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inleiding 
Hoewel het niet naar grote versoepelingen van de coronamaatregelen uitzag werd toch vol 
verwachting uitgezien naar de persconferentie van het kabinet van 14 januari. Al was het 
maar omdat we met zijn allen toch een ‘beetje’ lockdown-moe beginnen te worden. Het valt 
dan ook niet te verwachten dat onze kerkelijke overheid vooralsnog de huidige maatregelen 
zal versoepelen: het blijft dus voorlopig maximaal 50 bezoekers per viering (uitvaarten max. 
100), terwijl de vieringen die wij houden vóór 17.00 uur dienen te zijn afgelopen. 
 
Synode 
Sinds oktober j.l. loopt de zogeheten synodale fase in alle bisdommen ter wereld. Uit deze 
‘luisterfase’ volgt een document dat de bisschoppenconferenties naar Rome sturen. Deze 
samenvatting van de raadpleging moet vóór 15 augustus afgerond zijn. In september 
bespreken alle bisschoppenconferenties per werelddeel met elkaar de resultaten van de 
diocesane fase. Daaruit volgt een eerste werkdocument. Deze fase loopt tot maart 2023. Op 
de basis van de uitkomst daarvan wordt een tweede werkdocument opgesteld dat in juni 
2023 verschijnt. In oktober 2023 begint dan  in Rome de bisschoppensynode zelf. Ook in ons 
bisdom probeert men op dekenaal en parochieel niveau gesprekken over een aantal door 
Rome vastgesteld thema’s aan te gaan. In december werd ons van bisdomwege een 
werkmap toegestuurd, waarin ons handreikingen aan de hand werden gedaan om deze 
gesprekken en ontmoetingen te organiseren. “Zeker nu wij ons in ons bisdom in een proces 
van vitalisering en herstructurering bevinden, kunnen deze gesprekken een goede opstap zijn 
naar het ontwikkelen van vitale geloofsgemeenschappen”, aldus onze hulpbisschop, Mgr. de 
Jong, in zijn begeleidend schrijven.  Uiteindelijk gaat het in die synode om niets meer, maar 
ook niets minder  dan om de boodschap van Jezus en hoe deze in de wereld van nu aan de 
man en vrouw te brengen. “Als kerk hebben we met Jezus’ boodschap goud in handen”, 
aldus vicaris Smeets  in bisdomblad De Sleutel. “Als iets niet kapot te krijgen is, is het de 
boodschap die we elke zondag mogen verkondigen, die ijzersterk het hele leven aanspreekt 
en die wil inspireren. Niet alleen de trouwe kerkgangers, maar iedereen die  het hoort”. 
Volgens Smeets klinken er in de kerk week in week uit woorden die mensen kunnen raken 
en die volgens hem tot niet anders kunnen leiden dan tot geloof in Gods liefde. “Als dat niet 
de boodschap is, dan doen we iets niet goed”, aldus Smeets. De vicaris roept in het artikel 
parochies ook op om niet te blijven hangen in ‘nog’, waarmee hij verwijst naar de tijd waarin 
een parochie ‘nog’ zoveel communicantjes of vormelingen had. “We mogen veel meer en 
veel positiever gaan spreken in termen van wéér!”, vindt Smeets. “Dat is veel profetischer! Is 
er weer een doopsel? Zijn er weer communicanten? Weer iemand voor wie we iets kunnen 
doen”. Inderdaad: met Jezus en zijn blijde boodschap hebben wij als Kerk ‘goud in handen’. 
De vraag is of we dat zelf eigenlijk wel weten, laat staan hoe we dat in deze tijd aan de man 
of vrouw brengen. Laten we in ieder geval bidden voor het welslagen van de komende 
bisschoppensynode en het eraan voorafgaande voorbereidingsproces, bidden om de gave 
van de heilige Geest voor de Kerk, bidden tot de heilige Geest met de Kerk: “Wij staan voor 
U, Heilige Geest, terwijl wij bijeenkomen in uw naam. U alleen hebben wij om ons te 
geleiden, maak dat U thuis bent in ons hart; leer ons de weg die wij moeten volgen en hoe wij 
deze moeten gaan. Wij zijn zwakke mensen en zondaars; laat niet toe dat wij de wanorde 
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bevorderen. Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen, noch partijdigheid 
ons handelen beïnvloeden. Maak dat wij in U onze eenheid vinden, opdat wij samen kunnen 
gaan naar het eeuwige leven  en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid en van 
wat juist is. Dat alles vragen wij U, die overal en in iedere tijd werkzaam bent, in de 
gemeenschap van de Vader en de Zoon, in de eeuwen der eeuwen. Amen”. 
 
