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inleiding 
Nieuwjaarsdag (1 januari) was altijd al een magische datum; niet voor niets gaat de 
jaarwisseling altijd met het nodige ‘spektakel’ gepaard. Maar voor vele parochies en 
kerkbesturen in ons bisdom was de datum 1 januari 2022 toch een ‘heilige datum’, om het 
met woorden van de nieuwe vicaris-generaal te spreken: vanaf die datum zou de 
federatievorming van de parochies in ons bisdom een feit moeten zijn. In veel gevallen was 
dat al zo, in sommige gevallen nog niet. In de Roerstreek zaten wij er net tussen in. Na de 
cruciale bijeenkomst op woensdagavond 10 november j.l. die niet het resultaat bracht 
waarop het bisdom gehoopt had, was er maandagmiddag 20 december j.l. nog een 
‘topoverleg’ waarin nog enkele zaken geklaard werden. Daarna was het zaak z.s.m. één 
nieuw (overkoepelend) federatiebestuur te formeren, waarvoor de bestaande kerkbesturen 
kandidaten konden aandragen (zie Roerkerknieuws 94). Omdat die voordracht nog altijd niet 
rond is, laat staan de benoeming van nieuwe leden resp. installatie van dat nieuwe bestuur, 
kunnen wij U hierover helaas nog niets concreets mededelen. Het feest van de Doop van de 
Heer waarmee dit jaar op zondag 9 januari de Kersttijd wordt afgesloten, staat in nauw 
verband met het feest van de Openbaring des Heren (Driekoningen) dat (de zondag) ervóór 
gevierd werd en het eerste van Jezus’ wonderen, namelijk de verandering van water in wijn 
op de Bruiloft te Kana. Prachtig vinden we dit verwoord in het Getijdengebed: “Heden is de 
Kerk met haar hemelse Bruidegom verbonden, want in de Jordaan heeft Christus haar van 
zondensmet gereinigd; de Wijzen komen met geschenken naar de koninklijke bruiloft en de 
gasten verheugen zich over het wonder van het water dat in wijn is veranderd”. 
 
Kerk in actie tijdens vaccinatie 
Zoals we in Roerkerknieuws 90 al schreven werd de kerken van Herkenbosch en Melick ook 
ingezet bij de griepvaccinatie. Op 26 november j.l. was in Melick eigenlijke de laatste ronde 
gepland, maar vanwege vertraging in de levering van de resterende griepspuiten volgde er 
op vrijdagmiddag 3 december nog een extra ronde prikken. Op woensdag 29 december was 
de kerk van Herkenbosch de hele dag weer in de running voor het zetten van de ‘booster-
prik’ door de Herkenbosscher huisartsenpraktijk. Op donderdag 30 december werden in de 
kerk van Melick maar liefst 800 ‘boosterprikken’ gezet. Daags ervoor werd ook in de kerk van 
Herkenbosch ‘geboosterd’. Daar stond ’s morgens om 8.00 uur al een lange rij wachtenden 
voor de kerk, om maar zo snel mogelijk aan de beurt te zijn. 
 
Parochiestatistiek 
Uit onderzoek dat het Katholiek Nieuwsblad (KN) begin 2021  liet uitvoeren was al gebleken 
dat de Coronacrisis op allerlei vlakken een groot impact had gehad op de Nederlandse 
parochies. Dat uitte zich onder meer in een versnelde ontkerkelijking en daling van het 
aantal doopsels, huwelijken, communies en uitvaarten. Daarnaast was al uit een rondgang 
die in september 2020 – zes maanden na de eerste lockdown - werd gehouden, gebleken dat 
het aantal kerkgangers als gevolg van de Coronacrisis met naar schatting een kwart was 
afgenomen. In sommige parochies heeft sinds het uitbreken van de pandemie maar liefst de 
helft de weg naar de kerk niet meer teruggevonden. Zoals een pastoor in het midden des 
lands laatst aan het KN liet weten: “Er zijn gewoon mensen verdwenen. Trouwe kerkgangers 
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die overlijden, waar je niets meer van hoort, geen uitvaart, niets”. De bediening is vaak het 
laatste contact geworden met de Kerk. Parochianen verdwijnen geruisloos. “Die plekken 
worden niet opgevuld”. Onderstaande statistiek brengt echter niet het verloop van het 
aantal kerkgangers in beeld, maar de ‘sacramenten’-bediening, d.w.z. het aantal dopelingen, 
het aantal vormelingen, het aantal huwelijken en het aantal (kerkelijke) uitvaarten. 
 

