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Paasboodschap van onze bisschop 
Vandaag de dag is ons lichaam heel belangrijk. Sporten, in conditie blijven. Zorg voor ons 
lichaam is verantwoord bijbels. Ons lichaam is geen wegwerpartikel. De verrijzenis van Jezus 
lichaam – vandaag gevierd: zo perfect als zijn hemels lichaam zal het onze op aarde nooit 
kunnen zijn. Maar tot die tijd is het goed om ons natuurlijk lichaam te verzorgen: zaaien we, 
begraven we, voorzichtig leggen we het geleefde lichaam in de aarde, dekken het toe en 
geloven dat God er een mooi lichaam uit zal halen. Is het kerkhof is niet een dodenakker, 
een akker waarop gezaaid wordt en nieuw leven geboren wordt? God als tuinman. Een 
zaaiplaats. Gods eigen volkstuin.   Maria Magdalena komt Paasmorgen – het was nog donker 
– als eerste bij het lege graf en  heeft als eerste getuigd van het lege graf. Meer niet. Van de 
verrijzenis had ze nog geen idee. Maria Magdalena denkt niet dat Jezus verrezen is, want ze 
vraagt huilend aan de engelen die ze bij het graf ziet zitten of ‘ze’ Hem uit het graf genomen 
hebben. Ze verkeerde nog in het donker van het verdriet. Jezus niet herkennen, Hem niet 
opmerken, het kan je overkomen. Als je verdriet zo groot is, de zorgen te zwaar, de spanning 
ondraaglijk en de prikkels te veel … Maria denkt dat die persoon die achter haar staat de 
tuinman is: verantwoordelijk voor de bewaking en het onderhoud van die graftuin en dus 
ook voor het beheer van de rustplaatsen. Zou deze tuinman het lichaam van haar Heer 
hebben weggehaald? De waas van tranen werkt nog steeds als een lens die alles vertekent. 
Ze denkt dat het de tuinman is. En ís Jezus niet echt de tuinman? Maar dan in de diepere zin 
van het woord? En ten diepste is Hij ook de tuinman die hier, bij wijze van spreken, met 
zoveel liefde en aandacht het zieltogende plantje dat Maria Magdalena was geworden, 
verzorgt, water geeft, ondersteunt, zodat ze open bloeit: zodat het donker in en om haar 
heen plaats maakt voor licht. Zo’n tuinman wil Hij ook zijn voor u en mij …i s Hij ook voor u 
en mij. Rembrandt heeft van deze Bijbelpassage in 1638 een schilderij gemaakt, 
tegenwoordig – naar het schijnt – deel van de collectie van Koningin Elisabeth in Buckingham 
Palace. Op dat schilderij keert Maria zich om en – zich omkerend vanuit het donker van het 
graf naar het licht toe – ziet ze Jezus staan. Maar in de mening dat het de tuinman is, vraagt 
zij deze tuinman waar Hij Jezus heeft neergelegd. Want nog herkent zij hem niet. Het is en 
blijft nog steeds donker, blijkbaar. Pas als Jezus haar bij naam noemt, herkent zij hem en 
wijkt het donker voor het licht. Hij noemt haar bij naam en zij herkent Hem als rabbi, goede 
meester. De dichteres Ida Gerhardt uit de vorige eeuw roept dit bijbels, door Rembrandt 
geschilderd, tafereel tot leven via een gedicht. Rembrandt beeldt de tuinman die Maria 
Magdalena denkt te zien uit door Jezus met een grote strooien hoed en een schop in de 
hand weer te geven. Dat gedicht dateert dus van ongeveer 250 jaar na Rembrandt 
In de tweede strofe van dit gedicht spreekt de dichteres over de kleuren die op het schilderij 
aangeduid worden als ‘kinderdroom van groen en goud’. Het is het groen van de tuin, 
waaraan de opkomende zon een gouden glans geeft. Het is een afbeelding die de dichteres 
Gerhardt als kind erg heeft aangesproken en nog steeds raakt ze erdoor geroerd als ze zegt: 
‘Nòg laat ik mijn tranen gaan als in de gaarde ik Hem zie staan.' Ida Gerhardt vereenzelvigt 
zich met Maria Magdalena. Uiteindelijk leveren Bijbeltekst, schilderij van Rembrandt en 
woorden van de dichteres dit gedicht op; een gedicht waarin Ida Gerhardt zich met Maria 
Magdalena vereenzelvigt: “Eén Rembrandt kende als kind ik goed: de Christus met de grote 
hoed wandelend in de ochtendstond. En, naar erbij geschreven stond: Hij was een hovenier. 
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En nòg laat ik mijn tranen gaan als in de gaarde ik Hem zie staan, en- wat terzijde - in stille 
schrik die éne, zij die dacht als ik: Het was de hovenier. O kinderdroom van groen en goud - 
géén die ontnam wat ik behoud. De laatste hoven naderen schier en ijler wordt de ochtend 
hier. Hij is de hovenier” (Ida Gerhardt, 1961). 
 