gebedsweek voor de eenheid (18-25 januari) 
In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor 
eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en 
wordt wereldwijd gehouden. In Nederland is de Week van gebed voor eenheid een 
samenvoeging van twee verschillende internationale gebedsinitiatieven: de Week of 
Prayer van de Evangelische Alliantie en de Week of Prayer for Christian Unity van de 
Wereldraad van Kerken. De Week van Gebed is ontstaan in 1846, zowel internationaal als in 
Nederland. In dat jaar vond in Londen een internationale conferentie plaats die leidde tot de 
oprichting van de World Evangelical Fellowship. Vanuit Nederland namen voortrekkers uit de 
Reveilbeweging zoals Capadose, Da Costa en Groen van Prinsterer deel. Sindsdien 
organiseren zo'n honderd landen aan het begin van ieder jaar een gebedsweek. De 
Nederlandse Evangelische Alliantie startte in 1867; de gebedsweek was vanaf het begin een 
gezichtsbepalende activiteit.  De Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen is 
oorspronkelijk het idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om 
christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor de eenheid van 
christenen. De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een andere groep in een 
ander land voorbereid onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wereldraad van 
Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid. Sinds 2007 wordt er 
nauw samengewerkt tussen de Evangelische Alliantie (nu ‘Missie Nederland’) en de ‘Raad 
van Kerken’ in Nederland. In 2009 werden de twee verschillende gebedsweken 
samengevoegd tot één jaarlijkse Week van gebed voor eenheid.  In Nederland bereiden 
‘Missie Nederland’ en de ‘Raad van Kerken’ deze gebedsweek samen voor. Vanwege deze 
samenwerking wijken de data waarop de Gebedsweek voor de Eenheid in Nederland gevierd 
wordt af van de internationale data (18-25 januari). De Gebedsweek wordt in Nederland 
ieder jaar op andere data gehouden in de derde volle kalenderweek van januari, van zondag 
tot en met zondag (16-23 januari). Dit jaar staat de internationale gebedsweek in het teken 
van de ster van Bethlehem. In dat kader heeft de gebedsweek in Nederland als thema 
meegekregen: ‘Licht in het duister’. De ster bracht de wijzen uit het oosten bij Jezus. Jan 
Willem Janse, projectleider bij ‘Missie Nederland’: “Als christenen worden we aangemoedigd 
om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het 
echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor 
eenheid te blijven bidden”. “Het thema is toepasselijk in deze tijd”, vertelt Christien Crouwel, 
algemeen secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar licht 
in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale 
crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem 
nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat 
we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen”. In ieder geval de uitnodiging om als 
christenen wereldwijd met en voor elkaar te bidden: “Almachtige, eeuwige God, die verdeeld 
zijn brengt gij weer samen, die samen zijn, bewaart Gij in Uw vrede. Zie genadig naar de 
kudde van Uw Zoon: verenig allen, die door één doopsel zijn geheiligd, in oprecht geloof, en 
verbind hen door één band van liefde. Door Christus onze Heer. Amen” (altaarmissaal). 
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De Postaert 
Op woensdagmiddag 11 januari j.l. maakte de pastoor kennis met de leiding en de (eerste) 
bewoners van het nieuwe (kleinschalige) zorgcentrum aan de Heerbaan in Posterholt. ‘De 
Postaert’ is gevestigd in het voormalige en al jarenlang leegstaande kantoorpand van 
‘Wonen Roer en Maas’ uit 1985 en herbergt 25 zorgappartementen.  Er zijn plannen om het 
complex in de toekomst nog met een vijftal zorgappartementen uit te breiden. 
‘Zorgondernemers’ Sjel Blanckers en Janneke Evers proberen een link naar de parochie te 
leggen, in die zin dat de bewoners enerzijds kunnen aansluiten bij het parochieel (Mis-
)aanbod, maar van de andere kant ook gebruik kunnen maken van de parochiële 
dienstverlening op locatie. Een lovenswaardig initiatief, niet alleen het zorgcentrum zelf, 
maar ook het contact dat met de parochie wordt opgenomen om te zien waar we iets voor 
elkaar kunnen doen en betekenen. Zie www.depostaert.com.  
  

personalia 
Op zondagmiddag 9 januari j.l. werd in de St. Martinuskerk van Vlodrop Emma Hendriks 
gedoopt; haar ouders trouwden 2½ jaar geleden in de basiliek van St. Odiliënberg. Hoewel 
Emma’s ouders eigenlijk per toeval in Vlodrop zijn komen wonen, komt Emma’s 
overgrootmoeder (Reihs) oorspronkelijk ook uit Vlodrop; na haar huwelijk in 1948 
emigreerde ze evenwel naar Venlo. 
 
