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inleiding 
Werden de Corona-maatregelen die in onze kerken golden al eerder afgebouwd, in het 
bisdom Aken gebeurde dat pas per 2 februari j.l. Dienaangaande schreef de Akener vicaris-
generaal onlangs: “Corona scheint bundesweit in der endemischen Normalität anzukommen. 
Die befürchtete Corona-Winterwelle ist bislang ausgeblieben und neue Virusvarianten breiten 
sich nur noch sehr langsam aus. Gründe dafür können in einer hohen Immunität in der 
Bevölkerung durch Impfungen und bereits eingetretene Erkrankungen gesehen werden”.  
Reden om alle daar sinds 1 juli 2021 gelden regels te laten vervallen. Als ze dat al in 
Duitsland durven doen - waar ze vooral op Coronagebied toch altijd al veel strenger waren – 
dan is er ook bij ons geen reden om de kerk te mijden. Toch zien we dat gebeuren, of is het 
eigenlijk al gebeurd: zijn we sinds het uitbreken van de coronacrisis drie jaar geleden toch 
ongeveer een derde van onze kerkgangers kwijtgeraakt. Dat heeft ongetwijfeld zijn 
gevolgen, ook op financieel gebied. Vergeet ons daarom niet nu in en voor alle kerken in 
Nederland de ‘actie Kerkbalans’ gehouden wordt. Wij moeten het immers - nu en in de 
toekomst - van Uw bijdragen, van Uw giften en gaven hebben. Als parochies worden we niet 
van hogerhand ondersteund; Integendeel: 2 x 8 % van onze kerkelijk inkomsten 
(kerkbijdrage, misintenties, kaarsen- en collectegeld) gaan structureel naar het bisdom. 
‘Gelukkig’ worden die afdrachten minder naarmate onze inkomsten dalen. Ten gevolge van 
de energiecrisis zullen onze uitgaven dit jaar echter fors stijgen. Om toch het hoofd boven 
water te houden voelen we ons steeds meer gedwongen de tering naar de nering te zetten 
en zullen op termijn ook andere kerken dan die van Melick ‘verkleind’ moeten worden. Dat 
kan ook niet anders als we ons realiseren dat die gebouwd zijn de tijd van het ‘Rijke 
Roomsche leven’ toen (bijna) iedereen nog naar de kerk ging en ook (bijna) iedereen om en 
aan de kerk gaf … 
 
15 jaar Radio Maria Nederland 
Radio Maria Nederland bestaat 15 jaar. Dit jubileum ging niet ongemerkt voorbij. Op 
zaterdagmiddag 4 februari was er in de Bossche St. Jan een jubileumviering, gevolgd door 
een receptie in het Sint-Janscentrum.  Radio Maria is in 1983 begonnen als een 
parochieradio in het bisdom Milaan, Italië. Het doel was om de parochianen te informeren 
en geestelijk te ondersteunen door het uitzenden van gebeden, de Eucharistieviering en het 
Rozenkransgebed. In 1987 richtten leken en priesters samen de Vereniging Radio Maria op 
om de radio minder afhankelijk te laten zijn van de parochie en op grotere schaal te kunnen 
evangeliseren. Hierbij werd duidelijk de leiding en genade van de Heilige Moeder ervaren. 
Al gauw kwamen er vanuit de hele wereld aanvragen om ook een Radio Maria te mogen 
oprichten. Deze initiatieven werden van harte ondersteund. Het resulteerde in 1998 in de 
oprichting van de World Family of Radio Maria. Radio Maria is momenteel wereldwijd te 
beluisteren in meer dan 78 landen en verspreidt het Evangelie met 86 radiostations onder 
miljoenen (ca. 30 miljoen) luisteraars in hun eigen taal. Op 2 februari 2008 zag Radio Maria 
Nederland het levenslicht. Het was de oprichter van Radio Maria die na een bezoek aan de 
Zoete Moeder in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch ervan overtuigd was dat Maria 
zelf in Nederland een missie had.  Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 
24 uur per dag, 7 dagen per week uitzendt. Radio Maria Nederland maakt deel uit van 
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voornoemde ‘World Family’. Radio Maria is een leken-organisatie met vrijwilligers als 
voornaamste basis. Er is een klein team (parttime) vaste medewerkers in dienst voor het 
organiseren en coördineren van de dagelijkse werkzaamheden. Radio Maria zendt geen 
reclame uit, onderneemt geen commerciële activiteiten en krijgt geen subsidie van de 
overheid. Het project wordt volledig gefinancierd door donaties van vrijgevige en betrokken 
luisteraars, die het werk van de meer dan 86 Radio Maria’s wereldwijd mogelijk maken. 
Radio Maria is te ontvangen via de middengolfzender 675 kHz AM in Lopik. Sinds 1 
september 2013 ook via digitale radio: DAB+, kanaal 11C. Naast de middengolf en het 
internet levert deze nieuwe ontvangstmogelijkheid nóg hogere geluidskwaliteit, met dekking 
in het hele land. Ook aan de ontvangst via smartphone en tablet is gedacht: Radio Maria is 
ook te beluisteren via een gratis te downloaden ‘Radio-Maria-app’. 
 
