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inleiding 
Hoewel het nieuws van de persconferentie op 25 januari j.l. alles behalve nieuws was (zoals 
gebruikelijk was wat bij die gelegenheid bekend werd gemaakt van te voren al uitgelekt) was 
de vreugde om de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen er niet minder 
om. Toch zijn die versoepelingen allesbehalve vanzelfsprekend: de besmettingscijfers rijzen 
immers de pan uit; ieder dag weer opnieuw worden records gebroken. Dat heeft alles te 
maken met de omikron-variant die inderdaad veel besmettelijker is dan de ander, maar 
minder ziekmakend. Het aantal ziekenhuisopnames houdt immers geen gelijke tred met de 
besmettingscijfers en lijkt eerder te stabiliseren. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de 
vaccinatiegraad. Op dit moment is 89,2% van de 18 jaar en ouderen voor de eerste keer 
geprikt, 86,2% voor de tweede keer en 56,6% voor de derde keer (booster). Het afgelopen 
jaar overleden trouwens bijna 171.000 mensen. Dat zijn er 16.000 meer dan te verwachten 
viel, zoals uit onlangs gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
bleek. De oversterfte was vorig jaar hoger dan in 2020, toen 15.000 meer mensen overleden 
dan verwacht. In alle leeftijdsgroepen overleden meer mensen dan te verwachten viel. Bij 
negentigplussers was de oversterfte relatief het laagst: daar overleden 7 procent meer 
mensen dan verwacht. De oversterfte was met 14 procent het hoogst onder mensen tussen 
de 65 en 80 jaar. Ook in vergelijking met het eerste coronajaar 2020 overleden in die laatste 
leeftijdsgroep meer mensen. Naar aanleiding van de persconferentie van 25 januari lieten de 
bisschoppen daags erop al weten dat ook de Coronamaatregelen in en voor onze kerken met 
ingang van 26 januari 2022 weer versoepeld worden. “Het maximaal aantal aanwezigen bij 
een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in 
de desbetreffende kerk kan samenkomen. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een 
viering wordt nog dringend afgeraden. Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle 
basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en 
vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk. De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk 
op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen 
thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed 
ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere 
binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie 
blijven eveneens gehandhaafd.  Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari 
weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers 
onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan”. In ons cluster 
zullen de avondmissen na het laatste weekend van januari weer op de gebruikelijke 
tijdstippen worden gehouden. 
 
het altijd nieuwe van het christendom 
In zijn jongste boek (‘Ontluikend christendom’) schetst de Belgische godsdienstwetenschap-
per Daniel de Waele de context waarin het christendom ontstond. Volgens hem is de groei 
en bloei van het christendom vooral terug te voeren op de praktische naastenliefde die Jezus 
predikte. “De Romeinse samenleving was keihard en ik denk”, zo licht hij in KN toe, “dat dat 
aspect enorm veel mensen aangesproken moet hebben: naastenliefde die praktisch vorm 
kreeg. Denk maar aan Jezus en de zeven werken van barmhartigheid. Er bestond onder de 
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Romeinen ook wel een bepaalde vorm van omzien naar elkaar. Je had de patroon en de 
cliënten. Voor de cliënten, die vaak ook wat armer waren, werd gezorgd. Maar als je niet in 
dat systeem paste, keek niemand naar je om. Dat is toch best wel revolutionair van het 
christendom en ik denk dat het vooral daardoor een succes is geworden”. Toch kleefde er 
voor de Romeinen ook een bezwaar aan het christendom, vooral omdat ze iets nieuw 
brachten en leken te breken met zowel Joodse als heidense tradities. “Wat nieuw was, was 
verdacht”, laat De Waele daarop weten. “Wij leven wat dat betreft in een heel andere 
wereld, het kan niet nieuw genoeg zijn … De christenen waren nieuw en revolutionair en dat 
botste met de algemene gedachte dat wat nieuw was, niet betrouwbaar was”. Dat nieuwe 
zat zeker ook in de naastenliefde die verder ging dan het gebruikelijke. In onze tijd wordt het 
christendom juist geassocieerd met dingen die ouderwets en achterhaald zijn. En dat mag 
vreemd heten, want als er iets nog altijd nieuw en actueel is dan is het toch Jezus’ gebod van 
de liefde, ook in deze tijd, juist in deze tijd waarin al wie niet (meer) voor zichzelf kan zorgen 
als een last wordt beschouwd; daar moet de samenleving (lees: de overheid) maar voor 
zorgen. Juist voor diegenen nam Jezus het op, voor degenen die Jezus ‘de minsten van zijn 
broeders’ noemde. Juist diegenen worden door Jezus aan onze zorg aan aandacht 
toevertrouwd. “Wat gij voor een der geringsten van mijn broeders hebt gedaan, heb ge voor 
mij gedaan” (Mt.25). In de Romeinse tijd was dat iets nieuws dat blijkbaar aansprak. Nu is 
het nog altijd nieuw, maar misschien is nu het probleem dat zelfs veel christenen het niet 
meer als zodanig ervaren en zich zozeer aan hun omgeving hebben aangepast dat het 
nieuwe en revolutionaire ervan ook niet meer opvalt. Twee jaar geleden leek het erop dat 
we er weer even voor open stond, tijdens de eerste lockdown, toen er wat meer begrip en 
solidariteit voor elkaar ontstond, evenals waardering voor de zorg- en hulpverleners, voor 
onze overheden en zorghandhavers. Maar daarvan is twee jaar later helaas weinig meer 
over. De uitdaging voor ons christenen om juist wat dat betreft (weer) het verschil te durven 
maken. 
 
