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inleiding 
Hadden ze vorige maand tijdens de zondagse missen in Montfort al last gehad van 
fietsendieven, medio deze maand was het in de Fatimakapel van Herkenbosch raak, waar 
eerst geprobeerd werd de offerblok in zijn geheel te ontvreemden. Nadat die poging mislukt 
was heeft de dief later die week nog twee keer geprobeerd het slot te forceren. Ook dat is 
niet gelukt, maar ondertussen was het slot wel zozeer beschadigd dat de offerblok met een 
sleutel ook niet te openen was. Het was blijkbaar een volhardende dief, want behalve met 
de offerblok ging hij ook met de aldaar aanwezige kasten aan de slag. De deur van de 
meterkast werd met geweld opengebroken; waarschijnlijk dacht hij er iets anders dan 
poetsmiddelen aan te treffen. Ook dit slot is inmiddels onbruikbaar. Of het uit frustratie was, 
weten we niet, maar van lieverlee heeft de dief dan toch maar de buitenkraan meegenomen 
om maar niet met legen handen thuis te hoeven komen. Die kraan was uiteindelijk het enige 
dat buitgemaakt werd, maar de materiële schade was er niet minder om. Integendeel. Zo 
blijft het dievengilde ons ook in Coronatijd bezig houden. We hadden al een koperdiefstal in 
de kerken van St. Odiliënberg en van Vlodrop, en inbraak in de kerk Melick waar echter niets 
werd buitgemaakt maar wel het een en ander vernield, daar kan dit ook nog wel bij. 
 