Presentatie documentaire “Dr. Biermans – a true story” (30 april) 
Olivier Vandersleyen en Martine Degreef uit het Belgische Hoeilaart (bij Brussel) hebben 
heel wat tijd en energie gestoken in een documentaire over het wonderbare leven van de 
bekende Herkenbosscher Dr. Hubert Biermans (1864-1953). De documentaire over Dr. 
Biermans is inmiddels geselecteerd voor het Montreal International History Film Festival in 
Canada en het Saraqusta Film Festival in Zaragoza (Spanje). De presentatie van de 
documentaire in Herkenbosch zou eerst zondag 28 november j.l. plaatsvinden, maar 
vanwege de oplopende Coronagetallen en de daarmee gepaard gaande beperkende 
maatregelen werd deze evenwel afgelast. Als nieuwe datum voor de presentatie is nu 
zaterdag 30 april a.s. geprikt. Er zijn twee voorstellingen in het Dr. Biermanshuis voorzien, de 
eerste om 15.00 uur en de tweede om 20.30 uur. Degenen die zich al opgegeven hadden 
voor het bijwonen van de première zullen telefonisch benaderd worden om hun opgave te 
bevestigen Er zijn nog enkele plaatsen vrij, entree gratis, opgave is nog mogelijk bij André 
Beckers: apm.beckers1@gmail.com. 
 