 Herkenbosch Melick Montfort Posterholt St. O’Berg Vlodrop 

inw 4199 3646 3131 3940 3325 2360 

jaar 19 20 21 19 20 21 19 20 21 19 20 21 19 20 21 19 20 21 

doop 7 4 5 6 3 3 14 8 7 5 9 4 14 8 12 5 3 1 

comm 19 11 12 6 8 3 16 12 15 7 18 6 21 0 8 3 10 0 

vrmsl 13 0 16 3 2 3 24 18 15 11 12 10 2 7 7 4 8 4 

huwk 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 

uitvrt 7 15 13 7 4 7 25 20 17 12 25 20 10 12 12 4 6 12 

 
herbestemming St. Andreaskerk Melick (update) 
Na de eerste berichtgeving over de plannen tot herbestemming van de Melicker St. 
Andreaskerk (zie Roerkerknieuws 74) is het lang stil gebleven, tot een krantenbericht op 
woensdag 29 december j.l. ons weer even wakker schudde. Die berichtgeving was blijkbaar 
gebaseerd op een besluit dd. 14 december j.l. van het College van Burgemeester en 
Wethouders om onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan het op 30 juli j.l. 
ingediende plan om er “12 grondgebonden woningen” in de kerk te creëren, waarvan tien in 
het schip, één in het zuidertrancept (de huidige dagkapel) en één in de sacristie. “De 
woningen hebben een oppervlakte van circa 120 m2. Daarbij wordt getracht om verkoop-
prijzen aan te houden tussen de 225.000,- en 275.000 euro. De beoogde woning in de 
sacristie is iets groter, circa 130 m2”. Verder voorziet het plan in een ‘startersappartement 
boven de huidige hoofdentrée; dit appartement wordt bereikbaar via een trap en zal een 
oppervlakte krijgen van circa 75 m2.”. En tenslotte nog “5 seniorenwoningen, waarvan drie in 
de kerktoren … die bereikbaar zijn met een lift” en nog twee grondgebonden senioren-
woningen. Zoals bekend blijven wij als parochie het noordertrancept van de kerk gebruiken, 
het gedeelte dat momenteel als parochiecentrum in gebruik is. Het College van B&W 
verleent dus principemedewerking aan het plan, en wel onder de volgende voorwaarden: (1) 
dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening; (2) er aangetoond wordt dat bij de 
herontwikkeling rekening gehouden wordt met de monumentale waarden van het gebouw; 
(3) er een motivering plaats vindt van de ‘Ladder van duurzame verstedelijking’; (4) de 
initiatiefnemer (lees: de projectontwikkelaar) een omgevingsdialoog voert; (5) met de 
initiatiefnemer een anterieure overeenkomst wordt gesloten voor de voorgenomen 
ontwikkeling; (6) het principestandpunt een geldigheid heeft van één jaar na het moment 
van besluitvorming door de gemeenteraad. Een van de argumenten om aan de realisatie van 
dit plan principemedewerking te verlenen is het feit dat “het kerkgebouw … behouden (blijft) 
als beeldbepalend object”. Omdat het beoogde plan dat in 18 woningen voorziet, waarvan 
de appartementen (zowel met als zonder lift) en de (6) grondgebonden seniorenwoningen 
weliswaar binnen de ‘kwaliteitsenvelop’ passen, maar de overige (12) grondgebonden 
woningen in feite niet, wordt voorgesteld om het plan aan de Gemeenteraad voor te leggen. 
“Omdat het hier (echter) om een zeer uitzonderlijke transformatie gaat (een kerkgebouw is 
namelijk beeldbepalend en kenmerkend voor het hart van een dorp)”, hoopt men dat de raad 
ermee kan en wil stemmen. Als dat gebeurt, zal de initiatiefnemer (lees: de project-



ontwikkelaar) niet alleen geïnformeerd worden, zo lezen we in het collegevoorstel, maar zal 
hij ook met de omgeving van de kerk in overleg dienen te treden én rekening moeten 
houden met de monumentale status van het kerkgebouw, die te maken heeft met de 
historische luidklok uit 1337 (en niet 1336 zoals de gemeente schrijft) die de kerktoren 
herbergt. Eindelijk beweging in de zaak. Het is echter nog even wachten op de komende 
raadsvergadering begin februari. 
 
dinsdagavondmis Bosscherhof wordt donderdagmiddagmis 
Was de (tweewekelijkse) Mis op zondagmorgen (de laatste twee jaar op zaterdagmiddag) in 
(de grote zaal van) WZC Bergh altijd een vanzelfsprekendheid, de Mis in de WZB Bosscherhof 
was dat allerminst. Die kwam er pas na veel pijn en moeite in het voorjaar van 2015. 
Sindsdien hebben wij er wekelijks de dinsdagavondmis mogen vieren in het kapelletje 
aldaar. Van dit nieuwe Misaanbod werd zelfs zo ruim gebruik gemaakt dat het kapelletje 
vanaf het allereerste begin te klein was om alle kerkgangers te kunnen herbergen. Voor de 
(brand-)veiligheid was het in ieder geval gunstig dat het enthousiasme van het begin naar 
verloop van tijd weer wat wegebde. Dat lag echter niet zozeer aan de bewoners, als wel aan 
de beschikbaarheid van het personeel om de bewoners van de afdelingen naar de Mis te 
brengen en erna weer op te halen. Desondanks ging het allemaal goed, totdat de 
Coronacrisis in het voorjaar van 2020 roet in het eten gooide; de (kerkelijke) lockdown in 
Bosscherhof duurde maar liefst tot afgelopen zomer. Op dinsdagavond 6 juli j.l. konden en 
mochten we eindelijk de draad van de oppakken. Sindsdien is er ook een groepje vrijwilligers 
geformeerd die de bewoners naar de Mis brengen die we tegenwoordig ook in de grote zaal 
mogen houden. Bij die gelegenheid werd de Mis ook op verzoek van het WZC vervroegd van 
19.00 uur naar 18.30 uur. Op verzoek het WZC en in overleg met de vrijwilligers wordt de 
Mis nu naar de (donderdag-)middag verplaatst (14.30 uur). Kerkbezoekers van buiten, zijn en 
blijven van harte welkom. Na afloop bestaat er de gelegenheid om - onder het genot van een 
kopje koffie of thee - nog wat na te praten. De afgelopen weken hadden we in onze 
zorgcentra trouwens nog wat last van de Corona-situatie ter plaatse. Die was namelijk 
aanleiding om de Missen voorlopig weer even op te schorten. In WZC Bergh gebeurde dat al 
eind november; in WZC Bosscherhof half december. 
 