H. Lodewijk (25 augustus) - St. Louis - St. Ludwig (19 augustus) 
25 augustus is de feestdag van de heilige Lodewijk, d.w.z. de heilige koning Lodewijk (Louis) 
IX van Frankrijk. Deze werd op 25 april 1214 te Poissy geboren als zoon van Lodewijk VIII en 
de heilige Blanca van Castilië († 1252). Op elfjarige leeftijd werd hij koning van Frankrijk. Zijn 
moeder fungeerde als regentes. Toen hij twintig was, huwde hij met de 14-jarige Margaretha 
van Provence. Ze kregen elf kinderen. Het was een goed huwelijk, al maakt de heilige 
Franciscus van Sales melding van onderlinge meningsverschillen, bijvoorbeeld, omdat 
Lodewijk weigerde rijke kleren te dragen. Ook zorgde de bemoeizucht van zijn jaloerse 
moeder herhaaldelijk voor spanning. Lodewijk regeerde met wijsheid en rechtvaardigheid. 
Hij bestreed allerlei maatschappelijke en kerkelijke mistoestanden en bevorderde de 
wetenschap. Hij stichtte de Sorbonne, de universiteit van Parijs. Hij was een van de eersten 
die toetrad tot de Derde Orde van Sint-Franciscus. Dat hield in dat hij zich in zijn privé-leven 
hield aan de leefregel van de franciscanen. Hij stichtte veel hospitalen en ziekenhuizen, waar 
hij soms in eigen persoon bij de verpleging kwam helpen. In 1248 vertrok hij vanuit Aigues-
Mortes met de zesde kruistocht (1248-1250) naar Jeruzalem om het Heilige Land te 
veroveren. Hier werd hij gevangengenomen en pas vrijgelaten na betaling van een gigantisch 
losgeld. Op de terugtocht nam hij een kostbare relikwie mee, die hij uit handen van koning 
Boudewijn van Constantinopel had mogen ontvangen: de doornenkroon van Christus. Om 
deze een waardige verering te kunnen geven liet hij bij wijze van reliekschrijn in Parijs de 
Sainte Chapelle bouwen, nog steeds beroemd vanwege haar 13e-eeuwse gebrandschilderde 
glasvensters. Rond 1270 ondernam hij nog een tweede kruistocht. Deze had niet de 
bedoeling het Heilig Land te veroveren, maar richtte zich op de islamitische landen in Noord-
Afrika. Tijdens deze onderneming stierf hij aan de pest, ergens in de omgeving van Tunis. 
Zijn relieken bevinden zich in Parijs op zijn hart na; dat wordt bewaard in de beroemde kerk 
van Monreale op Sicilië. Hij werd in 1297 heilig verklaard.  
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Er is echter nog een andere heilige Lodewijk, die in onze contreien beter bekend is als St. 
Ludwig, wiens feestdag op 19 augustus valt, de St. Ludwig waarnaar het voormalig 
Franciscanerklooster annex College te Vlodrop-station is (was) genoemd. Deze heilige 
Lodewijk werd in februari 1274 geboren op kasteel Brignoles in de Provence als zoon van 
koning Karel de Manke van Napels, die ook de titel droeg van Hertog van Anjou. Naar het 
schijnt vertoonde hij van jongs af aan meer dan gewone belangstelling voor de zaken van 
God: hij was een vroom jongetje dat ernst maakte met allerlei religieuze gebruiken. Hij was 
nog een tiener, toen hij betrokken raakte bij de grote politiek. De Sicilianen waren tegen zijn 
grootvader, de tirannieke Karel van Anjou, in opstand gekomen en hadden tijdens een 
zeeslag Louis' vader, die op dat moment vorst van Salerno was, gevangen weten te nemen. 
Eerst wilden ze hem eenvoudig ter dood brengen, maar zij bedachten zich en droegen hem 
over aan de door hen benoemde koning, Pedro van Aragon († 1285). Deze hield hem vier 
jaar in Barcelona gevangen. Uiteindelijk was hij bereid hem de vrijheid te hergeven, maar 
dan moesten vijftig edellieden en drie van zijn zoons zijn plaats innemen. Eén van die drie 
was Louis, op dat moment veertien jaar oud: deze ballingschap zou zeven jaar duren. De 
behandeling was uiterst grof en onvriendelijk, maar men zegt dat het juist Louis was die de 
goede geest onder de gijzelaars wist te bewaren door zijn stille moed en opgewekt karakter. 
Hij maakte gebruik van de vrijheid die men hem soms liet, door de kerken en gasthuizen van 
de stad te bezoeken. Ergens anders zag men hem niet. Twee franciscaner paters hadden 
toestemming gekregen hem dag en nacht op zijn kamer gezelschap te houden. Hij deed vol 
overtuiging mee met hun gebedstijden, ook 's nachts, en zij gaven hem les in filosofie en 
theologie. Toen hij eens ernstig ziek werd - ten gevolge van zijn ziekenbezoeken? - deed hij 
de gelofte bij de franciscanen in te treden, indien hij weer beter zou worden. Dat was in 
1294. Hij genas inderdaad en herkreeg in het jaar daarop onverwachts zijn vrijheid. 
Onmiddellijk begaf hij zich naar de franciscanen te Montpellier met het verzoek te mogen 
intreden. Maar de provinciale overste weigerde dat uit vrees voor Louis' vader die intussen 
in de koninklijke waardigheid was hersteld en zijn vader Karel had opgevolgd. Die weigering 
bleek terecht, want vader had allang een huwelijk voor zijn zoon in petto met een prinses 
van Mallorca; hij wist dan ook de intrede van zijn zoon bij de franciscanen te verhinderen. 
Op zijn beurt weigerde Louis de hand van de hem aangeboden prinses en leidde aan het 
zwierige hof zijn leven van gebed en ingetogenheid. Hij deed afstand van de troon ten 
gunste van zijn jongere broer Robert, en kreeg uiteindelijk toestemming van zijn vader om 
zich voor te bereiden op het priesterschap. Hij had zelfs nog geen enkele lagere wijding 
ontvangen, toen paus Celestinus V († 1296) hem wenste te benoemen tot aartsbisschop van 
Lyon. Hij kon de heilige vader van gedachten doen veranderen. Maar toen diens opvolger 
Bonifatius VIII († 1303) bereid bleek hem priester te wijden, verbond hij daar als voorwaarde 
aan dat hij hem mocht benoemen tot bisschop van Toulouse. Louis stemde uiteindelijk toe 
maar verbond er op zijn beurt de voorwaarde aan te mogen intreden bij de franciscanen. 
Dat werd toegestaan. Nu toog hij naar Rome en legde op kerstavond van het jaar 1296 in het 
klooster Ara Coeli te Rome zijn religieuze geloften af. In februari van het jaar daarop wijdde 
de paus hem tot priester en bisschop van Toulouse. Niet lang daarna arriveerde hij in zijn 
bisschopsstad, niet - zoals dat gebruikelijk was - in vol bisschoppelijk ornaat, maar in 
armoedige franciscaner pij. In die geest begon hij zijn bisdom te besturen: hij had hart voor 
zijn mensen, vooral de armen en noodlijdenden aan wie hij alles afstond wat hij niet nodig 
had. Daarnaast leidde een leven van eenvoud en gebed. Dat heeft nog geen jaar geduurd. 
Want intussen bleef het verlangen naar een stil teruggetrokken religieus leven in hem 
knagen. Hij besloot naar de paus in Rome te gaan met het verzoek zijn bisschopsambt te 