500 jaar ‘Nederlandse’ paus Adrianus (VI) 
Eind deze maand wordt met een symposium in Rome de 500e verjaardag van de verkiezing 
van de enige paus uit de Lage landen herdacht. De in Utrecht geboren kardinaal Adriaan 
Floriszoon Boeyens (1459-1523) werkte op het moment van zijn uitverkiezing in Spanje, 
nadat hij voorheen vele jaren in Leuven actief was geweest. Als paus Adrianus VI werd hij 
bekend als iemand die uitwassen in de Kerk bestreed en het Vaticaan wilde hervormen. Hij 
was overigens maar heel kort paus: van 9 januari 1522 tot zijn dood op 14 september 
1523. Zijn pauskroning vond pas veertien dagen voor zijn dood plaats, onder meer omdat 
het lange tijd duurde voordat hij vanuit Spanje naar Rome kon reizen. In Utrecht werd 
indertijd een huis voor hem gebouwd, dat nu bekend staat als het Paushuize. Na Adrianus 
VI duurde het tot aan de komst van de Poolse paus Johannes Paulus II (1978) voordat er 
weer een niet-Italiaan tot paus werd gekozen. Omdat de lage landen in de 16e eeuw deels 
tot het Heilige Roomse Rijk behoorden, wordt Adrianus VI ook als Duitse paus gezien. Hij 
ligt begraven in de basiliek Santa Maria dell Anima in Rome, die als Duits-Nederlandse kerk 
wordt gezien. Paus Franciscus roemde hem onlangs als een “moedig” man die in “zijn korte 
pontificaat bovenal verzoening in de Kerk en in de wereld zocht, en zo de woorden van de 
apostel Paulus in praktijk bracht, volgens welke God juist aan de apostelen het dienstwerk 
van de verzoening toevertrouwde. Die binnenkerkelijke verzoening zocht hij onder meer in 
het conflict met de reformatoren. Adrianus stuurde een gezant naar Neurenberg in een 
poging “Luther en zijn volgelingen met de Kerk te verzoenen”. Adrianus liet ook 
“uitdrukkelijk vergeving vragen voor de zonden van de prelaten van de Romeinse curie”, 
zei Franciscus. “Vanwege zijn voortijdige dood kon paus Adrianus helaas geen van deze 
projecten tot voltooiing brengen. Toch blijft zijn getuigenis als onverschrokken en 
onvermoeibaar werker voor geloof, rechtvaardigheid en vrede levend in het geheugen van 
de Kerk”. Inmiddels hebben de Vaticaanse posterijen een speciale postzegel met Adrianus’ 
portret erop uitgegeven (KN). 
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Patroonsfeest St. Odiliënberg (9 mei) 
Op zondagavond 8 mei a.s. gaat  met de gezongen Vespers van 17.00 uur de viering van het 
jaarlijks patroonsfeest in St. Odiliënberg van start: het feest van de HH. Wiro, Plechelmus en 
Otgerus. Na de Vespers bestaat de mogelijkheid de relieken te vereren en een persoonlijke 
zegen met de relieken te ontvangen. Aansluitend is er in de priorij een informele ontmoeting 
en zal pastoor L’Ortye een lezing houden over een vermeend kanunnikenhuis aan het 
Kerkplein. Die lezing is voor iedereen toegankelijk. ’s Anderendaags is er om 9.30 uur een 
plechtige hoogmis met onze (nieuwe) deken, de hoogeerwaarde H. A. de Graaf Woutering, 
als hoofdcelebrant. Ook na de hoogmis bestaat er weer de gelegenheid om de relieken te 
vereren en een persoonlijke zegen met de relieken te ontvangen. De ‘festiviteiten’ worden 
om 12.00 uur afgesloten met een aanbiddingsuur, voorafgegaan door de sext en het ‘Regina 
Caeli’ tot besluit. Op dir moment is men bezig de beelden van onze patroonheiligen, die de 
westgevel van onze basiliek sieren, weer hun oorspronkelijke (gecentreerde) plaats te geven. 
Dit werd mogelijk sinds een jaar geleden het versleten en in onbruik geraakte (unit-)orgeltje 
op het oksaal werd opgeruimd (zie Roerkerknieuws 76). 
 
Personalia 
Aan het einde van de Chrismamis in de Roermondse kathedraal op woensdagavond 13 april 
j.l. werd bekend gemaakt dat de oud-pastoor van Vlodrop, mgr.dr. Hub Schnackers (1946), 
tot ere-kanunnik van het kathedraal kapittel was benoemd. Hij was lange jaren als vicaris en 
vicaris-generaal actief voor ons bisdom. Bijna 30 jaar was hij lid van het kathedraal 
kapittel, waarvan vele jaren proost (voorzitter). Vorig jaar legde Mgr. Schnackers zijn taak 
als kanunnik neer vanwege het bereiken van de statutaire leeftijd van 75 jaar. Na zijn 
priesterwijding in 1974 bekleedde hij diverse pastorale taken in parochies in Heer, 
Kerkrade en Vlodrop, was hij vele jaren docent aan de priester- en diakenopleiding van ons 
bisdom, vicaris voor onder meer missiezaken en als vicaris-generaal van 1999 tot aan diens 
emeritaat in 2017 de rechterhand van oud-bisschop Frans Wiertz. Na diens terugtreden 
was Mgr. Schnackers als diocesaan administrator bijna een jaar lang de bestuurder van het 
bisdom. In 2019 ging hij officieel met emeritaat. 
 
