
ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD 
  editie 79 (17 september 2021) – www.roerkerken.nl   

 
inleiding 
Naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet op 14 september j.l. 
overleggen de Nederlandse bisschoppen dezer dagen over mogelijke versoepelingen van de 
Coronamaatregelen voor de katholieke kerk. Deze versoepelingen zouden in kunnen gaan op 
25 september. Verdere berichtgeving hierover wordt in het begin van volgende week 
verwacht. Bij de besluitvorming door de bisschoppen worden de versoepelingen die het 
kabinet heeft aangekondigd meegewogen. Dat geldt ook voor de uitkomsten van een deze 
week nog te voeren overleg met het CIO (Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken). De 
bisschoppen beslissen daarna welke versoepelingen er voor de Rooms-Katholieke 
Kerkprovincie vanaf 25 september mogelijk zijn. Tot zover de officiële berichtgeving van het 
bisdom in deze. Landelijk gezien is het aantal kerkgangers in de Nederlandse parochies nog 
niet terug op het oude niveau van voor de Coronacrisis, bleek uit een rondgang van het 
Katholiek Nieuwsblad langs verschillende parochie(-priester)s. En dat terwijl het 
parochieleven op enkele maatregelen na, bijna weer terug is bij het oude normaal. “Het is en 
blijft en uitermate schadelijke tijd voor de Kerk”, zo liet een ondervraagde parochiepriester 
weten. 
 
Parochiële herstructurering (II) 
Volgens het vorig jaar door de Congregatie voor de Clerus uitgevaardigd document ‘De 
pastorale bekering van de parochie gemeenschap ten dienste van de missie van de Kerk tot 
evangelisatie van de Kerk’ (29 juni 2020), is de parochie geroepen “om een authentieke 
‘kunst van nabijheid’ te ontwikkelen. Als die diepgeworteld is, zal de parochie daadwerkelijk 
een plaats worden waar de eenzaamheid die het leven van zoveel mensen verziekt, 
overwonnen wordt, een heilige plaats waar dorstigen zich komen laven om hun weg voort te 
zetten en een centrum van waaruit men voortdurend missionair gezonden wordt” (26).  Juist 
met het oog op vernieuwing en herstructurering van het parochiële leven dienen wij het 
risico te vermijden “om te vervallen in een buitensporige bureaucratische organisatie van 
evenementen en het aanbieden van diensten die niet de dynamiek van de evangelisatie 
uitstralen, maar vertrekken van het criterium van zelfbehoud” (34). “De hervorming van de 
structuren die de parochie moet nastreven, vereist in de eerste plaats een 
mentaliteitsverandering en een innerlijke vernieuwing, vooral bij degenen aan wie de 
verantwoordelijkheid van het pastorale leiderschap is toevertrouwd. Om trouw te blijven aan 
het mandaat van Christus moeten herders, en vooral pastoors ‘die op een heel bijzondere 
wijze medewerkers van de bisschop zijn’” (35). Toch heeft de voorgestane vernieuwing niet 
alleen betrekking op de pastoor, noch kan ze van bovenaf opgelegd worden. “De noodzaak 
om een naar zichzelf verwijzende opvatting van de parochie of de ‘clerikalisering van de 
pastorale activiteit’ achter zich te laten … impliceert dat men praktijken en modellen 
promoot waarbij elke gedoopte, op grond van de gave van de Heilige Geest en de ontvangen 
charisma’s, actief deelneemt aan de evangelisatie volgens de stijl en de modaliteiten van een 
organische gemeenschap, rekening houdend met de andere parochiegemeenschappen en de 
algemene pastorale zorg van het bisdom” (37-38). Juist ook tegen die achtergrond beveelt 
het document de groepering van parochies aan, om te beginnen in ‘federaal verband’, 
waarbij de gegroepeerde parochies hun eigen identiteit behouden, d.w.z. dat “de essentiële 
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elementen die het universeel recht met betrekking tot de rechtspersoon van de parochie 
vastgelegd heeft en waarvan de bisschop niet kan afzien” geëerbiedigd worden. Dat werd in 
de vorige editie van onze Nieuwsbrief al uit de doeken gedaan. Alleen in geval van uiterste 
noodzaak (bijvoorbeeld als het aantal gelovigen, het gebrek aan financiële zelfredzaamheid, 
stedebouwkundige veranderingen van het grondgebied zodanig vormen beginnen aan te 
nemen dat men in een onomkeerbare neerwaartse spiraal terecht komt) kan de bisschop 
overgaan tot opheffing van de parochie, waarbij ze volledig in een andere parochie opgaat 
(fusie) en daarmee haar zelfstandigheid en eigenheid verliest (47-48). Dat is dan ook wat wij 
als kerkbesturen kost wat kost willen voorkomen. Dat neemt niet weg dat het geen kwaad 
kan  om nu al voor bepaalde domeinen (bijvoorbeeld catechese, caritas, jeugd- of 
gezinspastoraal) gemeenschappelijke initiatieven te ontplooien, aldus het document (60).  
 
