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inleiding 
Precies een maand na het loslaten van de 1,5 metermaatregel staan de coronaseinen weer 
op rood: de vierde Coronagolf die we over ons heen krijgen. Op dinsdag 2 november j.l. 
volgde er weer een Corona-persconferentie van het (nog altijd demissionaire) kabinet: de 
1,5-metermaatrergel keert weer terug, evenals het mondkapje dat vanaf 6 november weer 
gedragen dient te worden in de publieke binnenruimten, zoals winkels, stations, 
bibliotheken en gemeentehuizen. Ook het Coronatoegangsbewijs (QR-code) is vanaf deze 
zaterdag ook weer in sportscholen, zwembaden en ‘doorstroomlocaties’ als dierentuinen, 
musea en pretparken verplicht.  Nog vóór de persconferentie waren er echter alweer die 
aanstoot namen aan de uitzonderingspositie die de gebedshuizen in het geheel van de 
Coronamaatregelen innemen. “Controle bij de ingang past niet bij een eredienst waarbij 
iedereen welkom moet zijn", aldus de koepel van kerken en moskeeën. En dat is 
onverantwoord gedrag, aldus virologen. Een woordvoerder van het Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken (CIO), waarbij 31 kerkgenootschappen zijn aangesloten, liet weten dat het 
ondanks het feit dat in kerken geen Coronatoegangsbewijs verplicht is, het toch goed is te 
zorgen voor 'gepaste afstand' tussen de kerkgangers. Het CIO adviseert dan ook “met nadruk 
om op een verantwoorde wijze als kerken hiermee om te gaan: aandacht voor kwetsbare 
personen of groepen van personen, die de kerkdienst willen bezoeken. Maatwerk kan hierbij 
een gepaste aanpak zijn”. Immunoloog Ger Rijkers vindt het echter onverantwoord dat 
gebedshuizen geen controle op de coronapas invoeren. “In een kerk of moskee kan de 
anderhalve meter niet altijd worden gehandhaafd en het is geen doorstroomlocatie. 
Bovendien wordt er gezongen, waardoor aerosolen vrijkomen. Tenslotte zitten er relatief veel 
ouderen in de kerkbanken, bij wie de gevolgen van een besmetting ernstiger kunnen zijn. Het 
virus houdt geen rekening met een geloof”, zegt Rijkers. "Als het de kans krijgt, slaat het toe. 
Dat kan ook in een kerkbank”.  Naar aanleiding van voornoemde persconferentie lieten de 
onze bisschoppen op vrijdag 5 november j.l weten dat de huidige (kerkelijke) 
Coronamaatregelen (zie Roerkerknieuws 80) vooralsnog van kracht blijven. Desalniettemin 
ziet het er wel naar uit dat zij - met het oog op de ontwikkeling van de Coronapandemie - 
deze maatregelen zullen verscherpen. De huidige maatregelen omvatten onder meer de 
basisregels zoals thuisblijven bij klachten, de hygiëneregels volgen en zorgen voor voldoende 
ventilatie van binnenruimtes. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om onderling een 
veilige afstand te bewaren en rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een 
plaats als bij het lopen door de kerk. 
 
