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inleiding (verscherping kerkelijke Coronamaatregelen)
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden
opnieuw toe te passen in onze kerken. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en
andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te
dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst
wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne,
ventilatie en thuisblijven bij klachten. Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen
ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren
in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de
vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de
andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder
gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de
overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping
van de coronamaatregelen nodig zal blijken. De bisschoppen hebben eerder al iedereen
opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd
en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan. De bisschoppen
beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de
parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke
inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen
en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Aldus het perscommuniqué
van onze bisschoppen van 10 november j.l. De anderhalve metermaatregel tijdens de
vieringen en andere bijeenkomsten in onze kerken in acht nemen betekent concreet dat we
weer terugkeren naar de maatregel die per 26 juni j.l. golden, namelijk dat het maximaal
aantal aanwezigen bepaald wordt “door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor
huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een
anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen
maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve
meter capaciteit)” (zie Roerkerknieuws 69).
Great Reset
Ruim een jaar geleden schreven wij er in deze nieuwsbrief al eens over (editie 32): over ‘The
Great Reset’ waarover wilde theorieën de ronde doen en waar in gremia als het World
Economic Forum (WEF) druk over gedebatteerd wordt. Haar grondlegger en directeur, Klaus
Schwab, schreef er zelfs een boek over: ‘The Great Reset - Transforming Our World and
Building Back Better’ (2020) met daarin een voorstel om na de Coronapandemie de
wereldeconomie duurzaam opnieuw op te bouwen. Onlangs heeft ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich dit idee eigen gemaakt. En dat terwijl premier Rutte ‘The
Great Reset’ eerder juist een complottheorie noemde. ‘The Great Reset’ wordt gezien als
een poging om een nieuwe wereldorde te scheppen, waarin nationale staten en
democratische controle ondergeschikt worden gemaakt aan een wereldwijde elite die voor
zichzelf een rol als nieuwe aristocratie ziet weggelegd. Inderdaad is er de afgelopen decennia
een wereldwijde elite ontstaan, bestaande uit hoofden van grote multinationale onder-

nemingen en zogeheten NGO’s, niet gouvernementele organisaties. Hun invloed op de
wereldpolitiek is de laatste tijd alleen maar duidelijker geworden. Megacorporaties zijn zich
steeds meer als staten gaan gedragen. Deze bedrijven (‘corporate states’) kunnen
wedijveren met de politieke macht van natiestaten en beïnvloeden die ook. “Een goed
voorbeeld daarvan zijn de Amerikaanse presidentverkiezingen van 2020, waarin een zittende
president actief werd uitgesloten van het gebruik van massamedia als Facebook, Instagram
en Twitter. De impact van zo’n besluit is enorm”, aldus hoogleraar Bob de Wit, schrijver van
het boek ‘Society 4.0 – Resolving eight key issues to build a citizens society’ (2020). Een
ander voorbeeld dat hij geeft, is de grootschalige ‘fiscale optimalisatie’ (belastingontwijking) waarbij megabedrijven constructies creëren waardoor ze weinig of geen
belasting hoeven te betalen. Tot slot noemt hij de ondemocratische inmenging van NGO’s,
zoals bijvoorbeeld het WEF. “NGO’s zijn in zichzelf al ondemocratisch. Hun vertegenwoordigers worden immers niet verkozen en dat terwijl hun politieke invloed op het wereldtoneel
steeds groter wordt”. Deze globale elite zou op den duur toegang hebben tot geavanceerde
biotechnologie en door een verdeel-en-heers-strategie kunnen gaan regeren. In die
toekomst zijn we nog niet aangekomen, maar de beweging er naar toe is volgens De Wit wel
gemaakt. “Globale crises en noodsituaties zoals de Coronapandemie spelen een hoofdrol in
het centraliseren van de macht in handen van deze elite. Toekomstige historici zouden de
Coronacrisis wel eens kunnen aanwijzen als de belangrijkste katalysator van een
maatschappelijke revolutie” (KN).
documentaire over Dr. Biermans
Over het wonderbare leven van de Herkenbosscher Dr. (Hubert) Biermans (1864 – 1953) is
onlangs een documentaire gemaakt. Op zondag 28 november a.s. zal die in twee
voorstellingen (om 11.00 en 14.00 uur) worden getoond en te koop zijn. Tot 21 november
a.s. is opgave mogelijk bij André Beckers: apm.beckers1@gmail.com, tel. 06 – 53470851.