Kruisen en kapellen (II) 
Na een radiostilte van enkele maanden vernamen we via een krantenbericht van donderdag 
9 december j.l. (“Wie betaalt straks de nieuwe hand van St. Ludwig?”) eindelijk weer eens 
iets over het gemeentelijke voornemen om onder andere alle beelden, kruisen en kapelletjes 
van de gemeentelijke monumentenlijst te schrappen (Roerkerknieuws 74). Naar aanleiding 
van de (ook door de kerkbesturen van Herkenbosch, Melick en Vlodrop) ingediende 
zienswijzen kwam de Omgevingscommissie MER op 12 oktober j.l. met een nieuw advies. 
Overeenkomstig dit advies besloot het College van B&W alle genoemde objecten van de 
gemeentelijke monumentenlijst te schrappen “met uitzondering van kruisen, kapellen en 
grafmonumenten”. Dat is dus goed nieuws. Blijft natuurlijk de vraag “wie straks de nieuwe 
hand van St. Ludwig betaalt”. Om de financiering van het onderhoud resp. de restauratie van 
ons (religieus en funerair) erfgoed ging het echter niet. Waar het wel om ging en gaat is dat 
we met zijn allen vinden dat het voor het nageslacht bewaard dient te blijven.    
Naar aanleiding van ons bericht in Roerkerknieuws 86 over de herdenking van de in 
november 1944 omgekomen en op het kerkhof van St. Ludwig begraven Noorse piloot Arne 
Heller Holter kon Staatsbosbeheer trouwens vlak vóór kerstmis laten weten dat het 



beschadigde grafmonument inmiddels weer in oude staat is hersteld. “De werkzaamheden 
zijn uitgevoerd door steenhouwer Cor Oosterhout uit Grave. De fundering is verstevigd en de 
gebroken stukken zijn weer netjes gerepareerd. Naast het grafmonument van Sgt. Holter is 
ook een ander grafmonument hersteld. Het gaat om de grafsteen voor het houten kruis. Een 
afgebroken stuk, dat al enkele jaren veilig lag opgeborgen in de werkschuur van 
Staatsbosbeheer in Vlodrop (midden-Limburg) is teruggeplaatst. Daarnaast zijn alle 
grafstenen op de begraafplaats, in totaal vier stuks schoongemaakt”. (bron: 
www.boswachtersblog.nl/limburg/). 
 

personalia 
Op dinsdagmorgen 4 januari j.l. werd vanuit de St. Aldegundiskerk van Maasbree de oud-
pastoor van Vlodrop Wilhelmus Johannes Gerardus (Will) Verbong (1946-2021) begraven. 
Geboren en getogen in Tegelen werd hij op 25 september 1971 priester-gewijd. Daarna 
werd hij tot kapelaan benoemd in de parochie OLV Hulp der Christenen te Nieuwenhagen en 
met ingang van 1 juni 1976 werd hij tot kapelaan benoemd in de parochie HH. Fabianus en 
Sebastianus te Sevenum. Daarna werd hij benoemd tot pastoor, achtereenvolgens met 
ingang van 15 april 1985 van de parochie H. Martinus te Vlodrop, met ingang van 1 januari 
1994 van de parochie H. Urbanus te Belfeld en met ingang van 15 mei 2005 tot pastoor van 
de parochie H. Aldegundis te Maasbree. Van deze functie kreeg hij eervol ontslag per 1 
januari 2015, toen deze parochie een cluster ging vormen met de parochies te Baarlo, Kessel 
en Kessel-Eik. Met ingang van dezelfde datum werd hij benoemd tot assistent van de 
parochies in dit cluster. Per 1 oktober 2016 kreeg hij eervol ontslag als assistent en ging hij 
met emeritaat. De laatste jaren woonde hij in WZC ‘St. Elisabeth’ in Haelen. Na de 
uitvaartmis werd hij op het kerkhof van Maasbree begraven.  
 
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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