De elfde van de elfde 
Hoewel de elfde van de elfde eigenlijk het feest van St. Martinus is en Vlodrop dan het 
patroonsfeest van kerk en parochie viert en rond die tijd ook her en der de nodige St. 
Maartensvieringen worden gehouden, wordt deze datum in het katholieke Zuiden toch 
vooral met carnaval in verband gebracht, als die dag om 11.11 uur het carnavalsseizoen 
wordt geopend. Ook in St. Odiliënberg staat er bij Carrefour zo’n activiteit gepland. Die gaat 
echter naar verluid in afgeslankte vorm door. Wel zien we ons als parochiecluster 
genoodzaakt de op dinsdagavond 9 november geplande geloofsverdiepingsavond voor de 
ouders van zowel de communicantjes als de vormelingen af te lassen. 
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Opening Advent 
Na de succesvolle Misopluistering door onze eigen Gregoriaanse clusterschola op 
zondagmorgen 24 oktober j.l. in de St. Andreaskerk van Melick, zal op zondagmorgen 28 
november a.s. de bekende Schola Cantorum van het Ward-Instituut de hoogmis van 9.30 uur 
in de Berger basiliek opluisteren, dit als opening van de Advent, de jaarlijkse voorbereiding 
op het Kerstfeest. Treffend opent de intredezang op deze eerste zondag van de Advent dan 
ook met woorden uit psalm 25, ‘Ad te levavi animam meam’, ‘tot U heb ik mijn ziel 
verheven’, ‘naar U gaat mijn verlangen’. De dichter van deze psalm verlangt naar een goede 
relatie met God. In de Advent zingen we ons verlangen naar verbinding met God uit, dat Hij 
onze eenzaamheid opheft, dat Hij ons vanuit de duisternis naar het licht leidt, dat Hij ons 
nabij is. De schola-leden, afkomstig uit Limburg, Brabant en Belgisch Limburg, zijn allen 
enthousiaste zangers van het gregoriaans en vertrouwd met de semiologie, een wetenschap 
die zich bezig houdt met de allereerste muzieknotaties uit de vroege middeleeuwen. Binnen 
liturgische vieringen en met het uitvoeren van concerten wil de Ward-Schola, onder leiding 
van Cyriel Tonnaer, de belangstelling voor het gregoriaans stimuleren en een bijdrage 
leveren aan het behoud van het gregoriaans in de eredienst. In de loop van haar 57-jarig 
bestaan verzorgde de Ward-Schola vele radio- en televisie-uitzendingen in binnen- en 
buitenland, bracht diverse CD’s uit en maakte vele concertreizen o.a. naar Salzburg, Rome, 
Parijs, Lille, Luxemburg en Chartres. De Schola is een graag geziene gast op festivals voor 
religieuze muziek. Zo nam het koor diverse keren deel aan het Internationaal Gregoriaans 
Festival van Watou, een festival van wereldfaam. De schola krijgt financiële ondersteuning 
van de mr. Paul de Gruyter Stichting. 
 
personalia 
Op dinsdagmorgen 2 november j.l. deden we vanuit de St. Martinuskerk van Vlodrop 
Georges Peter (Sjors) van der Beek (1927-2021) uitgeleide. Geboren en getogen in Vlodrop 
als zoon van Wiel van der Beek en Leentje Beijertz, moest hij ten gevolge van een 
bombardement tijd ens de 2e wereldoorlog al op jonge leeftijd zijn moeder verliezen. Na zijn 
militaire dienst die hem voor twee jaar naar voormalig Nederlands Indië bracht, werkte hij 
enkele jaren bij de Nedam in Roermond en op het SBB (DSM) in Geleen om uiteindelijk thuis 
de kruideniers- en bakkerswinkel van zijn vader over te nemen. Ondertussen was hij in de 
zomer van 1955 getrouwd met Annie Tegels (1928-1990) van Schurenhof. Hun huwelijk werd 
gezegend met vier zonen, van wie Willy in het voorjaar van 1964 ten gevolge van een 
noodlottig ongeval om het leven kwam; hij was pas acht jaar oud. Dat had een groot impact 
op het gezin en het duurde een hele tijd voordat ze deze zware klap weer enigszins te boven 
waren. Er werd hard gewerkt, met name om de jongens een goede toekomst te kunnen 
gunnen. Vakanties waren aan George niet besteed. Toch maakten ze zo nu en dan wel eens 
een uitstapje naar Scheveningen of naar de Eifel; maar dan wel het liefst op maandagmiddag 
als de winkel toch dicht was.  Sinds Annie in 1978 met haar gezondheid begon te sukkelen en 
haar kwaal alsmaar erger werd, vormde dat de aanleiding om de zaak tien jaar later van de 
hand te doen. In het voorjaar 1990 kwam ze vroegtijdig te overlijden. Niet alleen zijn vrouw, 
maar ook het dagelijks contact met zijn klanten miste Sjors heel erg. Afleiding zocht hij in het 
maken van toertjes met zijn fiets en met zijn auto. Maar het liefst was hij in het dorp te 
vinden om met deze of gene een praatje te maken. Vanaf zijn 80e begon hij zelf met zijn 
gezondheid te sukkelen. Twee jaar geleden moest hij noodgedwongen zijn geliefde Vlodrop 
verlaten en in WZC De Bosscherhof worden opgenomen. Daar hield het contact met zijn 
kinderen en kleinkinderen waar hij maar wat trots op was hem overeind. Een op zich 