De technische en organisatorische kwaliteiten van Hubert Biermans werden al op jonge
leeftijd ontdekt bij de aanleg van de IJzeren Rijn (1875-1879) door de Belgische ingenieur
Florent Lapôtre van ‘Le Grand Central Belge’, die hem meenam naar andere
spoorwegprojecten in België, Luxemburg, Italië, Frankrijk en Algerije. In 1889 trad Biermans
toe tot een andere spoorwegfirma die de Belgisch Congo als werkterrein had. Weer terug in
België (1898-1900) werd Biermans door generaal Thys, de persoonlijk zaakgelastigde van de
Belgische koning Leopold II, overgehaald om in Canada (Shawinigan) een papierfabriek op te
zetten. In 1926 stopte hij als directeur van deze onderneming en keerde hij als steenrijk man
terug naar Europa. Sindsdien ontpopte hij zich als een groot weldoener, niet alleen voor met
name Limburgse studenten aan de universiteit van Parijs (Stichting Biermans-Lapôtre), maar
ook en vooral voor zijn geboortedorp Herkenbosch. Door zijn gulle gaven maakte hij er o.a.
de vergroting van de kerk in 1924 mogelijk alsmede de herbouw van diezelfde (in de oorlog
verwoeste) kerk in 1949. De laatste jaren van zijn leven woonde hij afwisselend in Brussel
(zomer) en in Monte Carlo (winter). Begin 1953 kwam hij te overlijden, 88 jaar oud. Na de
uitvaartdienst in Brussel (Ukkel) vond hij zijn laatste rustplaats in het familiegraf van de
familie Lapôtre in Morlanwelz. In Herkenbosch wordt zijn nagedachtenis nog altijd in
dankbare ere gehouden. 2½ jaar geleden waren documentairemakers in Herkenbosch om
opnames te maken en interviews af te nemen. Vanwege de coronacrisis heeft de officiële
presentatie van de documentaire echter even op zich laten wachten, maar op zondag 28
november a.s. is het dan eindelijk zover. Denk aan de geldende Coronamaatregelen!

personalia
Op dinsdagmorgen 9 november j.l. namen we vanuit de Berger basiliek afscheid van Maria
Aldegonda (Maria) Wolters-Smits (1929-2021). Geboren en getogen in Baarlo (Braamhorst),
ging ze naar het (kasteel-)internaat van de Zusters in Kessel, waar ze de oorlog meemaakte.
Ze stond op het punt om met Giel Wolters (1929-2018) uit St. Odiliënberg te trouwen (1954)
toen haar vader plotseling kwam te overlijden; en ook dat liet een onuitwisbare indruk bij
haar achter, evenals het kindje dat ze na haar huwelijk dood ter wereld bracht. Haar
huwelijk bracht haar ook naar St. Odiliënberg, waar de roots van haar moeder lagen en waar
zij ook haar eigen kostschooltijd had doorgebracht. Op Giels ouderlijke boerderij op Overen
stichtten ze een gezin dat uiteindelijk vier kinderen zou tellen die ze liefdevol opvoedde. Ook
verzorgde zij er tot hun dood haar schoonouders die in 1970 resp. 1982 kwamen te
overlijden. Door haar veranderde het sombere en gesloten Overen langzaam maar zeker in
een gastvrije plek waar iedereen welkom was en gastvrij werd onthaald. Samen bouwden ze
de boerderij op die zoon Erik in 1987 op zijn beurt zou overnemen. Toen de kinderen hen
later een buitenlandse reis aanboden, pakten Maria en Giel dat met beide handen aan. De
eerste reis naar Tsjechië, Hongarije en Polen, alsmede het reisgezelschap bevielen zo goed,
dat ze daarna nog met dezelfde groep vier continenten zouden bezoeken. De laatste zeven
jaren vroegen de zorg voor haar man Giel en haar eigen pijnlijke ongemakken veel energie.
Haar wilskracht compenseerde de energie die haar lijf niet meer bood. Nauwlettend volgde
ze de ontwikkeling van haar kleinkinderen, terwijl de geboorte van haar eerste
achterkleinkind Sam iets was waar ze enorm trots en evenals op haar kinderen en
achterkleinkinderen. Ook al betekende het overlijden van haar man in het voorjaar van 2018
een verlossing, ze miste hem erg, al werd ze nog zo liefdevol verzorgd en kreeg ze veel
bezoek. Een hersenbloeding luidde onlangs het einde van haar lange en welbestede leven in,
het einde dat zich op woensdagmorgen 3 november j.l. aandiende. Na de uitvaartmis,
opgeluisterd door de Gregoriaanse schola van het Roermonds Mannenkoor, vond ze haar
laatste rustplaats bij haar man in de schaduw van de basiliek.