Diverse activiteiten en festiviteiten 
In het kader van de Open-Monumentendagen op 11 en 12 september j.l. bezochten een 
kleine vijfhonderd mensen de Berger basiliek, met name om de 12e-eeuwse apostelbeelden 
te zien die  daar na een afwezigheid van een kleine 134 jaar weer een plek hebben 
gevonden. Op zondagmiddag 12 september j.l. vierde het Posterse familiebedrijf Theelen 
Grondwerken haar gouden bestaansjubileum. Op zaterdagavond 18 september a.s. wordt 
het wegkruis aan de Winkelweg te Posterholt opnieuw ingezegend. Dat stond aanvankelijk 
vorig jaar al, op 4 juli gepland, maar ook dat ging toen vanwege Corona niet door. Niet alleen 
hier werd het corpus ontvreemd, ook bij de wegkruisen in de Holst (Posterholt) en aan de 
Waarderweg (Berg) en dat van het Zantiskruis in Berg werden in het najaar van 2019 de 
corpussen ontvreemd. Inmiddels is ook het Zantiskruis van een nieuw corpus voorzien, maar 
daar wacht men nog op een gunstige gelegenheid om het kruis weer in te kunnen zegenen. 
Het ziet er naar uit dat de kruisen in de Holst en aan de Waarderweg binnenkort ook weer 
van een nieuw corpus worden voorzien, dit keer echter van ‘aluminiumcementen’ 
exemplaar, een materiaal waarvan wij de indruk hebben dat het bij het dievengilde niet zo in 
trek zis. We kwamen dze ‘oplossing’ op het spoor via een krantenbericht begin deze maand 
over eenzelfde problematiek die in Ospel speelde. Op zondagmiddag 19 september a.s. viert 
de Dr. Biermansput in Herkenbosch haar 75-jarig bestaansfeest. Bij die gelegenheid staan we 
ook stil bij het zilveren bestaansjubileum van het Mariakapelletje aan de Molenbergweg dat 
op zaterdag 31 augustus 1996 (bij het gouden bestaansfeest van de put) door pastoor Arts 
werd ingezegend.  
 
Aerosolen en Coronavirus 
Er bestaat bij heel veel mensen nog onduidelijkheid over de ‘aerosolen’ bij de verspreiding 
van het Coronavirus en daardoor ook over het belang van ventilatie. De aanvankelijk 
sceptische houding van het RIVM in deze heeft daaraan bijgedragen. Sommige vroege 
aanhangers van de aerosolen-theorie zijn in het begin van de pandemie bovendien geframed 
als ‘pseudo-wetenschappers’ en zo ontstond een zweem van overbezorgdheid of nepnieuws 
rond het onderwerp. Dat is niet terecht gebleken. Aerosolen zijn piepkleine luchtdeeltjes of 
druppeltjes die het Coronavirsus kunnen bevatten In dit geval – bij uitademing door de 
mens- zijn het luchtdruppeltjes. Ze zijn tussen de 0,2 en 200 micrometer in omvang, ofwel: 
0,0002 – 0,2 millimeter. Hoewel de term pas door Corona bij breder publiek bekend werd, 
kun je aerosolen vrijwel dagelijks gewoon zien: rook, mist en wolken bestaan ook uit 
aerosolen. Tot voorjaar 2021 hingen het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de 
theorie aan dat uitsluitend grote luchtdeeltjes het Coronavirus bevatten. Dergelijke 