mogen neerleggen en zich in een eenzaam klooster te mogen terugtrekken. Onderweg werd 
hij in de Provence zwaar ziek. Men bracht hem naar het kasteel Brignoles. Zo stierf hij op de 
plek waar hij amper 25 jaar geleden geboren was. Zijn laatste wens was geweest begraven te 
worden op het kerkhof van zijn medebroeders te Marseille. Hij werd op 7 mei 1317 door 
paus Johannes XXII († 1334) heilig verklaard; de Breve waarin hij dat vastlegde adresseerde 
hij aan Louis' moeder die op dat moment nog in leven was. Toen koning Alfonsus V van 
Aragon en Napels in 1423 de stad Marseille innam en plunderde, werden Louis' relieken 
overgebracht naar de Spaanse stad Valencia. Daar zijn ze nog altijd (www.heiligen-3s.nl). 
 
Restauratie basiliekorgel 
Volgende week start de restauratie van het orgel in de Berger basiliek. Dat zou aanvankelijk 
afgelopen voorjaar gebeurd zijn, maar de coronacrisis gooide roet in de planning van de 
orgelbouwer. Er ging een lange voorbereiding aan vooraf, er werd aan fondsenwerving 
gedaan (er werd een pijpenadoptieplan gelanceerd en een benefietconcert gehouden door 
fanfare St. Wiro). Afgelopen voorjaar werd het (unit-)orgeltje op het oksaal gedemonteerd 
en opgeruimd. Het had zijn taak volbracht, vooral toen er nog veelvuldig op het oksaal werd 
gezongen, en was rijp voor de sloop. Het grote orgel dat 20 sprekende registers telt (1362 
pijpen waarvan 138 van hout) werd in 1983 gebouwd door fa. Vermeulen uit Weert. Bij de 
bouw werd gebruik gemaakt van een ouder (door fa. Franssen uit Roermond gebouwd) orgel 
uit de St. Clemenskerk van Brabantse Gerwen. Toen daar in 1967 een nieuwe kerk gereed 
kwam, was het niet mogelijk het orgel over te plaatsen naar de nieuwe kerk. Het gehele 
binnenwerk (windlade, pijpwerk en mechaniek was van een dusdanige slechte kwaliteit dat 
een eventuele restauratie hiervan niet verantwoord was. De eikenhouten kas (met “een 
front van grote allure”), gemaakt door fa. Goossens uit ’s Hertogenbosch en de bijbehorende 
frontpijpen dateren uit 1868. Vanwege de restauratie zal het orgel enkele weken uit de 
roulatie zijn. 
 
