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inleiding 
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij 
kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende 
geventileerd kan worden. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen 
wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een 
plaats als bij het lopen door de kerk. De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen 
en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. 
Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien, omdat dit niet 
past bij het karakter van de Kerk. Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij 
bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. 
“Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende 
oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families 
en vrienden en voor alle volkeren”. Volkszang is met ingang van 25 september weer 
toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij 
de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over 
opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien 
enzovoort. De uitreiking van de Communie blijft vooralsnog ongewijzigd. De tongcommunie 
is nog altijd niet toegestaan. De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt 
voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van 
het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De 
bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de 
vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten. 
 
Parochiële herstructurering (III) 
Omdat ook een parochie zonder financiële middelen niets kan, dient de pastoor volgens het 
vorige jaar uitgevaardigde document door medewerkers ondersteund te worden om de 
goederen van de Kerk te beheren. Die ondersteuning bestaat in een ‘raad voor economische 
aangelegenheden’, een adviesorgaan dat wordt voorgezeten door de pastoor en dat veder 
nog bestaat uit ten minste drie andere gelovigen. “Het minimumaantal van drie leden is 
noodzakelijk om de Raad als een ‘collegiaal orgaan’ te kunnen beschouwen. We mogen niet 
vergeten dat de pastoor niet tot de leden van de raad voor economische aangelegenheden 
behoort, maar dat hij de leiding heeft” (102).  “De leden van de raad, die niet noodzakelijker-
wijs tot de parochie zelf behoren, moeten een goede reputatie hebben en deskundig zijn op 
financieel en economisch vlak, zodat ze doeltreffend en met kennis van zaken dienstbaar 
kunnen zijn” (103). Niets belet dat “eenzelfde persoon lid wordt van de raad voor 
economische aangelegenheden van meerdere parochies, als de omstandigheden dat 
vereisen” (104). “De raad voor economische aangelegenheden kan een erg belangrijke rol 
spelen binnen de parochiegemeenschappen om een cultuur van medeverantwoordelijkheid, 
transparant bestuur en aandacht voor de kerkelijke noden te bevorderen. Op een bepaalde 
manier moet transparantie niet opgevat worden als een formele presentatie van statistische 
gegevens, maar veeleer als informatie die de gemeenschap toekomt, en als een gunstige 
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gelegenheid voor haar constructieve betrokkenheid. Transparantie verwijst naar een 
onmisbare modus operandi voor de geloofwaardigheid van de Kerk, vooral wanneer zij 
belangrijke goederen moet beheren. Doorgaans kan de beoogde transparantie bereikt 
worden door het publiceren van de jaarrekening, die eerst aan de plaatselijke ordinaris (de 
bisschop, red.), voorgelegd moet worden, met de exacte details van de inkomsten en 
uitgaven. Aangezien de goederen toebehoren aan de parochie en niet aan de pastoor, 
hoewel hij de beheerder ervan is, kan de hele gemeenschap op die manier zien hoe de 
goederen beheerd worden, wat de financiële situatie van de parochie is en over welke 
middelen zij daadwerkelijk beschikt” (106-107; zie ook CIC cc. 537 en 1280).  
De taken van deze ‘raad voor economische aangelegenheden’ wordt in onze Kerkprovincie 
behartigd door het kerkbestuur, dat zorg draagt voor het parochiaal vermogen en toeziet op 
de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. “Met name behoort tot de 
taak van het kerkbestuur: a. het bestuur over de roerende en onroerende zaken, die behoren 
tot het parochiaal vermogen; b. het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van de 
parochianen, alsook van andere bijdragen en inkomsten ten behoeve van de parochie; c. het 
vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve van de parochie; d. het verlenen van financiële 
medewerking aan taken, welke geacht kunnen worden te behoren tot het terrein van de 
parochiële zielzorg; e. het nakomen van verplichtingen, welke op de parochie als deel van het 
dekenaat, van het bisdom en van de gehele Kerk rusten; f. het toelaten van financiële 
activiteiten en behoeve van de onder d en e genoemde taken; g. het verrichten van andere 
rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie” (Alg. 
Regl. op het bestuur van een RK parochie, art. 25).   
Naast deze ‘economische raad’ pleit het document uit 2020 ook voor een parochiële 
‘pastorale raad’: “de belangrijkste functie van de pastorale parochieraad is het onderzoeken 
en bestuderen van praktische voorstellen voor pastorale en caritatieve parochiale 
initiatieven, in harmonie met wat er in het bisdom leeft. De parochieraad bezit slechts een 
raadgevende stem, in die zin dat zijn voorstellen door de pastoor positief aanvaard moeten 
worden om operationeel te worden. De pastoor van zijn kant moet zorgvuldig rekening 
houden met de suggesties van de parochieraad, vooral wanneer deze na een gezamenlijk 
onderscheidingsproces bij consensus verwoord zijn” (110-113). Dat komt overeen met de in 
art. 38 resp. 39 van vorengenoemd reglement omschreven (facultatieve) pastorale raad (vgl. 
CIC c. 536 §2), resp. parochievergadering (CIC c. 536 §1)   Wordt vervolgd 
 