druppeltjes zakken na uitademen binnen ongeveer 1,5 meter naar de grond. Vandaar de 
anderhalve-meter-maatregel. Elk mens ademt grote luchtdruppels en aerosolen uit. Bij een 
met Corona besmet persoon bevatten die deeltje dus het Coronavirus. Deze kleine 
luchtdruppeltjes zakken niet naar de grond, ze blijven zweven. Anders dan een gas als CO2 
(dat we ook uitademen), verspreiden aerosolen zich niet gelijkmatig door een ruimte. Ze 
kunnen zich ophopen en zo als het ware een onzichtbare wolk van druppeltjes vormen met 
een relatief hoge concentratie Coronavirusdeeltjes. Op basis van wetenschappelijke 
onderzoeken van onder andere de universiteiten van Amsterdam, Delft, Twente, Cambridge 
en diverse andere, zijn de WHO en RIVM er sinds mei 2021 ook van overtuigd dat aerosolen 
wek degelijk een belangrijke factor zijn bij de overdracht van het Coronavirus. Van de 
mazelen was al bekend dat het virus zich juist sterk verspreidt via aerosolen. Op basis van 
wetenschappelijke onderzoeken en studie concluderen wetenschappers nu ook dat 
aerosolen een belangrijke rol spelen bij de besmetting met het Coronavirus.  
De laatste maanden is ‘ventilatie’ het belangrijkste wapen in de strijd tegen de verspreiding 
van het Coronavirus gebleken. Een kerkganger, die gewoon in de kerk zit en verder niets 
doet, stoot 5,7 ‘quanta’ (cijfer dat een aantal virusdeeltjes uitdrukt) per uur uit. Wanneer 
iemand gewoon spreekt is dat 7,6 quanta per uur. Bij zingen stijgt die hoeveelheid naar 490 
quanta per uur! Dat is een fors hoger risico op verspreiding van het virus bij één besmet 
persoon. In tegenstelling tot wat ook wel eens gedacht wordt, volstaat een airconditioning 
niet om Coronabesmetting te voorkomen. Eerder integendeel: een airco is immers gericht 
op comfortverbetering en voert geen verse lucht aan. Ze koelt de aanwezige lucht die 
vervolgens wordt hergebruikt. De ventilator van de airco verspreidt niet alleen de gekoelde 
lucht, maar ook het virus! Het gebruik van schone verse buitenlucht (ventileren) is dus nog 
altijd het efficiëntst. Tijdens het ventileren wordt de met vocht, stof en virusdeeltjes 
vervuilde lucht vervangen door verse buitenlucht Daarom wordt aanbevolen voor en na een 
viering ramen en deuren 10 tot 15 minuten tegenover elkaar open te zetten. Dat is nog 
belangrijker wanneer er meerdere vieringen na elkaar zijn. In het najaar en de winter kan de 
binnentemperatuur daardoor flink zakken, maar dat weegt op tegen een mogelijke 
verspreiding van het Coronavirus. Luchten voor en na de dienst is goed, maar niet 
voldoende. Ook tijdens de vieringen is luchtverversering van belang. Daarom dient men 
ervoor te zorgen dat aanwezige ventilatieroosters bij ramen en deuren altijd open staan, dag 
en nacht ook doordeweeks. Ook kan een CO2-meter van dienst zijn. CO2 is weliswaar 
wezenlijk iets anders dan de aerosolen die het Coronavirus kunnen bevatten, toch is het een 
zeer nuttig instrument. Een CO2-meter geeft aan hoeveel CO2 er in de kerk aanwezig is. 
Regelgeving bepaalt dat goede kwaliteit binnenlucht minder dan 0,1 volumeprocent CO2 
bevat (>1.000 ppm). Als advies in relatie tot bestrijding van het Coronavirus wordt 
momenteel de grens van 900 ppm gehanteerd. Is het CO2-gehalte hoger, dan is de ventilatie 
onvoldoende (bron: Kerkmagzine 12 [2021] nr.3). 
 