Schilderbeurt kerkhofhek Melick 
Op maandag 23 en dinsdag 24 augustus j.l. waren vrijwilligers in de weer om het hekwerk 
aan de voorzijde van het kerkhof (zijde Heinsbergweg) te schuren en opnieuw in de verf te 
zetten. Het hekwerk moet van vóór de oorlog dateren, want her en der kun je nog zien hoe 
het opblazen van de kerktoren op 4 februari 1945 er zijn sporen op heeft nagelaten. Ook het 
hekwerk rondom het graf van burgemeester Jac. Hub. Claessen (1844-1923) krijgt 
momenteel een opknapbeurt, nadat vorig jaar het grafmonument zelf werd gerestaureerd 
op initiatief van de in 2018 opgerichte  stichting Kerkberg Melick die in 2020 een lijst van 
bijzondere grafmonumenten en graven op dit kerkhof samenstelde. 
 
personalia 
Op maandagmorgen 16 augustus j.l. hielden we in de basiliek van St. Odiliënberg de 
uitvaartdienst voor Gerardus Chretien Maria Marinus (Gerard) van Gool (1936-2021) uit 
Melick. Geboren en getogen in Venlo ging hij medicijnen studeren in Utrecht waar hij ook 
Simone Hein uit Heerlen leerde kennen met wie hij in 1965 trouwde. Na eerst nog even in 
Utrecht te hebben gewoond, verhuisden ze naar Breukelen waar hun dochter Josan en zoon 
Toon werden geboren. In 1972 kreeg Gerard een baan als neuroloog en neurofysioloog aan 
het Roermondse St. Laurentiusziekenhuis aangeboden, reden waarom het gezin naar Melick 
verhuisde waar ze aan de Oranjelaan gingen wonen. Tot 2000 zou Gerard in het Roermond 
blijven werken en blijk geven van een warm hart voor de neurologie en de 



ziekenhuisorganisatie. In de loop van zijn leven heeft hij veel van de wereld gezien als ze met 
het hele gezin op vakantie gingen. Tuinieren was min of meer zijn hobby; niet zozeer zijn 
bloementuin als wel zijn moestuin. Zijn huwelijk met Simone was van bijzondere aard, 
omdat ze niet alleen bijna alles met elkaar deelden, maar ook bijna alles samen deden. Dat 
vond onder andere zijn oorzaak in het feit dat Gerard geboren was met een oogafwijking. 
Daarom was het ook zo frappant dat na verloop van tijd de rollen werden omgedrdraaid 
toen Simone zelf steeds slechter begon te zien. Hun onderlinge band werd nog hechter toen 
Gerard 10 jaar geleden voor het eerst met kanker werd geconfronteerd. Hoewel hij deze 
aanslag op zijn gezondheid aanvankelijk leek te hebben overwonnen, stak de ziekte 
anderhalf jaar geleden weer de kop op. Meer en meer raakte hij op de zorg van Simone 
aangewezen, en zij week ook nu niet van zijn zijde zodat hij tot het laatst toe thuis, in zijn 
eigen vertrouwde omgeving is kunnen blijven en daar ook mocht sterven. Zijn bijzonder 
gevoel voor humor heeft hem altijd geholpen de dingen in het juiste perspectief te zien, 
terwijl het katholieke geloof dat hij van huis uit had meegekregen hem de kracht gaf om van 
zijn leven te maken wat er van te maken was, om eruit te halen wat er in zat. Na de 
uitvaartmis die werd opgeluisterd door Harry Joosten en waarin zowel echtgenote Simone 
als de kinderen Josan en Toon persoonlijke woorden spraken, volgde de begrafenis op 
Bergerbos. 
 
Op zaterdagmiddag 21 augustus j.l. was er in de Berger Mariakapel de doopviering van Loïs 
Vogt uit Kerkrade (Bleijerheide), een van de vorige parochies van onze pastoor waar ze hem 
blijkbaar na vijftien jaar nog altijd niet vergeten zijn. ’s Anderendaags, op zondagmiddag 22 
augustus j.l. werd in de St. Andreaskerk van Melick Revi Selder uit Herten gedoopt, zoontje 
van de bekende Roermondse zanger Roy Selder. 
 
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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