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inleiding 
Inmiddels is de afsluiting van de Roerbrug sinds woensdag 11 januari een feit. Op de een of 
andere manier komt iedereen erachter dat de brug dicht is, niet alleen de weggebruikers, 
maar ook de mensen die aan de omleidingsroutes wonen. Alleen de tweewielers zijn de 
lachende ‘derden’: die kunnen nog gewoon van de brug gebruik blijven maken. Voor de 
anderen is het nog even een paar weken afzien.  Gelukkig begint het traditionele 
Carnavalsprogramma na een lange Coronapauze weer op stoom te komen … 
 
Voortgang synodale proces 
Na de eerste fase van het synodale proces, waarin alle gelovigen mee konden praten over de 
toekomst van de Kerk, zijn nu de bisschoppen aan zet. De samenvatting van de ingebrachte 
reacties is vorig jaar oktober gepubliceerd in het document ‘Vergroot de ruimte van Uw 
tent’, waarvan inmiddels een Nederlandse werkvertaling is gemaakt. De bisschoppen-
conferenties is gevraagd per continent na te denken over drie vragen: welke conclusies uit 
het werkdocument van de luisterfase sluiten het best aan bij hun ervaringen in hun eigen 
bisdommen en was nieuw voor hen? Welke kwesties moeten volgens hen aandacht krijgen 
in het verdere synodale proces? En welke prioriteiten en terugkerende thema’s moeten 
besproken worden tijdens het eerste deel van de synode over synodaliteit komend najaar in 
Rome? Elke bisschoppenconferentie verzamelt de antwoorden op deze drie vragen van de 
eigen bisschoppen. Wat Europa betreft zullen die antwoorden komende maand in Tsjechië 
centraal worden besproken. Paus Francisus ziet echter graag dat het synodaal proces een 
circulaire karakter krijgt. Dat wil zeggen dat onderwerpen met enige regelmaat terugkeren 
en opnieuw besproken worden, waarmee een zo groot mogelijke betrokkenheid van lokale 
kerken wordt gecreëerd. Dat heeft er inmiddels in geresulteerd dat voornoemd werk-
document nog eens onder de geestelijkheid en de parochiebesturen is verspreid, in de hoop 
dat ook reacties van het ‘front’ nog in de bespreking van februari kunnen worden 
meegenomen. In ieder geval dienen de conclusies van deze ‘peiling’ voor eind maart bij het 
Vaticaan binnen te zijn.  De conclusies uit deze tweede (continentale) fase dienen als 
blauwdruk voor de derde (universele) fase. Die begint op 4 oktober van dit jaar als de eerste 
algemene vergadering van de bisschoppensynode plaatsvindt. In eerste instantie zou deze 
vergadering het sluitstuk van het synodale proces vormen , maar omdat paus Franciscus 
meer tijd wil creëren voor de belangrijke thema’s, staat er in oktober 2024 een vervolg-
bijeenkomst gepland. 
 
Internationale gebedsweek voor de eenheid onder de christenen 
‘Doe goed, zoek recht.’ Dat is dit jaar het thema van de Week van Gebed, die van 18 tot en 
met 25 januari wordt gehouden. De gebedsweek vraagt aandacht voor de eenheid tussen 
christen, waar regelmatig verdeeldheid heerst. Die verdeeldheid wordt vaak veroorzaakt 
door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De slogan voor de Week van Gebed 2023 is 
ontleend aan de Bijbeltekst Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd 
tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. Voor dit thema is gekozen naar 
aanleiding van de dood van George Floyd in Amerika in 2020 als gevolg van politieoptreden. 
Dit leidde over de hele wereld tot grote protesten. Tijdens de gebedsweek willen we 
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stilstaan bij verdeeldheid, racisme en ongelijkheid. Gezamenlijk gebed kan helpen om deze 
verdeeldheid te overwinnen. Miljoenen christenen over de hele wereld bidden mee tijdens 
de gebedsweek voor eenheid mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden 
zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen, door de 
problemen van de samenleving in onze gebeden een plek te geven. Meer info 
op: www.weekvangebed.nl 
 