‘Salesiaans’ Jubileumjaar 
Vierhonderd jaar geleden stierf de H. Franciscus van Sales (1567-1622). Vanaf 24 januari j.l. 
(zijn feestdag) wordt deze heilige met een jubileumjaar herdacht, die van 1602 tot aan zijn 
dood in 1622 bisschop van Genève was, maar sinds zijn dood en heiligverklaring niet alleen 
als kerklaar geldt, maar ook als patroon van de schrijvers en de journalisten. Vooral de 
mildheid en bescheidenheid, en niet te vergeten de zachtmoedigheid die hij tijdens zijn 
leven tentoonspreidde kunnen en mogen wij in deze tijd van polarisatie navolgen. Franciscus 
zegt: heb geduld en laat de ander in zijn waarde. Daarbij waarschuwt hij: “aan ware 
zachtmoedigheid mankeert het degenen die op straat engelen lijken, maar thuis duivels 
zijn”. Tegenwoordig hebben velen een kort lontje, zeker nu in de pandemie. Juist in de tijd 
waarin we nu leven, kunnen liefde, zachtmoedigheid en geduld goed van pas komen. Andere 
bekende uitspraken van hem: “Het is beter te zwijgen dan de waarheid te zeggen op een 
onaangename manier”; “wie behagen schept in het zoeken van gebreken bij anderen, bewijst 
dat hij zich om de zijne niet bekommert”; “de dappersten zijn zij die de fouten van anderen 
het best weten te verdragen” (KN). 
 
Heiligdomsvaart Susteren 
Ondanks de Coronacrisis in men in Susteren hoopvol gestemd. Daar verwacht men eind 
augustus, begin september meer dan 30.000 bezoekers bij de (vorige jaar) uitgestelde 
Heiligdomsvaart. Net als in Maastricht en Aken wordt ook in Susteren eens in de zeven jaar 



een Heiligdomsvaart gehouden. In Susteren gaat de traditie meer dan 500 jaar terug. Van 
oorsprong is de Heiligdomsvaart een bedevaart naar de relieken die in de Amelberga-basiliek 
worden bewaard, maar in de loop van de jaren is het een groot religieus feest geworden met 
allerlei culturele nevenactiviteiten. Naast het tonen van de relieken staat de Heiligdomsvaart 
in Susteren in het teken van het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’, waarin de verkon-
diging van het geloof door de heilige Willibrord centraal staat. Meer dan 150 mensen uit het 
dorp spelen mee in het openluchtspel, dat tien keer wordt uitgevoerd. Dit gebeurt in een 
openluchttheater dat in die periode speciaal hiervoor naast de plaatselijke basiliek wordt 
gebouwd. Bij de voorstelling is plaats voor zo’n duizend toeschouwers per avond. Een ander 
hoogtepunt van de Heiligdomsvaart is de Reliekenstoet op zondag 4 september. Bij deze 
eeuwenoude traditie worden de in Susteren bewaard gebleven relieken en voorwerpen van 
heiligen aan het publiek getoond. Aan de stoet nemen groepen uit Nederland (waaronder St. 
Odiliënberg) en de Euregio deel. In totaal zullen er meer dan duizend deelnemers in de stoet 
te zien zijn en naar verwachting 20.000 bezoekers naar Susteren komen. In de stoet wordt 
onder meer de geschiedenis van Susteren uitgebeeld door groepen in historische en 
artistieke kledij. Het tweede gedeelte bevat het tonen van de relieken. Na afloop zijn er op 
de Marktstraat nog (muzikale) activiteiten voor de bezoekers. Zie: www.heiligdomsvaart.nl. 
 
Personalia 
Op zaterdagmorgen 29 januari j.l. werd in de Berger basiliek Vic Geurts uit Echt gedoopt, 
broertje van Feline die ruim twee jaar geleden hier werd gedoopt. Hun ouders gaven elkaar 
hier ook al in juli 2018 hun jawoord. 
 
