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Zalig Pasen! 
“De Goede Week is voor ons christenen de belangrijkste week van het jaar. Ze stelt ons in de 
gelegenheid de centrale gebeurtenissen van onze verlossing op een dieper niveau te 
overwegen. Jezus’ vreselijke dood, die Goede Vrijdag overschaduwt, richt onze blik op alle 
pijn, haat en geweld waaronder onze wereld tot op de dag van vandaag te lijden heeft. Juist 
daar wordt Jezus, die deze diepmenselijke ervaring tot het uiterste toe met ons heeft willen 
delen, juist daar wordt Hij voor ons tot een steun en toeverlaat, tot een bron van hoop. In dat 
stille vertrouwen gaan we op Paaszaterdag de Paaswake tegemoet, waarin we de 
overwinning van Jezus’ verrijzenis over de duisternis van zonde en dood gaan vieren. Laten 
we ons zo goed mogelijk voorbereiden om de vreugde van Pasen van binnen uit mee te 
kunnen beleven. Laten we werk maken van onze bekering, in het bijzonder door de 
paasbiecht die ons innerlijk weet te genezen en te vernieuwen. Laten we de tijd nemen voor 
de overweging van het Passieverhaal. Laten we samen met Maria op weg naar Pasen gaan, 
met Maria die zich helemaal door het lijden van haar zoon én door de vreugde over zijn 
verrijzenis liet vervullen” (Benedictus XVI). 
 
Kerkmuziek 
Het komende halfjaar zal er elke eerste zondag van de maand van 16.00 uur tot 16.45 
(concertante) muziek voor de (gezongen) Vespers ten gehore worden gebracht, en wel door 
het Consortium Basilica en een projectgroep. Dit project wordt mogelijk gemaakt door de 
gemeente Roerdalen, het kerkbestuur en de zusters van Priorij Thabor. Voor meer 
informatie kan men terecht bij Gerard Sars, tel. 537765. Op zondag 24 april a.s. (2e zondag 
van Pasen, Beloken Pasen, Barmhartigheidszondag) zal de hoogmis van 9.30 uur in de 
basiliek worden opgeluisterd door de Schola Cantorum van het Ward-Instituut o.l.v. Cyriel 
Tonnaer. Deze medewerking, financieel mede mogelijk gemaakt door de Mr. Paul de 
Gruyterstichting, stond aanvankelijk voor de eerste zondag van de advent gepland (28 
november j.l.), maar kon toen vanwege de coronasituatie niet doorgaan (zie Roerkerknieuws 
86). Op de eerste zondag van mei zal het Gregoriaans clusterkoor weer van zich laten horen. 
Dat verzorgt tijdens de hoogmis van 9.30 uur in Herkenbosch de liturgische gezangen. Voor 
meer informatie over ons Gregoriaans clusterkoor bij Pie Heemels Herkenbosch, tel. 533214. 
 