Op zaterdagmorgen 13 november j.l. werd in de basiliek van St. Odiliënberg de
uitvaartdienst gehouden voor Elisabeth Maria Johanna (Els) Zeelen-Wassenbergh (19412021). Geboren en getogen in Herten (Ool), in een gezin van 6 kinderen, mocht ze na de
lagere school naar de MULO, die ze in 1956 succesvol afrondde. Hoewel ze eigenlijk
apothekersassistente wilde worden, ging ze uiteindelijk aan de slag bij verzekeringsmaatschappij OVM in het landbouwhuis te Roermond. Daar bleef ze werken tot ze in 1967 na een verkeringstijd van zeven jaar - trouwde met Jo Zeelen uit Montfort. In verband met
zijn werk bij de PTT verhuisden ze naar Blerick, waar ze zich echter nooit thuis heeft gevoeld.
Het feit dat hun huwelijk kinderloos bleef heeft haar ook veel verdriet gedaan. In de 32 jaar
dat ze in Blerick woonden werkte ze parttime als boekhoudster bij verschillende bedrijven.
Toen Jo in 1996 met de VUT ging, werd dat ook de aanleiding naar Midden-Limburg te
verhuizen. Het werd St. Odiliënberg, waar ze aan de Jezuïetenstraat gingen wonen. Els
voelde er zich al meteen thuis, niet alleen in hun nieuwe, levensloopbestendige woning,
maar ook in de plaatselijke gemeenschap waar ze al gauw nieuwe contacten legde en ook lid
werd van het kerkkoor. Op 4 juni 2014 sloeg echter het noodlot toe en raakte ze ten gevolge
van een herseninfact halfzijdig verlamd. Omdat revalidatie in Hornerheide geen soelaas
bood, moest ze noodgedwongen in WZC Bergh worden opgenomen. Dat vond ze al erg,
maar nog erger vond ze dat ze dat ze bijna niets meer zelf kon en alles aan anderen moest
vragen. Toch klaagde ze nooit en bleef ze altijd optimistisch. Jo bezocht haar dagelijks en

haalde haar ook vaak naar huis. Ze genoot enorm van de Zonnebloemvakantie die ze samen
met Jo 4 jaar achter elkaar mocht maken; ze keek er ieder jaar weer naar uit, ook naar die in
2020 gepland stond maar vanwege Corona geen doorgang kon vonden. Toen kwam ook de
eerste grote lockdown die haar niet in de koude kleren is gaan zitten. Sindsdien begon ze
ook achteruit te gaan. Gezondheidscomplicaties versnelden deze achteruitgang de afgelopen
maanden zozeer, dat haar heengaan op zaterdagmorgen 6 november j.l. alles behalve
onverwacht kwam. Na de uitvaartmis volgde de begrafenis op natuurbegraafplaats
Bergerbos.
Diezelfde zaterdagmorgen (13 november j.l.) namen we vanuit uitvaartcentrum Willems te
St. Odiliënberg in besloten familiekring afscheid van de uit Posterholt afkomstige en
ongehuwde Richard Kruijzter (1969-2021) aan wiens leven op woensdag 3 november j.l. in
zijn officiële woonplaats Waldfeucht vroegtijdig en onverwacht een einde kwam. Dat was
vier dagen na de uitvaart van zijn vader Jan Kruijzter (1932-2021) waarover wij in
Roerkerknieuws 85 berichtten. Na de uitvaartdienst volgde in Roermond de crematie.
St. Jozefgebed (kerknet.be)
Nu het St. Jozefjaar langzaam maar zeker begint af te lopen nog een gebed tot deze
bijzondere (bescherm-)heilige: Heilige Jozef, samen met Maria hebt U Jezus een gezin
gegeven, waarin de liefde van God voelbaar was. Wij bidden voor alle gezinnen: mogen zij
plaatsen zijn waar ouders en kinderen elkaar gelukkig maken. Zegen alle vaders en moeders,
die zich met hart en ziel inzetten om hun kinderen met veel liefde groot te brengen. Zegen
alle kinderen, opdat ze in die liefde ook Gods liefde voor hen kunnen ontdekken. Zegen alle
families waarin jongeren en ouderen zorgen voor elkaar met hartelijkheid en geduld. Amen.
Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!
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Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus
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