
Roermond. 
 
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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