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inleiding 
de inkt van de vorige nieuwsbrief was nog niet droog, of het (demissionair) kabinet zag zich 
op 9 juli j.l. vanwege het toenemend aantal besmettingen met een nieuwe versie van het 
Coronavirus (‘delta-variant’) gedwongen enkele eerdere toegestane versoepelingen 
(persconferentie van 18 juni j.l.) weer terug te draaien. Die (be-)troffen met name de horeca 
en de grotere evenementen. Achteraf bezien een inschattingsfout, aldus demissionair 
premier Rutte op 12 juli j.l. “Wat wij dachten wat kon, dat bleek in de praktijk toch niet te 
kloppen … daar balen we van en excuus daarvoor". NRC toonde aan dat het kabinet adviezen 
van gedragswetenschappers in de wind sloegen toen ze het einde van de Corona-crisis 
uitriepen. NRC noemt de grote fout de stelligheid van 18 juni, toen het kabinet op een 
persconferentie in één klap vrijwel alle Coronamaatregelen overboord gooide. (Hugo de 
Jonge, destijds: „Kunnen we op vakantie? Het antwoord is volmondig: ja.”) Ondanks 
waarschuwingen van de gedragswetenschappers dat het te snel ging, en dat burgers het 
idee kregen dat ze zich nergens meer aan hoefden te houden. Gelukkig hebben de nieuwe 
maatregelen (nog) geen gevolgen voor het kerkelijk leven. 
 
parochiestatistiek: Coronajaar 2020 (II) 
 
 inwoners kerkbijdrage collectes stipendia kaarsengeld 
  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Herkenbosch 4.199 23.144 24.907 9.022 4.238 3.956 1.155 5.532 5.702 

Melick 3.646 19.038 22.628 4.308 2.444 2.158 0.940 1.713 1.795 

Montfort 3.131 28.083 25.732 12.206 6.140 6.024 2.005 4.875 4.198 

Posterholt 3.940 26.900 30.197 6.500 4.613 2.353 0.988 2.887 4.229 

St. O’berg 3.325 18.284 18.326 3.833 2.331 3.564 3.215 2.932 1.313 

Vlodrop 2.360 17.338 21.013 3.806 2.105 1.625 0.775 2.303 1.538 

 
Zoals in de vorige uitgave van Roerkerknieuws bij deze een statistiek waaruit blijkt hoe de 
Coronacrisis zich uitwerkt in het parochiële leven. Deze statistiek brengt de financiële 
gevolgen in kaart, de terugvallende inkomsten voor de parochie, als een direct gevolg van de 
lockdown toen in maart ook onze kerken op slot gingen. Gelukkig valt de schade bij de 
kerkbijdrage nog mee, die is her en der zelfs nog/weer wat gestegen. Datzelfde geldt voor 
het kaarsengeld: de opbrengst aan verkochte (offer-)kaarsen. Ook die is op sommige 
plaatsen zelfs gestegen. Het lijkt erop dat toen mensen niet meer naar de Mis konden 
(tijdens de lockdown), men meer kaarsen is gaan branden (zie Roerkerknieuws 65). Dat er 
een periode helemaal geen publiek toegankelijke Missen zijn geweest (de eerste lockdown 
van maart tot en met mei 2020) en daarna nog een hele periode alleen maar beperkt 
toegankelijke Missen (in Montfort begon er in oktober 2020 een nieuwe lockdown die nog 
tot begin mei 2021 zou duren), heeft zijn weerslag gevonden in de collecteopbrengsten en 
die van Misstipendia (bedragen die betaald worden voor het laten opdragen van Missen – 
‘Misintenties’). Die opbrengsten zijn inderdaad behoorlijk teruggevallen, op sommige 
plaatsen zelfs gehalveerd. Desalniettemin dank aan allen die door de regelmatige (kerk-
)bijdragen ervoor gezorgd hebben die de financiële gevolgen van Coronacrisis voor onze 
parochies binnen de perken zijn gebleven! Er zijn zelfs die ons in deze perioden met extra 
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bijdragen hebben ondersteund. Dat doet niet alleen op materieel gebied goed, maar ook en 
vooral op geestelijk vlak. Het stimuleert ons als pastoraal team en als kerkbestuur te blijven 
inzetten voor de zaak waarvoor wij staan: de eer van God en het welzijn van de medemens. 
Zeker: dat is ook onze roeping en zending, maar morele ondersteuning kan ieder mens 
gebruiken. Nogmaals hartelijk dank voor Uw gaven. Vergellt’s Gott! 
 