Adellijke grootgrondbezitters in 19e en 20e eeuw (IIIb) – Gillès de Pélichy 
Naast het landgoed Delenbroek bezat de familie De Pélichy meer onroerend goed in en 
buiten de Roerstreek, niet alleen in de Midden-Limburgse gemeenten Vlodrop, Melick en 
Herkenbosch, Posterholt en Beesel, maar ook in de Brabantse gemeente  Leende, in de 
Zeeuw-Vlaamse gemeente Retranchement, Cadzand en Zaamslag, ja zelfs in de Friese 
gemeente Rauwerd. De bemoeienissen met hun onroerendgoedbezit in de Roerstreek is te 
vinden in het familiearchief Gillès de Pélichy (1553-1949 [1963]) dat zich in het Rijksarchief 
te Brugge bevindt (BE-A0513/INV 46). Het beheer daarvan werd echter toevertrouwd aan de 
Roermondse oud-notaris Paul van Crugten (1890-1976) die als zaakwaarnemer 
(rentmeester) van de familie optrad; als zodanig werd hij opgevolgd door de eveneens in 
Roermond woonachtige notaris Mathieu Hammes (1901-1988). Van Crugten trad tussen 
haakjes ook op als zaakwaarnemer (rentmeester) van Stanislas van Outryve d’ Ydewalle 
(1871-1951), gehuwd met  Cécille van der Renne de Daelenbroeck (1878-1949), die 
goederen in Echt, Roosteren, Heel, Horn, Wessem en Stevensweert bezaten, en van Willem 
Jozef Berger (1883-1953), gehuwd met  Maria Johanna de Nerée tot Babberich (1890-1983), 
eigenaren van het landgoed Overen te St. Odiliënberg. De neerslag van Van Crugtens 
werkzaamheden voor deze families vinden we in het familiearchief Van Cruchten in het 
Roermondse gemeentearchief (fonds 5018). In de delingsakte van de familie De Pélichy uit 
1964 (notaris Stassen Roermond) komen we de bij deze familie in eigendom zijnde 
pachtboerderijen in de Roerstreek tegen: 

1. Crayhof te Vlodrop in pacht bij Jean Hilkens van Hammerhof Herkenbosch; in 1912 
gebouwd in opdracht van baron Charles Gillès de Pélichy; na zijn dood toegewezen 
aan Ghislaine Gillès de Pélichy (1913-2010), gehuwd met markies Jean Marie Ruffo 
de Bonneval de la Fare des Comtes de Sinopoli de Calabre; na verkoop aan 
Staatsbosbeheer in 1975 afgebroken;  

2. Tonnedenhof te Melick met Lambert en Henri  Nijskens als pachters; waarschijnlijk in 
eigendom verworven via de familie d’ Alcantara;  toegewezen aan Anne Marie Gillès 
de Pélichy (1915-2002), gehuwd met Christian de la Kethulle; verkocht aan de 
pachtersfamilie Nijskens; 

3. Hammerhof te Herkenbosch met Jean Hilkens als pachter; in 1890 gekocht van de 
gezusters von Rottenham (Schöndeln); toegewezen aan Elisabeth Gillès de Pélichy 
(1911-2001), gehuwd met  August (Guy) de Wautier; 

4. Daelenbroekerhof te Herkenbosch in pacht bij de Gebr. van Helden; uit de 
oorspronkelijke erfenis Van der Renne;  toegewezen aan Marie Josèphe Gillès de 
Pélichy (1907-1999), gehuwd met Antoine de Looz-Corswarem (1906-1993)  

5. Beatrixhof te Herkenbosch in pacht bij Pierre Wolfhagen; toegewezen aan Raymond 
Gillès de Pèlichy  (1912-1989), in 2020 door zijn dochter Carmen verkocht aan de 
pachtersfamilie Wolfhagen; 