Bedevaart naar Banneux 
Na een Coronapauze van twee jaar pakt Het Huis van de Pelgrim haar bedevaartprogramma 
weer op. Zo bestaat er de mogelijkheid mee naar Banneux te pelgrimeren, de bekende 
bedevaartsplaats in de Belgische Ardennen, waar op 15 januari 1933 Mariëtte Beco in de 
tuin van haar ouderlijk huis in een schijnsel van licht een witte Dame zag. In totaal zou de 
dame acht keer aan haar verschijnen. Ze noemde zichzelf de ‘Maagd der Armen’ en wees 
Mariëtte een bron aan. Ook zei de verschijning: “Ik kom het lijden verlichten”. Bij de laatste 
ontmoeting zei de dame: “Ik ben de Moeder van de Verlosser, Moeder van God”. Er staan 
twee dagbedevaarten op het programma  (18 mei en 3 oktober) en een triduüm  (30 sept. 
t/m 4 okt.). Voor meer informatie: Huis voor de Pelgrim Maastricht, tel. 043 - 321 57 15 of 
info@huisvoordeplegrim.nl. Zie ook: www.huisvoordepelgrim.nl. 
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Personalia 
Op woensdagmiddag 6 april j.l. deden we vanuit de St. Andreaskerk van Melick Henrica 
Johanna Maria (Riek) van den Broek-Sleutjes (1931-2022) uitgeleide. Geboren en getogen 
in het Brabantse Den Dungen, waar ze opgroeide in een boerenfamilie met tien kinderen. In 
1949 emigreerde het gezin naar Brazilië  op zoek naar een betere toekomst en waar ze met 
vallen en opstaan een nieuw bestaan opbouwden. Daar leerde ze (de oorspronkelijk uit het 
Brabantse Berlicum afkomstige en toevallig ook naar Brazilië geëmigreerde) Piet van den 
Broek (1927-1998) kennen met wie ze eind 1955 trouwde en vijf kinderen kreeg. Na 
jarenlang hard werken in Santa Rita do Passa Quatro en met het zesde kind op komst 
besloten ze echter in 1964 weer naar Nederland terug te keren. Via Berlicum en 
Herkenbosch kwamen ze in Melick terecht waar ze een huis aan de Groenstraat betrokken 
en waar ze ruim een halve eeuw zou wonen. Het hartelijk contact met de familie die in 
Brazilië was achtergebleven bleef. En toen de situatie het toeliet gingen Riek en Piet er 
jaarlijks naar toe om oma Sleutjes en de familie weer eens te zien. Het zingen in het 
dameskoor en het gemengd koor van de Melicker St. Andreasparochie was haar lust en haar 
leven; ze onderhield een hechte band met de buren en kon zich verheugen op de ‘Brabantse 
middagen’ met vriendinnen uit het dorp. Inmiddels waren de kinderen één voor één 
uitgevlogen en kwamen er kleinkinderen bij die haar graag bezochten en vaak bleven slapen. 
Eind 1998 kwam haar man Piet na een ziekbed van een jaar te overlijden; sindsdien was ze 
alleen, maar niet eenzaam. Ook nadien ging ze elk jaar met één van de kinderen naar Brazilië  
totdat haar moeder er op 104-jarige leeftijd overleed. De ziekte en de vroegtijdige dood van 
haar zoon Jan in de zomer van 2013 (hij was pas 56) was een nieuw dieptepunt. Toch vond 
ze ook daarna weer de kracht om verder te gaan. De laatste jaren gingen met veel 
ongemakken gepaard . Ze had vaak en veel pijn, maar ze klaagde bijna nooit. Haar wereld 
werd zeker tegen de achtergrond van de Coronacrisis steeds kleiner. Begin dit jaar werd ze 
opgenomen in het kleinschalige Ruremundehuis bij de Roermondse Kapel in ‘t Zand. Daar 
kwam er op vrijdag 1 april j.l. een einde aan haar lange en welbestede leven. Na de 
uitvaartmis, opgeluisterd door het kerkkoor waar ze al 53 jaar lid van was, legden we haar bij 
haar man te ruste op de gemeente begraafplaats. 
 
Op donderdag 7 april j.l. herdacht oud-pastoor Lambert Arts (1937) van Herkenbosch dat hij 
60 jaar geleden in Roermond tot priester werd gewijd. Na zijn wijding was hij student te 
Parijs en te Nijmegen en vervolgens (van 1971 tot 1982) docent aan de Katholieke 
Pedagogische Academie te Sittard. Van 1982 tot 2002, als opvolger van pastoor Janssens 
(1911-2003) was hij pastoor van Herkenbosch, de periode waarin de plaatselijke St. 
Sebastianuskerk het ten gevolge van de aardbeving, nu alweer dertig jaar geleden, zwaar te 
verduren kreeg. Een van zijn laatste wapenfeiten in Herkenbosch was de bouw van het 
parochiebureau aan de Klinkerstraat (2002). Wij feliciteren hem natuurlijk van harte met zijn 
diamanten priesterjubileum en wensen hem nog een goede gezondheid toe. Voor wie hem 
persoonlijk wil feliciteren bij deze zijn adres: Aqua Viva (app 296y), Heyendaalseweg 290, 6525 
SM Nijmegen.  
 