Personalia 
Op zaterdag 11 september werd in de St. Catharinakerk van Montfort de uitvaartdienst 
gehouden voor Els Duckers-Janssen (1936-2021). Geboren en getogen in St. Joost, als 
oudste in een gezin met negen kinderen, maakte ze op jonge leeftijd de oorlog mee, 
ervaringen die een blijvende indruk bij haar achterlieten. Al op jonge leeftijd leerde ze op de 
ouderlijke boerderij mee aanpakken, maar ook op andere plaatsen kon ze altijd op haar hulp 
rekenen. Na een lange verkeringstijd trouwde ze in 1963 met Hub Duckers (1934-2008) uit 
Putbroek en stichtten ze aan de Huysbongerdweg in Montfort een gezin dat met twee 



kinderen gezegend werd: Miriam en Harry. Vanwege de ontwikkelingsachterstand van de 
jongste was er al gauw extra zorg nodig, die er onder andere de oorzaak van was dat het 
gezin in 1976 naar een gelijkvloerse woning aan de Brummeberg verhuisde. Ook al moest 
Harry op 12-jarige leeftijd in Heel (Daelzicht) worden opgenomen, toch bleven Els en Hub en 
zo goed en zo vaak mogelijk voor hem zorgen. Totdat het niet meer ging haalden ze hem 
iedere weekend naar huis. Toen het vervoer van Harry te zwaar begon te worden gingen ze 
hem wekelijks bij hem op bezoek. Ook na Hubs overlijden in 2008 is Els dat blijven doen. Ook 
toonde ze zich verantwoordelijk voor Harry’s huisgenoten, als lid van de oudervereniging en 
van het VOGG, de landelijke vereniging van ouders van geestelijk gehandicapten. Daarbij 
kwam dochter Miriam echter geen zorg en aandacht te kort. De drie kleinkinderen die er 
later bij kwamen konden altijd rekenen op haar warme en oprechte belangstelling. 
Afgelopen voorjaar raakte ze besmet met het Coronavirus met het gevolg dat ze in het 
ziekenhuis moest worden opgenomen en later zelfs op Hornerheide. Omdat terugkeer naar 
huis uitgesloten was, vond ze uiteindelijk een nieuw thuis in het Kleinschalig-Wonen-project 
in Maasbracht, waar er op zaterdag 4 september j.l. een einde aan haar leven kwam. Na de 
uitvaartmis volgde de begrafenis bij haar man op het kerkhof van Montfort. 
 
Op zondagmiddag 12 september j.l. werd in de Mariakapel van St. Odiliënberg niet alleen 
Tijn Muijsers gedoopt, broertje van Lasse die drie jaar geleden al gedoopt werd; aansluitend 
vond aldaar ook nog de doopplechtigheid plaats van Evi Vosdellen, zusje van de drie jaar 
jongere Tess die eerder ook al in St. Odiliënberg het doopsel mocht ontvangen. Daarmee is 
de stand dit jaar wat het aan dopelingen betreft inmiddels als volgt: 3 in Posterholt, 3 in 
Montfort, 2 in Herkenbosch, 3 in Melick, 7 in Berg; in totaal dus 18 dopelingen. In Vlodrop 
zijn er tot nu toe nog geen dopelingen geweest … 
 
Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank! 
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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