genomen onschuldige kwaal luidde onlangs het einde van zijn leven in. Op woensdag 27 
oktober j.l. is hij kalm en vredig ingeslapen. Na de uitvaartdienst legden we hem te rusten bij 
zijn vrouw op de gemeentelijke begraafplaats ‘Anxterveld’. 
 
Op zaterdagmorgen 6 november j.l. werd in de St. Catharinakerk van Montfort de 
uitvaartdienst gehouden voor Toos Beulen-Van Riswick  (1935-2021). Geboren en getogen 
in het Noordlimburgse Siebengewald, waar haar ouders een boerderij runden en een café 
uitbaatten. Na het doorlopen van de huishoudschool in Tegelen ging ze als hulp in de 
huishouding bij een groot gezin in Venlo werken. Via een vertegenwoordiger in 
vleesmachines kwam Toos als winkelmeisje bij de familie Beulen in Montfort terecht, waar 
ze verkering kreeg met zoon Karel (1931-1997) met wie ze in 1957 trouwde en later ook 
Karels ouderlijke zaak overnam. Ze kregen drie kinderen. Er werd hard gewerkt, naast de 
winkel was er de zorg en de opvoeding van de kinderen, en de zorg voor Karels ouders die bij 
hen inwoonden. Zo nu en dan gingen ze wel eens als gezin een weekendje weg, zoals naar 
een zus van Karel die in Arnhem woonde, later ook langer en verder weg. Ook onderhield ze 
graag veelvuldig contact met haar familie in Siebengewald. Sinds hun pensionering gingen 
Toos en Karel vaker op vakantie, met als hoogtepunt de reis naar Oostenrijk, aangeboden 
door de kinderen b.g.v. hun 40-jarig huwelijk. Niet lang daarna kwam Karel plotseling te 
overlijden, hetgeen hard aankwam. Als sterke, zelfstandige vrouw die nooit bij de pakken 
neerzat wist Toos de klap toch weer te boven te komen. Intens genoot ze van het contact 
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, zeker als ze met zijn allen samen waren voor 
een etentje of een familiefeestje. Graag verkeerde ze onder de mensen en was ze vooral 
sinds haar verhuizing van de Brummeberg naar Dijkhof lid van allerlei verenigingen. De 
afgelopen vier jaar sukkelde ze met de nodige gezondheidsklachten, terwijl daar vorig jaar 
nog een Corona-infectie bij kwam. Een recente ziekenhuisopname luidde achteraf bezien het 
einde van haar leven in. Daar in het Roermondse ziekenhuis kwam ze op maandagavond 1 
november j.l. te overlijden. Na de uitvaartmis werd ze bij haar man begraven op 
begraafplaats “De Huybongerd’. 
 