personalia 
Op donderdag 8 juli j.l. werd in de St. Martinuskerk van Vlodrop een avondwake gehouden 
voor Frans (‘van Riekskes’) Schmitz (1935-2021). Geboren en getogen in Vlodrop (‘tussen de 
bruggen’) als jongste in een gezin met in totaal zestien kinderen waarvan er echter maar tien 
in leven bleven. Tot overmaat van ramp kwam moeder in het najaar van 1949 plotseling en 
vroegtijdig te overlijden; ze was pas 51. Frans was toen 13 jaar en dit zou hem voor het leven 
tekenen. Tijdens het uitgaan leerde hij Elly Peters uit Herkenbosch kennen met wie hij in het 
najaar van 1959 trouwde. Ze betrokken een huis aan de Schaapsweg, op het terrein van 
Vekoma waar Frans jarenlang de kost verdiende. In 1964 verhuisde het gezin naar de 
Boomgaardweg, waarna het gezin met nog eens twee kinderen werd uitgebreid, zodat het 
totaal op vier uitkwam. Regelmatig gingen ze met zijn allen in een tent op vakantie, eerst 
nog in eigen land, later naar Frankrijk en naar Noorwegen. Maar de plaats waar ze zich meer 
dan thuis voelden was hun eigen tuin, hun eigen gecreëerde paradijsje achter hun huis. Ook 
anderen konden en mochten daarvan meegenieten als Frans en Elly meededen aan de 
‘open-tuinen-dagen’. Maar liefst zes keer kwamen ze daarmee op TV. Een andere grote 
hobby van Frans was het restaureren van kasten, kisten en ander houtwerk dat vervolgens 
door Elly werd verkocht. Ook waren Frans en Elly actief bij de plaatselijke EHBO. Veel 
vreugde beleefden ze aan hun kleinkinderen, terwijl onlangs een achterkleinkind erbij kwam.  
Frans’ levensmotto was “Veer regele euveral zelf ein oplossing veur”. Toen Elly ziek werd 
nam Frans dan ook als vanzelfsprekend de rol van mantelzorger op zich. Ook toen hij zelf 
met zijn gezondheid begon te sukkelen is hij dat blijven doen. Zolang mogelijk probeerde hij 
de dokter van zijn lijf te houden. Tot het echter niet meer ging (toen hij er bijna letterlijk bij 
neerviel) en hij onlangs in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Daar kwam er op 
zondag 4 juli j.l. een einde aan zijn leven. Daags na de avondwake vond in Baexem (in 
besloten kring) de crematie plaats. 
 
Diezelfde donderdagavond 8 juli j.l. ontvingen in de St. Catharinakerk van Montfort vijftien 
kinderen uit handen van onze hulpbisschop, Mgr. Everard de Jong, het sacrament het 
vormsel: Jodie Beckers, Britt Coenen, Veerle Cremers, Huub Frenken, Fiorella Grosfeld, 
Sergio Grosfeld, Luci Heemels, Timo Jost, Femke van Kempen, Tess Maessen, Marieke 
Pfennings, Elise van Pol, Tim Severins, Michaela Spronken en Sem Timmermans. 
 