6. Genhof te Melick in pacht bij de familie van de Venne; in 1890 gekocht van de 
gezusters Von Rottenham (Schöndeln); een jaar na de verwoestende brand van 1969 
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door Guido (Guy) Gillès de Pélichy (1918-1999) verkocht aan pachter Hamans, die de 
(oorspronkelijk uit Herten afkomstige familie Van de Venne opvolgde die de hoeve 
sinds 1860 in pacht had (Melicks-Oud-Nieuws-Blad 23 [2001]).         wordt vervolgd 

personalia 
Op donderdagmorgen 12 januari j.l. werd in de St. Martinuskerk van Vlodrop de uitvaart-
dienst gehouden voor Allegonda Theodora (Gonnie) Miedema-Hermens (1929-2023). Ze 
was op 12 februari 1929 geboren in Gennep en is op zaterdag 7 januari j.l. overleden in 
Zorgcentrum St. Magdalena in Haelen. Op 2 januari 1979 was ze in Haelen getrouwd met de 
bekende ‘pastor’ Ed Miedema (1912-1985). Die  was sinds 1938 priester van het bisdom 
Roermond. Hij was kapelaan in o.m. Heerlen, Sittard en Roermond en werd daarna benoemd 
tot pastoor van de St. Michael-parochie ‘’t Eikske’ in Schaesberg. Hier kwam hij in conflict 
met bisschop Moors vanwege zijn vrije opvatting van het ambt en het gezag in de R.K. kerk. 
Hij was onbuigzaam in zijn verzet tegen de machtskerk. Het leidde tot zijn ontslag in 1968. 
Het kerkbestuur trad af en gesteund door de parochieraad werden de diensten voortgezet in 
een eigen kerkgebouw. Er ontstond een kritische basisgemeente, de zgn. ‘vrije streek-
parochie’ Schaesberg die alweer een hele poos ter ziele is. Afgelopen najaar werd de toen al 
jarenlang leegstaande en verkommerende St. Michaelkerk in Schaesberg gesloopt. Volgens 
dagblad ‘Trouw’ verdween daarmee ook “de erfenis van de opstandige pastoor Miedema”. 
Na de uitvaartmis in Vlodrop, waar ze jarenlang bij pastoor Schnackers ter kerke kwam, 
volgde de begrafenis op Bergerbos. 
 
Op vrijdagmorgen 13 januari j.l. deden we vanuit de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch 
Theodorus Gerardus (Theo) Dohmen (1923-2023) uitgeleide. Geboren en getogen in 
Herkenbosch aan de Wijngaard, begon hij zijn werkzame carrière bij de boekhouding bij 
carrosseriebouw Mooren in Roermond, om uiteindelijk hoofd administratie bij de politie in 
Herkenbosch te worden. In 1957 trouwde hij met de eveneens uit Herkenbosch afkomstige 
Nelly Hendriks en betrokken ze een eigen huis aan de Hoogstraat. In 1964 verhuisden ze 
naar Theo’s ouderlijk huis aan de Wijngaardstraat, dat ze verbouwden zodat er zowel voor 
hen zelf als voor Theo’s ouders plaats was en ze ook beter voor hen konden zorgen. Sinds 
hun overlijden in de jaren zeventig gingen Theo en Nelly steeds vaker op vakantie en reisden 
ze met hun auto heel Europa af. Begin 1983 streken ze neer aan de Nachtegalenweg. Twintig 
jaar geleden maakte een zwaar auto-ongeluk een einde aan hun autovakanties en gingen ze 
steeds vaker fietsen. Met bevriende echtparen vormde ze een fietsclubje waarmee ze ook 
wel meerdaagse fietsvakanties ondernamen. Gezondheidsproblemen waren er de oorzaak 
van dat hij vroegtijdig het arbeidsproces had kunnen verlaten. Toch bleven ze actief, totdat 
Theo’s gezondheidsproblemen een jaar of vijf geleden weer de kop op begonnen te steken 
en hij steeds meer begon te sukkelen. Vanwege de urgentie moest hij een jaar geleden 
noodgedwongen in een zorgcentrum in Tegelen worden opgenomen. Omdat hij daar 
vreselijk last  van heimwee had en voor Nelly de dagelijkse gang daarheen geen doen was, 
haalde ze hem van lieverlee terug naar huis. Afgelopen voorjaar kreeg hij een plek op de 
Bosscherhof waar hij sindsdien liefdevol verzorgd werd. Had hij vroeger altijd graag geleefd 
en was hij altijd vrolijk van aard geweest, de laatste tijd was het echter precies andersom. 
Het leven viel hem steeds zwaarder en daarom kwam zijn dood op 6 januari j.l. ook en vooral 
als een verlossing. Na de uitvaartmis legden we hem te rusten in het graf van zijn ouders. 
 