Op maandagmorgen 10 januari j.l. deden we vanuit de St. Catharinakerk van Montfort 
Hendrikus Petrus (Henk alias ‘de King’) Kempkens (1949-2022) uitgeleide. Geboren en 
getogen aan de Linnerweg in Montfort, als zoon van Sef ’de Keuning’ en Mie Schoenmakers, 
groeide hij op aan de Zandstraat. Al op jonge leeftijd wist hij wat hij wilde worden: 
vrachtwagenchauffeur. Eerst was het nog meerijden, maar al gauw ging hij zelf de weg op en 
zelfs de grens over. De mooiste jaren beleefde hij bij firma Thelen in Kaldenkirchen. 
Inmiddels had hij Mariet Lutgens uit Roermond leren kennen; het was liefde op het eerste 
gezicht. Na een verkeringstijd van nog geen half jaar trouwden ze in het najaar van 1975. Na 
eerst nog even bij zijn schoonouders in het Roermondse Veld te hebben ingewoond, 
verhuisden ze al gauw naar Montfort waar hun drie zonen verder opgroeiden. Henk was veel 
onderweg, maar boven alles een liefhebbende en zorgzame echtgenoot en vader, maar ook 
een echt dorpsfiguur, die vaak met zijn broers en zussen verkeerde, maar ook met zijn 
kameraden. Wekelijks trefpunt op zaterdagavond was het dorpscafé van ‘Sjaak van Geelen’, 
waar hij de bloemetjes graag buitenzette. Hij was dan ook een echte levensgenieter; met 
hem erbij was je altijd van een gezellige avond verzekerd. Hij genoot van de weekendjes weg 
en van zijn vakanties met zijn gezin en met zijn familie. Italië was zijn favoriete reis- en 
vakantiebestemming. Toen er later ook nog schoondochters en kleinkinderen bijkwamen 
kon hij zijn geluk niet op. Zijn kinderen deden nooit tevergeefs een beroep op hem; bij alles 
wat ze deden en ondernamen was hij hun grote steun en toeverlaat. Totdat drie jaar 
geleden een ernstige ziekte bij hem werd geconstateerd, een ziekte waaraan twee jaar 
geleden ook al broer Huub overleed, iets wat een groot impact op hem had. Toch klaagde hij 
nooit, ook niet toen hij afgelopen najaar voor de laatste keer naar Italië op vakantie ging, 
vlak nadat hij te horen had gekregen dat hij uitbehandeld was. Daarna ging het snel 
bergafwaarts met hem. Na nog een laatste keer intens genoten te hebben van het samenzijn 
met zijn dierbaren, kwam er op woensdag 5 januari een einde aan zijn leven. Na de 
uitvaartdienst legden we hem te rusten op het RK-kerkhof aan de Huysbongerdweg. 
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Op dinsdagmorgen 18januari j.l. hielden we in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch de 
uitvaartdienst voor Jacoba Theodora (Coba) van Duijnhoven-Janssen (1932-2022). Geboren 
in Schaesberg (Heugden) en getogen in Ubach over Worms (Lauradorp), als jongste in een 
mijnwerkersgezin met vier kinderen, kreeg ze de kans om kleuterjuf te worden, en als 
zodanig stond ze elf jaar lang voor de klas totdat ze in het voorjaar van 1958 trouwde met de 
eveneens uit Lauradorp afkomstige Frans van Duijnhoven. Die had ze in 1952 leren kennen 
toen ze beiden als vrijwilligers actief waren op het zomerkamp van het parochieel jeugdwerk 
op de Beatrixhof in Herkenbosch. Toch zou ze ook na haar huwelijk nog wel eens als 
kleuterjuf uithelpen. Omdat ze zo goed met naald en garen om kon gaan, maakte ze ook 
jarenlang deel uit van de parochiële koperpoets- en paramentenclub. Daar in Lauradorp 
werden ook hun kinderen geboren, die in Waubach en in Oirsbeek verder op groeiden. Toen 
Frans in 1978 vanwege zijn werk naar Midden-Limburg diende te verhuizen, vonden ze in 
Herkenbosch niet alleen een geschikte woning maar ook een nieuw thuis. Hier zouden Frans 
en Coba ook nauw betrokken raken bij het kerkelijk leven, hij als koorzanger en als 
kerkbestuurslid, zij vooral als koperpoetster. Coba en Frans waren maar wat trots op wat 
hun kinderen bereikten en ook het wel en wee van de kleinkinderen volgden ze met 
oprechte belangstelling; het werd hen zelfs gegund overgrootouders te worden: twee 
achterkleinkinderen hadden ze al, een derde is nog onderweg.  Nadat ze met haar 
gezondheid begon te sukkelen en paar keer ten val was gekomen, verruilden ze begin 2016 
hun woning aan de Europalaan-Oost voor een aanleunwoning bij de Bosscherhof. Daar 
kwam ze eind vorig jaar weer ten val, en dat werd het begin van het einde, het einde dat zich 
op woensdagmorgen 12 januari j.l. aandiende. Na de uitvaartmis, opgeluisterd door de 
Gregoriaanse schola waaraan Frans jarenlang zijn beste krachten gaf, volgde in Roermond de 
crematie. 
 
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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