Personalia 
Op donderdag 16 september j.l. werd in de St. Matthiaskerk van Posterholt de avondwake 
gehouden voor Maria Wilhelmina Anna (Annie) Derix-Backes (1931-2021). Geboren en 
getogen in Koningsbosch als vierde kind in een gezin met uiteindelijk 10 kinderen, maakte ze 
op jonge leeftijd de oorlog mee. Tegen het einde daarvan was het gezin in Montfort 
geëvacueerd, en maakte ze van nabij de tragische bombardementen mee die zoveel 
dodelijke slachtoffers maakte. Nadat ze een poosje bij de zusters in Sittard had gewerkt, ging 
ze als huishoudster en kindermeisje bij een aannemer in Echt werken. In die periode leerde 
ze ook Sjaak Derix (1927-1981) uit Posterholt kennen met wie ze in het voorjaar van 1957 
trouwde en met wie ze in Posterholt een gezin stichtte. Terwijl Sjaak bij de Natronchemie in 
Herten de kost verdiende, zorgde Annie voor de huishouding en de opvoeding van hun 
zonen Jac en Geert. Annie hechte geen waarde aan vakanties of verenigingsleven. Het liefst 
was ze gewoon thuis. Met asperges steken en augurken plukken verdiende ze er zo nu en 
dan een centje bij. Later ging ze zelfs weer parttime uit werken, eerst in een gezin in 



Roermond en later in een gezin op Echterbosch. Toen haar man ziek werd deed ze er alles 
aan om het hem aan niets te laten ontbreken. Hij kwam in de zomer van 1981 vroegtijdig (53 
jaar oud) te overlijden. De komst van haar kleinkinderen en de oppastaken die ze op zich 
nam hielpen haar het verdriet om de dood en het gemis van Sjaak te kunnen verwerken. Ook 
leerde ze in deze periode Ida kennen die ze bijna dagelijks ontmoette. Samen gingen ze naar 
de stad, samen deden ze boodschappen; samen bezochten ze de graven van hun overleden 
echtgenoten, samen gingen ze iedere zaterdag naar de Mis. Toen Ida naar het zorgcentrum 
verhuisde viel dat dagelijks contact weg met alle gevolgen van dien. Het viel haar zwaar de 
regie over haar leven uit handen te moeten geven, dat ze steeds meer op de zorg van 
anderen raakte aangewezen. Als ze haar achterkleinkinderen mocht begroeten was alles 
echter  weer goed.  Twee jaar geleden werd ze opgenomen in WZC De Bosscherhof. Ondanks 
de beperkingen die de eerste lockdown ten gevolge van de Coronacrisis ook haar oplegden, 
bleef ze dankbaar voor alle liefde, zorg en aandacht die ze zowel van haar dierbaren als van 
de professionele hulpverleners mocht ontvangen. Voorzien van het sacrament der zieken 
kwam er op vrijdag 10 september een einde aan haar leven. Daags na de avondwake volgde 
in Echt in besloten kring de crematie. 
 