Op woensdag 18 januari j.l. hielden we in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch de 
uitvaartdienst voor Gezina Catharina Maria (Kitty) Verbers-Veltrop (1932-2023). Geboren 



en getogen in Geleen (Lindenheuvel) als op één na jongste in een gezin met zeven kinderen, 
een gezin dat aanvankelijk in het Groningse Onstwedde woonde, maar in verband met het 
werk dat vader Veltrop op de Maurits vond naar de Westelijke mijnstreek ‘emigreerde’. In 
1968 trouwde ze met (de oorspronkelijk uit Horst-America afkomstige) Theo Verbers (1929-
2000) en gingen ze in Munstergeleen wonen. Theo was aanvankelijk in de bouw werkzaam, 
maar toen hij zijn zwager Herman Roelofs (1926-2011) zo enthousiast hoorde spreken over 
zijn werk bij Rockwool in Roermond, maakte ook Theo de overstap naar dit bedrijf en 
verhuisde hij met zijn gezin in 1977 naar Herkenbosch, waar ze aan de Johannes 
Douvenstraat gingen wonen en waar ook zoon Paul verder zou opgroeien. Kitty leefde alleen 
maar voor haar gezin. Theo was meer een gemeenschapsmens en toen hij op zijn 57e met de 
VUT kon gaan trad hij toe tot onze Kerk-Klusjes-Klub waar ook zijn zwager Herman al deel 
van uitmaakte. Samen met Herman en Rika maakten Kitty en Theo regelmatig dagtochtjes.  
Daar kwam een einde aan toen Theo ziek werd en na een verblijf van 2½ maand in het 
ziekenhuis begin 2000 overleed. Dat was voor Kitty reden om naar een kleinere woning aan 
de Heuvelstraat te verhuizen, temeer daar zoon Paul inmiddels ook op zichzelf was gaan 
wonen en een relatie had gekregen. Kitty hield zich graag bezig met handwerken en muziek 
luisteren, terwijl ze op de TV graag naar natuurfilms keek. Als een van de eersten betrok 
Kitty in 2007 een aanleunwoning bij de Bosscherhof. Anderhalf jaar geleden begon ze met 
haar gezondheid te sukkelen. Toen ze eind 2021 dringend gedotterd moest worden, dreigde 
Corona roet in het eten te gooien. Tot overmaat van ramp werd er ook nog kanker bij haar 
geconstateerd. De daaropvolgende operatie en revalidatie werd de aanleiding om via WZC 
Herte naar de Bosscherhof zelf te verhuizen. Toch nog onverwacht snel kwam er daar op 
woensdag 11 januari j.l. een einde aan haar leven. Na de uitvaartmis legden we haar bij haar 
man Theo te rusten op de algemene begraafplaats. 
 
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. 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. kerkbestuur 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 (Marie-Anne Geraedts), 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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