Op vrijdagmorgen 8 april j.l. namen we vanuit de St. Matthiaskerk van Posterholt afscheid 
van Henricus Hubertus Everardus (Harry) Thoolen (1929-2022). Geboren en getogen in 
Posterholt, aan de Hoofdstraat, ging hij al op jonge leeftijd als machinebankwerker aan de 
slag en als zodanig zou hij jarenlang, tot aan zijn vervroegde pensionering op zijn 60e, bij 
DSM in Geleen de kost verdienen. Uiteindelijk zou hij daar de verantwoordelijkheid dragen 



voor het onderhoud van het machinepark. Voetbal is altijd zijn grote passie geweest. Die 
sport beoefende hij niet alleen actief bij PSV’35, de vereniging die hij altijd zou blijven 
ondersteunen. Zo was hij niet alleen jarenlang secretaris van de Posterse voetbalclub, maar 
ook oprichter en voorzitter van de supportersvereniging die zorgde voor de sponsoring. Ook 
de plaatselijke wielrennersvereniging droeg hij een warm hart toe. Eind 1957 trouwde hij 
met de uit Roermond afkomstige Nelly Trines (1929-2002) die hem drie zonen schonk. 
Helaas kreeg Nelly met de nodige gezondheidsproblemen te kampen en belandde ze meer 
dan eens in het ziekenhuis. Harry stond echter altijd voor haar klaar. Ze kwam op 72-jarige 
leeftijd, in het najaar van 2002, te overlijden. Sindsdien bezocht hij nog lang samen met zijn 
poedel(s) Dennie dagelijks haar graf op Ter Borgh. De komst van de eerste kleinkinderen 
hielpen hem de draad van het leven weer op te pakken. Daar was hij net zo trots op als op 
zijn zonen die ook - net als hij vroeger - het Posterse voetbalelftal versterkten. Maar ook zijn 
volkstuintje koesterde hij. Daar was hij vaak te vinden en dat zou hij nog tot vorig jaar 
aanhouden en bewerken.  Met het klimmen der jaren begon hij ook zelf met zijn gezondheid 
te sukkelen en kwam hij uiteindelijk zelfs aan de nierdialyse. Dat trok een grote wissel op zijn 
leven, maar hij wist het te accepteren en een plek in zijn leven te geven. Naast een 
gezinsmens was hij ook een op en top familiemens. Het wekelijks treffen met zijn broers en 
zussen had altijd grote prioriteit. Op carnavalsmaandag dit jaar verruilde hij zijn huis aan de 
Rector Van den Boornlaan voor een plekje in het nieuwe zorgcentrum De Postaert. Daar 
kwam er op maandagmiddag 4 april j.l. toch nog onverwacht een einde aan zijn leven. Na de 
uitvaartmis legden we hem bij zijn vrouw te rusten op begraafplaats Ter Borgh. 
 