Op zondagmiddag 7 november j.l. werd in de St. Catharinakerk van Montfort Marie Claire 
Evers gedoopt, terwijl diezelfde zondagmiddag op kloosterkerkhof St. Ludwig te Vlodrop 
(Station) de Noorse piloot sergeant Arne Heller Holter (1918-1944) door een 
vertegenwoordiging van de Noorse ambassade en een tiental militairen van de NATO-
Airbase in Geilenkirchen werd herdacht. Op 4 november 1944 ondernam Arne met zijn 
spitfire een aanval op het spoor bij Vlodrop-Station. Tijdens die aanval werd hij door 
vijandelijk vuur geraakt en stortte hij in de buurt van het klooster met zijn vliegtuig neer. Hij 
vond zijn laatste rustplaats op het kloosterkerkhof. Op zich is het niet zo bijzonder dat er een 
Noors oorlogsgraf is in Nederland, er zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer 250 
Noren in Nederland gesneuveld, nagenoeg allemaal in dienst van de R.N.A.F. (Royal 
Norwegian Air Force). Wat wel erg bijzonder is dat ze allemaal, op Arne Helle Holter na, zijn 
gerepatrieerd naar Noorwegen. Het graf werd jaren verzorgd door Mevrouw Peters-
Bronneberg (dochter van het bekende Herkenbosscher schoolhoofd ‘meister’ Bronneberg); 
zij en haar familieleden schuilden in het klooster in de bange dagen rond de bevrijding. Op 
basis van de gebeurtenissen schreef haar zoon Rein Peters een jeugdboek met als titel: 'Het 
koperen kruis' (2010). Onlangs publiceerde Bas Bruls er nog een kleine studie over: ‘Spitfire 
crash Vlodrop (Midden-Limburg)’ (2021). Helaas is het monument afgelopen zomer 
omgevallen en beschadigd geraakt. Als eigenaar van het kloosterkerkhof is Staatsbosbeheer 



doende het zo spoedig mogelijk te laten restaureren. 
 
Op maandagmorgen 8 november j.l. werd vanuit de St. Matthiaskerk van Posterholt 
Hendrikus Jozef Maria (Har) van Montfort (1951-2021) uitgeleide gedaan.  Geboren en 
getogen te Posterholt op Schuurkenshof, was Har al op jonge leeftijd voorbestemd de 
ouderlijke boerderij over te nemen. Zijn huwelijk met Lien Wolters (1952-2006) uit Montfort 
werd met twee kinderen gezegend: Bianca en Johan. Het gezin kreeg een zwaar kruis te 
dragen toen Lien ernstig ziek werd en in de zomer van 2006 vroegtijdig kwam te overlijden. 
Toch probeerden Har en de kinderen zo goed mogelijk de draad van het leven weer op te 
pakken en het boerenbedrijf draaiende te houden. De vakantiereis naar Kroatië die ze voor 
Liens ziekte en dood met zijn allen hadden gemaakt, werd nog een dunnetjes overgedaan en 
vormde de aanleiding vaker samen op vakantie te gaan, ook al was Har natuurlijk het liefste 
thuis op de boerderij. Die was en bleef zijn lust en zijn leven. In 2011 werd de boerderij 
uitgebreid met een nieuwe grote stal die het bedrijf toekomstbestendiger maakte. 
Na verloop van tijd bracht de komst van kleinkinderen ook weer wat lichtpuntjes in zijn 
leven. Daar was hij maar wat blij en trots op, zeker als ze hem bij het werk vergezelden. 
Ondanks het feit dat dochter Bianca en schoonzoon Tom de boerderij recentelijk hadden 
overgenomen hielp hij nog volop mee in het boerenbedrijf. Onschuldige griepklachten 
waren achteraf bezien de eerste tekenen van een Coronabesmetting. Zoals gebruikelijk 
klaagde hij echter niet en bleef hij gewoon doorgaan, totdat hij er ook bijna letterlijk bij 
neerviel. Dat was voor de kinderen aanleiding om alarm te slaan en belandde hij op 
zaterdagavond in het ziekenhuis waar er op dinsdagmorgen 2 november j.l. een einde aan 
zijn leven kwam.  Na de uitvaartmis, mede opgeluisterd door zijn petekind, organist Bart 
Golsteijn en fluitiste Nicole Heijnen, volgde de begrafenis bij zijn vrouw Lien op Bergerbos. 
 
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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