Op vrijdagavond 17 september werd in de St. Martinuskerk van Vlodrop de avondwake 
gehouden voor Wilhelmina Maria Josephina (Wil) Grachten-Driessens (1936-2021). 
Geboren en getogen in Wessem als zevende in een groot timmermansgezin, kreeg ze al op 
jonge leeftijd de kans iets van de wereld te zien als ze bij tante Miena in Brussel op vakantie 
ging. Toen de schooljaren voorbij waren werd het tijd om te gaan werken en zo kwam ze in 
Vlodrop terecht waar haar Zus (1927-1999), getrouwd met Pie Maessen (1918-1992) een 
bakkerij runde en werd ze ook ingeschakeld bij de opvoeding van hun kinderen die ze 
sindsdien ook een beetje als haar kinderen beschouwde. In Vlodrop leerde ze Harrie 
Grachten (1930-1999) kennen met wie ze in 1966 trouwde en een gezin stichtte dat met 
twee kinderen werd gezegend. Terwijl Harrie als vrachtwagenchauffeur de kost verdiende 
zorgde Wil voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Meer dan eens gingen ze 
op vakantie, meestal naar Duitsland en Oostenrijk, en daar waren ook vaak anderen 
familieleden met neefjes en nichtjes van de partij. In 1998 werd Harrie ziek en hij kwam een 
jaar later na een liefdevolle verzorging door Wil te overlijden. Het was een moeilijke tijd, 
maar dankzij de hulp en steun van haar familie én haar positiviteit en humor die ze altijd is 
blijven behouden, is ze er doorheen gekomen. Toen de kinderen het huis uit gingen kwamen 
er kleinkinderen bij, die ze graag om zich heen had en verwende. Een jaar of acht geleden 
vielen de eerste gaten in haar geheugen en de dementie die toen werd geconstateerd was er 
de oorzaak van dat ze in het kleinschalig-wonen-project ‘De Herbergier’ in St. Joost moest 
worden opgenomen. Daar genoot ze niet alleen van de liefdevolle verzorging maar ook van 
de bezoekjes van haar kinderen en kleinkinderen. Daar in St. Joost kwam ze op dinsdag 14 
september j.l. voorzien van het sacrament der zieken te overlijden. ‘s Anderendaags vond in 
Roermond in besloten kring de crematie plaats. 
 
Op zaterdag 18 september j.l. deden we vanuit de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch 
Gerard Adriaan (Gerard) Smeets (1947-2021) uitgeleide. Geboren in Den Haag, maar 
opgegroeid in Indonesië (zijn vader zat bij de koopvaardij) kwam het gezin eind 1955 naar 
Nederland en vestigden ze zich in Haelen, waar vader familie had wonen en werk had 
gevonden op de toen pas opgestarte electriciteitscentrale. Na zijn studie aan de HTS in Venlo 
ging Gerard aan de slag bij afdeling bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Roermond. 



Hij zou nog lang thuis blijven wonen, tot hij op latere leeftijd met de oorspronkelijk uit 
Amsterdam afkomstige Simone van der Weerd (1945-2009) trouwde. Ze kwamen in 
Herkenbosch wonen. Helaas begon Simone al gauw met haar gezondheid te sukkelen. 
Uiteindelijk zou ze in de zomer van 2009 vroegtijdig (ze was pas 64 jaar oud) aan de gevolgen 
van kanker komen te overlijden. Maar de grootste klap kreeg Gerard toch wel te verwerken 
toen zijn moeder (een Antwerpse van geboorte) begin 2012 kwam te overlijden, op een half 
jaar na 100 jaar oud. Gelukkig had Gerard in het begin nog wat afleiding omdat hij na zijn 
vervroegde uittreding in het Roermondse Christoffelgilde actief was geworden, dat de 
openstelling van de kathedraal, de Munsterkerk en Caroluskapel verzorgt. Vooral met de 
Caroluskapel, de voormalige Kartuizerskerk, voelde hij een bijzondere band. Toen hij dat 
werk vanwege zijn slechter worden mobiliteit en gezichtsvermogen niet meer kon doen 
raakte hij in de versukkeling en begon hij steeds meer te vereenzamen. In die periode zocht 
hij ook nog even contact met de Herkenbosch seniorenvereniging (KBO). Een half jaar 
geleden kon hij niet meer thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving blijven en vond hij een 
plek in zorgcentrum Bosscherhof. Het enige waar hij nog echt van genoot was lekker 
Indonesisch eten, eten dat hem nog aan zijn jeugdtijd herinnerde. Toch nog onverwacht 
kwam er op maandagmorgen 13 september j.l. een einde aan zijn leven. Het was goed zo; hij 
was er klaar voor. Na de uitvaartdienst vond in Roermond de crematie plaats. 
 
Op zondagmiddag 19 september j.l. werd in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch 
Constantin Richter gedoopt, een dopeling met (onder andere) ‘Moferter roots’. In Montfort 
zelf werden diezelfde zondagmiddag Raven Sackers en Linou Ramakers gedoopt, zodat de 
doopstand nu als volgt is: 3 in Posterholt, 5 in Montfort, 3 in Herkenbosch, 3 in Melick, 7 in 
Berg; in totaal dus 21 dopelingen. 
 
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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