Op zaterdagmorgen 10 juli j.l. hielden we in de St. Matthiaskerk de uitvaartdienst voor 
Joseph Rutgerus (Jo) Waegemans (1929-2021). Geboren en getogen in Posterholt werd het 
al gauw duidelijk dat Jo de ouderlijke slagerij aan de Hoofdstraat niet zou overnemen. Dat 
zou zijn broer Henk doen. Jo ging als boekhouder aan de slag, eerst bij de Staatsmijnen, later 
bij de Roermondse steenbrekerij Janssen-De Jong. In het najaar van 1958 trouwde hij met 
Bertha Wolters (1931-2018) van Chrisje Keub vanne Varsj en betrokken ze een eigen huis 
aan de Vlodropperweg, waar begin 1960 ook hun (enige) zoon Peter geboren zou worden. 
Van jongs af aan legde Jo een grote passie voor voetbal aan de dag. Zo voetbalde hij 
jarenlang in het eerste elftal van PSV’35, om later de veteranen aan te voeren en te leiden. 



Hoewel Jo al met zijn zestigste met de VUT ging, zou hij firma Janssen-De Jong nog jarenlang 
met de nodige hand- en spandiensten van dienst zijn. Met de auto reisde hij in die tijd stad 
en land af om zaken te bezorgen of op te halen. Dat autorijden was iets wat hij uitermate 
graag deed. Zoon Peter ging in 1983 studeren en zou uiteindelijk ook in Nijmegen blijven 
hangen en een gezin stichten. Peter en zijn vrouw Jeanine, en later ook de kleinkinderen 
Sebastiaan en Nina bleven altijd een warme en hechte band met Jo en Bertha onderhouden. 
Ze bezochten elkaar over en weer. Zeker als de Vierdaagse werd gehouden kwamen ze graag 
naar Nijmegen. Sinds Bertha in 2004 een zware operatie had ondergaan begon ze steeds 
vergeetachtiger te worden en werd vasculaire dementie bij haar geconstateerd. En toen 
daarna ook nog haar gezichtsvermogen ernstig begon te verslechteren, moest er steeds 
meer professionele zorg in huis komen. Toen Bertha in het voorjaar 2018 overleed (nota 
bene vlak voor hun 60e huwelijksverjaardag), braken er voor Jo moeilijke tijden aan, vooral 
toen bij Jo Alzheimer werd vastgesteld; vanaf dat moment mocht hij niet meer autorijden, 
iets wat hem uitermate zwaar is gevallen. Gelukkig deden Peter en Jeanine, Sebastiaan en 
Nina er alles aan om hem, op te vrolijken. Nadat hij in najaar van 2019 nog aan een reünie 
van Janssen-De Jong had deelgenomen werd het - met name vanwege de Coronacrisis – 
steeds stiller om hem heen. Toen zijn gezondheid enkele weken geleden zienderogen 
achteruit begon te gaan en hij bedlegerig werd, zorgden Peter en zijn gezin ervoor dat hij 
thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving kon blijven. Daar is hij op vrijdagmorgen 2 juli j.l. 
overleden. Na de uitvaartdienst, opgeluisterd door Karen van der Wall en Gertie Boosten-
Bosch, volgde in Roermond de crematie. 
 
Deze julimaand werd ook de viering van de Eerste Heilige Communie ingehaald, die normaal 
gesproken in mei wordt gehouden, maar vanwege de Coronacrisis naar juli werd verplaatst. 
Op zondag 4 juli j.l. beet Berg met 8 communicantjes de spits af: Mats Cloudt, Maud 
Cuypers, Silas Heemels, Robin Mooren, Levi Poorts, Daan Vermeulen, Brenda Vranken en 
Imke Wolfhagen. Op zondag 11 juli j.l. waren die van Herkenbosch aan de beurt: Sem Bos, 
Jante Heemels, Julie Heijnen, Sven Hermans, Evi Jeurissen, Puck Krowinkel, Ilse 
Milanowski, Syenna Nass, Finn Overbeek, Thinne Pelsers, Loa Stelten en Eef Wolters. In 
Herkenbosch schoven nog de drie communicantjes uit Melick aan: Bix Poolen, Thomas 
Schreurs en Siep Teeuwen, en zowaar nog een communicantje uit Zeist: Charlotte Dolmans. 
Op zondag 18 juli j.l. werd de reeks afgesloten met een Communieviering in Posterholt en 
Montfort. In Posterholt deden die dag Stef van den Bogerd, Niek Hermans, Jaycie Meijers, 
Lizzy Mewissen, Glenn Rikken en Amy Stoffels hun eerste heilige Communie, in Montfort: 
Fenne Beulen, Lena Cegiela, Dennis Coenen, Lisa Cox, Emy Cremers, Izzy Cremers, Jelle 
Evers, Sten Maessen, Elina Meex, Guus Peters, Lucas Scheers, Kaylee Schols, Menno 
Smeets, Kay Zeelen en Jay Zusterzeel.  
 