Op (paas-)zondagmiddag 17 april j.l. werd in de St. Martinuskerk van Vlodrop Leon 
Zachwieja gedoopt.  
 
Op donderdagavond 21 april j.l. ontvingen in de St. Catharinakerk van Montfort de volgende 
kinderen het sacrament van het vormsel:  Luna Beckers, Robin Beckers, Jari Beunen, Tilde 
Craenen, Anouck Croonenberg, Jan Gehlen, Juun Heurkens, Tom Kuijsten, Imke Maessen, 
Luuk Maessen, Pieter van Pol, Sanne Scheers, Raf Tichelder, Evi Timmermans, Liza 
Verstraaten en Nick Zeelen. Uit Herkenbosch sloten nog Jens van Bussel, Jort Moors, 
Minthe Pelsers en Mick Krowinkel aan, die vanwege de Coronamaatregelen niet op 19 
november j.l. gevormd konden worden. 
 
Op vrijdagmorgen 22 april j.l. namen we vanuit de St. Matthiaskerk van Posterholt afscheid 
van Maria Hubertina (Dina) van der Varst-Muizers (1927-2022). Geboren en als jongste in 
een gezin van vijf kinderen getogen in Posterholt (Winkel), ging ze al op jonge leeftijd op de 
textielfabriek aldaar werken. Daar werkte ook de eveneens uit Posterholt afkomstige Pie van 
der Varst (1919-2002) met wie ze in 1954 trouwde, een huwelijk waaruit twee kinderen 
werden geboren: Andreas en Gerry. Terwijl Pie na hun huwelijk op de textielfabriek bleef 



werken wijdde Dina zich helemaal aan het huishouden en de opvoeding van de kinderen. 
Naast zijn werk hield Pie er ook een grote moestuin op na, waar niet alleen voor het gezin 
maar voor de hele familie groente werd geteelt. Dina ontpopte zich als een uiterst zorgzame 
en bezorgde huismoeder, niet alleen voor haar zoon die in Nijmegen  ging studeren maar 
ook en vooral voor haar dochter die al op jonge leeftijd met serieuze gezondheidsproblemen 
te kampen kreeg en voor Gerry’s dochter Manon die in hetzelfde schuitje belandde. Bij alle 
problemen en zorgen die op haar weg kwamen wist ze zich - mede dankzij haar geloof en 
Godsvertrouwen - altijd sterk en kranig te houden. Dat bleef ook zo toen de grootste 
tegenslagen in haar leven zich aandienden: de jarenlange ziekte en dood van haar man Pie 
ruim twintig jaar geleden, het vroegtijdig overlijden van haar dochter Gerry in 2014 en van 
haar schoondochter Ria in 2017. Dat verdriet droeg ze elke dag met zich mee en heeft haar 
getekend. Pas toen ze, vooral na een ongelukkige val in haar tuin afgelopen zomer, zelf 
steeds meer op de zorg van anderen raakte aangewezen (iets wat ze maar moeilijk kon 
accepteren) en ze begin dit jaar haar woning aan de Wilhelminalaan moest verruilen voor 
een plekje in een zorgcentrum, begon het leven zo zwaar te vallen dat ze steeds meer ging 
uitzien naar een leven vrij van pijn en zorgen, naar het weerzien met haar dierbaren die haar 
al in de dood waren voorgegaan. Dat werd haar op paaszaterdag 16 april j.l. gegund, toen ze 
in zorgcentrum Bergh, voorzien van het sacrament der zieken, de overgang van het aardse 
naar het hemelse maakte. Na de uitvaartmis, opgeluisterd door Willeke Simons, legden we 
haar bij haar man op begraafplaats Ter Borgh te rusten. 
 
Op zaterdagmiddag 23 april j.l. werd in de St. Matthiaskerk van Posterholt (aanstaand 
communicantje) Naomi Dullens gedoopt en op zondagmiddag 24 april j.l. in de St. 
Catharinakerk van Montfort Aylen Meuwissen. 
 
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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