Op dinsdagmiddag 1 februari j.l. werd in de St. Matthiaskerk van Posterholt de uitvaartdienst 
gehouden voor Simone Josephine (Simone) van Puymbroeck (1941-2022). Geboren en 
getogen in het Oost-Vlaamse Eeklo (B) leerde ze na haar eerste huwelijk de oorspronkelijk 
uit de provincie Antwerpen afkomstige Pelo Bohets (1941-2009) kennen met wie ze nog 
eens drie kinderen kreeg. Na vele omzwervingen kwamen ze in 1979 in Posterholt terecht 
waar ze zich op het woonwagenkampje aan de Heinsbergerweg settelden en waar Pelo de 
kost verdiende met een handel in oud-ijzer en als scharen- en messenslijper. Hier zouden 
ook hun kinderen verder opgroeien en later hun eigen gezinnen stichten. Simone was een 
lieve en zorgzame echtgenote en moeder en werd ook een trotse oma voor haar 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Voor ieder was ze hartelijk en gastvrij en stond altijd 
klaar voor ieder die om hulp of raad verlegen zat. Eerlijkheid had ze hoog in het vaandel 
staan, terwijl geloof en Godsvertrouwen haar altijd op haar levensweg begeleidden. Er 
braken zware tijden aan toen Pelo kanker kreeg en in de zomer van 2009 aan de gevolgen 
van deze ziekte kwam te overlijden.  Eind 2013 verruilde ze haar stekje op het 
woonwagenkamp voor een bejaardenwoning midden in het dorp. Daar kwam je haar ook 
steevast tegen als ze haar dagelijks rondje met haar hondje maakte. Hoewel ze een hekel 
had aan boodschappen doen, ging ze zeker drie keer per dag naar de plaatselijke 
supermarkt. Ook nam ze graag deel aan de activiteiten van de Zonnebloem in De Beuk. Eind 
vorig jaar begon ze met haar gezondheid te sukkelen en kwam ze tot haar verdriet steeds 
slechter uit de voeten. Het werd van kwaad tot erger en het was begin dit jaar dat ze met 
haar kwalen in het ziekenhuis belandde. Twee weken nadat ze uit het ziekenhuis ontslagen 
werd is ze op maandag 24 januari j.l. thuis, in haar eigen vertrouwde omgeving overleden. 
Na de uitvaartdienst vond ze haar laatste rustplaats op de gemeentelijke begraafplaats Ter 
Borgh, waar 12½ jaar geleden ook al haar man werd begraven. 
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Op woensdag 2 februari j.l. werd in de St. Martinuskerk van Vlodrop de avondwake 
gehouden voor Emalia Petronella (Nelly) Schmitz-Peters (1937-2022). Geboren en getogen 
als één na jongste in een gezin met 6 kinderen in Herkenbosch, trouwde ze in het najaar van 
1959 met Frans (‘van Riekskes’) Schmitz (1935-2021) uit Vlodrop. Ze betrokken een huis aan 
de Schaapweg, op het terrein van Vekoma waar Frans de kost verdiende. In 1964 verhuisde 
het gezin naar de Boomgaardweg, waarna het gezin met nog eens twee kinderen werd 
uitgebreid, zodat het totaal op vier uitkwam. In de tuin, hun eigen gecreëerde paradijsje 
achter hun huis, was ze altijd in haar element. Ook anderen konden en mochten daarvan 
meegenieten, met name als ze meededen aan de ‘open-tuinen-dagen’. Maar liefst zes keer 
kwamen ze daarmee op TV. Bovendien was Nelly jarenlang voorzitster van de 
Tuinenstichting. Ook had ze een passie voor antieke meubelen, met name voor rustiek 
boeren-antiek. Daarin dreef ze samen met Frans een levendige handel. De antiekwinkel in de 
voorkamer was een begrip, met name tijdens de jaarlijks Antiek-Kerst-showroute. Ook 
waren Nelly en Frans samen actief bij de plaatselijke EHBO. Veel vreugde beleefden ze aan 
hun kleinkinderen, terwijl onlangs nog een achterkleinkind erbij kwam. De diagnose 
Parkinson bij Nelly had een groot impact op beider leven. Als vanzelfsprekend nam Frans de 
rol van mantelzorger op zich. Ook toen hij zelf met zijn gezondheid begon te sukkelen is hij 
dat blijven doen. Toen hij een half jaar geleden kwam te overlijden kon Nelly helaas niet 
meer thuis blijven en vond ze een nieuw plekje in het ‘Hof van Schöndeln’ bij Camillus waar 
ze weer even leek op te bloeien, ook al gooide een (lichte) Coronabesmetting roet in het 
eten van haar 84e verjaardag afgelopen eerste kerstdag. Onlangs luidde een ongelukkige val 
waarbij ze haar heup brak, het einde van haar leven in. Op vrijdagmorgen 28 januari j.l. 
kwam ze te overlijden. Daags na de avondwake vond in Roermond de crematie plaats. 
 
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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