Met de drie dopelingen van zondagmiddag 11 juli j.l. in Montfort (Ves van Pol, Tygo en 
Mexx Maessen) is de stand voor dit jaar als volgt: 3 in Posterholt, 3 in Montfort, 2 in 
Herkenbosch, 2 in Melick, 2 in Berg, in totaal 12 dopelingen. 
 
Op vrijdagmorgen 16 juli j.l. deden we vanuit de St. Martinuskerk van Vlodrop Francine 
Jacqueline (‘Ien van Sjeng van Sjutte Teunke’) van Helden-op het Veld (1930-2021) 
uitgeleide. Geboren en getogen in Vlodrop, waar haar ouders aan de Grootestraat een café 
uitbaatten, trouwde ze begin 1960 met de eveneens uit Vlodrop afkomstige Sjra van Helden 
(1934-2013) die als ondergronds mijnwerker op de Maurits in Geleen de kost verdiende. Na 



hun huwelijk woonden ze aanvankelijk op de Etsberg waar dochter Gerjo werd geboren, om 
vanaf 1964 bij Ine’s moeder (die in 1955 weduwe was geworden) boven het café aan de 
Grootestraat te gaan inwonen waar zoon Frits werd geboren. Nadat het café in 1972 met 
een zaal was uitgebreid, maakte Sjra de overstap naar de horeca en zou hij voortaan samen 
met Ine en haar moeder café-zaal ‘Roerzicht’ runnen. In 1985 begonnen Ine en Sjra een 
eigen café aan de Etsberg en werd ‘Roerzicht’ voortaan door Gerjo en Frits gerund (vanaf 
begin negentiger jaren alleen door Frits). Nadat Ine en Sjra in 1995 het café op de Etsberg 
weer van de hand hadden gedaan en Ine’s moeder voor wie ze altijd had gezorgd het jaar 
erop, op 94-jarige leeftijd, was overleden, braken er wat rustiger tijden aan, tijden waarin 
Ine graag haar betrokkenheid toonde bij alles wat er in het dorp reilde en zeilde. Tot op hoge 
leeftijd deed ze aan zwemmen, volksdansen en gymnastiek. Met haar fiets en later met haar 
scootmobiel kwam ze overal waar er wat te doen en beleven was. Haar man Sjra begon 
steeds meer last van zijn longen te krijgen, een ziekte waaraan hij eind 2013 op 79-jarige 
leeftijd zou bezwijken. Nadat drie jaar geleden bij Ine kanker was geconstateerd, krabbelde 
ze na een operatie echter weer op. Nadat in 2020 de kanker weer de kop op stak, volgde er 
weer een operatie en na de nodige bestralingen leek het weer de goede kant uit te gaan, 
totdat het begin dit jaar weer mis was. Hoewel ze haar toen nog enkele weken gaven, zijn 
het uiteindelijk toch enkele maanden geworden, maanden waarin ze ondanks alles toch 
genoten heeft van alle zorg en aandacht die ze van wie dan ook mocht ontvangen. Op 
zondagmorgen 11 juli j.l. kwam er thuis, in haar eigen vertrouwde omgeving op de Etsberg, 
een einde aan haar mooie en welbestede leven dat bijna 91 jaar heeft mogen duren. Na de 
uitvaartmis, opgeluisterd door Ivo van der Bijl, volgde de teraardebestelling op 
natuurbegraafplaats Bergerbos. 
 
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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