Op zaterdagmorgen 9 april j. l. hielden we in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch 
afscheid van Peter Joseph (Pierre) Minkenberg (1954-2022). Geboren en getogen aan de 
Groenstraat in Melick kwam hij na zijn Mulo-opleiding in de verzekeringswereld terecht en 
had hij jarenlang bij Interpolis in Roermond en Tilburg de autoverzekeringen in zijn 
portefeuille. Van jong af aan was hij lid van het plaatselijk Fluit- en Trommelcorps St. 
Andreas en dat bleef zo nadat hij in verband met zijn huwelijk met de uit Herkenbosch 
afkomstige Mariet Vergoossen in 1978 ook daarheen verhuisde. Pas toen hij vanwege zijn 
werk vaker naar Tilburg moest, meldde hij zich bij het corps in Melick af en werd hij 
vaandeldrager van harmonie Ons Genoegen. Maar uiteindelijk werd hij als geboren en 
getogen Melicker (!) lid van het Herkenbosscher Vereniging Aad Trommelcorps (VAT’90). Op 
zijn 60e kon hij vervroegd het arbeidsproces verlaten en kwam er meer tijd om samen met 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen door te brengen. Het carnavalsvirus wist hij op zijn 
zoon Peter over te dragen en hij was dan ook maar wat trots toen die in 2019 prins van de 
Doal werd. Op 2e kerstdag sloeg het noodlot toe en werd hij met Coronaklachten in het 
Roermondse ziekenhuis opgenomen, van waaruit men hem al gauw naar het ziekenhuis in 
Doetinchem transporteerde. Na een kleine maand was hij weer zover dat hij naar Roermond 
mocht terugkeren, hetgeen minstens voor de familie, die hem daar zo vaak als maar 
mogelijk bezocht, toch een hele verlichting betekende. Het zal beslist niet alleen aan het 
sacrament der zieken dat hij een maand later ontving gelegen hebben, feit is dat hij 
sindsdien langzaam maar zeker weer begon op te krabbelen. Daarom viel het ook zo tegen 
dat we op zaterdag 2 april j.l. ineens te horen kregen dat hij toch nog onverwacht was 
overleden. Hij heeft de finish net niet mogen halen. Na de uitvaartdienst, opgeluisterd door 
zijn kameraden van het VAT (waarvoor dit in een half jaar tijd het vierde lid was dat ze ten 
grave droegen), volgde de teraardebestelling op de gemeentelijke begraafplaats. 



Op woensdagmorgen 13 april j.l. namen we vanuit de St. Andreaskerk van Melick afscheid 
van Petronella Hubertina (Nelly) Erdkamp-Knops (1934-2022). Geboren in Neeritter, maar 
getogen in Horn (Beurik), kwam ze met haar huwelijk in 1960 met Wim Erdkamp (1930-
1992) naar Melick, waar ze eerst inwoonden bij Wims ouders aan de Dorpstraat, om een jaar 
later een eigen woning aan de Servaaslaan te betrekken, waar ook hun beide kinderen 
Robert en Mandy opgroeiden. Terwijl Wim de kost verdiende bij Philips in Roermond, zorgde 
Nelly voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Wim sukkelde al van jongs af 
aan met zijn longen; dat wat er ook de reden van dat hij vroegtijdig arbeidsongeschikt 
raakte. Uiteindelijk zou hij in het najaar van 1992 aan de gevolgen van een hartstilstand 
overlijden, 61 jaar oud. Het was een hard klap. Ondanks het feit dat ze lid was van allerlei 
verenigingen en clubjes, waar ze niet alleen ontspanning maar ook afleiding vond, is ze die 
klap eigenlijk nooit meer helemaal te boven gekomen. Totdat het koor ruim zeven jaar 
geleden noodgedwongen werd opgeheven, was Nelly lid van het dameskoor dat altijd de 
rouw- en trouwdiensten in onze kerk opluisterde. Haar auto bracht haar altijd waar ze maar 
wilde, bijvoorbeeld naar haar zus Lientje in Kessel die ze iedere woensdag bezocht. Aan die 
auto was dan ook zeer aan gehecht, ook al werd het rond haar 80e steeds duidelijker dat ze 
die toch maar beter van de hand kon doen. Dat deed ze uiteindelijk ook, maar het was wel 
met pijn in het hart. Sindsdien waren het vooral de bijeenkomsten en activiteiten van de 
Zonnebloem die haar hielpen in contact met de gemeenschap te blijven waarvan ze 
inmiddels ruim 60 jaar deel van uitmaakte. Dat bleef ook zo, toen ze vijf jaar geleden haar 
woning aan de Servaaslaan verruilde voor een plekje in de Bosscherhof. Toch nog 
onverwacht kwam daar op donderdagmiddag 7 april j.l. een einde aan haar leven. Na de 
uitvaartmis, opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor, legden we haar te rusten bij haar man 
die ze bijna dertig jaar lang overleefde en moest missen. 
 
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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