Bisdom steunt actie ‘Limburg helpt Oekraïne’ 
Onder het motto ‘Limburg helpt Oekraïne’ is een samenwerkingsverband van stichtingen, 
scholen, kerken en betrokken burgers deze week een actie gestart om goederen in te 
zamelen voor de zwaar getroffen bevolking van Oekraïne. Het bisdom Roermond 
ondersteunt deze actie en vraagt alle parochies, kloosters en andere kerkelijke instellingen 
in Limburg om voor zover mogelijk hieraan mee te werken. In Oekraïne is het volop winter, 
met vooral ’s nachts zeer koude temperaturen. Door de oorlogssituatie ontbreekt het op 
veel plaatsen aan de meest noodzakelijke hulpgoederen. Een aantal Limburgse stichtingen, 
scholen, kerken en burgerinitiatieven heeft daarom de handen ineengeslagen om te 
helpen. Door een gerichte inzamelactie van noodzakelijke goederen en houdbaar voedsel, 
gekoppeld aan een oproep voor donaties voor de financiering van het transport willen zij 
zeer gericht bevriende kerken en stichtingen in Oekraïne van hulp voorzien.  
Sinds 1 februari j.l. kunnen de goederen op enkele vasten dagen in de week worden 
ingeleverd op een van de inzamelpunten in Valkenburg en Maastricht. Daarnaast kunnen 
deelnemende organisaties, zoals kerken en scholen, hun eigen inzamelsysteem opzetten. 
Vandaar worden de verzamelde goederen naar een centrale loods in Valkenburg gebracht. 
Daar worden ze door vrijwilligers gesorteerd en verpakt en vervolgens per vrachtwagen 
naar Oekraïne gebracht. De actie ‘Limburg helpt de Oekraïne’ is een samenwerking tussen 
de Stichting Bergsche Kracht uit Berg en Terblijt, de Stichting Hulp door Genade uit 
Valkenburg, de Oekraïense werkgroep Kerkrade, het Platform Wereldburgerschap uit 
Valkenburg, de Vierkante Cirkel uit Meerssen, enkele Oekraïense vrijwilligers en de 
Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa uit Meerssen. Verder hebben 
enkele parochies en protestantse kerken uit Heerlen, Maastricht en Valkenburg zich achter 
de actie geschaard. Financiële bijdragen zijn ook van harte welkom. Deze kunnen worden 
overgemaakt naar rekeningnummer NL58 RBRB 0943 2307 72 van Stichting Sociaal Medische 
Hulpverlening aan Oost Europa (ANBI) in Meerssen o.v.v. Limburg helpt Oekraïne. 
 
Adellijke grootgrondbezitters in de 19e en 20e eeuw (Vb) – de Zantis 
De geschiedenis van de familie De Zantis van Frymerson begint met de Jülicher koopmans-
zoon, Johann Wilhelm von Zantis (1757-1839) die ‘kurfürstl. pfälz. Hofrath’ was in Düsseldorf 
(waar de administratie van het hertogdom Gulik was gevestigd). In 1786 was hij door de 
Oostenrijkse keizer Joseph II in de adelstand verheven. In Düsseldorf maakte hij ook de 
Franse tijd mee die zowel op politiek-maatschappelijk als op kerkelijk gebied voor een hele 
omwenteling zou zorgen. Na de vroegtijdige dood van zijn vrouw vestigde hij zich in 
Roermond waar de ‘roots’ van zijn schoonmoeder (Griffin) lagen. Koning Willem I lijfde hem 



in 1822 in bij de adel van het pas tot stand gekomen Koninkrijk der Nederlanden (KB 25 sept. 
1822 nr. 56), nadat hij twee jaar eerder het (in de Dranse tijd geconfisqueerde) voormalige 
riddermatige goed Frymerson in St. Odiliënberg  had gekocht. De naam van ‘Jean Guillaume 
Bruno de Zantis de Vrymerson’ uit Roermond  komen we dan ook tegen op de ’Liste des 
personnes ou des familles dont les titres et la noblesse son inscrits sur les régistres du Conseil 
suprême de Noblesse et auxquelles sont applicables les dispositions de l’ arrété royal du 26 
janvier 1822’ (‘Almanach de la Cour de Bruxelles de 1725 à 1840’ [1864] blz.213). 
Uit zijn huwelijk met de (uit Aken afkomstige) Philippine von Thenen (1765-1817) werden in 
Düsseldorf acht kinderen geboren, waarvan alleen de oudste, Charles Théodore de Zantis 
(1792-1859) uit zijn huwelijk met de Luikse Josephine Leclercq (1804-1888) voor een 
nageslacht zou zorgen.  Hij maakte een bijzondere carrière: hij ging hij in Franse legerdienst 
(1810) waar hij het tot luitenant schopte (1812). Na krijgsgevangen te zijn genomen maakte 
hij de overstap naar het Nederlandse leger (1814) om een jaar later tot kapitein te 
promoveren. In 1830 stond hij nog altijd te boek als kapitein binnen de elfde afdeling 
Infanterie (‘Jaarboekje voor het koninklijk leger der Nederlanden [1830]). Na de Belgische 
afscheiding koos hij voor de Belgische loyaliteit en stapte hij over naar het Belgische leger, 
waar hij begon in de rang van majoor (1830), luitenant-kolonel (1835) en uiteindelijk 
generaal-majoor (1842) werd (Boijen: ‘Inventaris van het Archieffonds België in de periode 
1830-1839’ [1979]).  Van 1831-1837 was hij substituut en van 1837 tot 1839 procureur des 
konings aan de rechtbank van Roermond; vanaf 1837 bekleedde hij ook een functie op de 
personeelsafdeling van het ‘secretariat général’ van het Ministerie van Oorlog (‘Almanach de 
la Cour de Bruxelles de 1725 à 1840’ [1864] blz. 319 en 349). In het voorjaar van 1850 ging 
hij met pensioen. Hij overleed op 2 januari 1859 te Brussel (Ixelles). Zijn weduwe gaf 
opdracht tot herbouw van het huis Frymerson naar plannen van de bekende architect Pierre 
Cuypers: “een wit geschilderd landhuis onder een zadeldak tussen topgevels met vlechtingen 
in een sobere, neogotische stijl”. Het oude kasteeltje werd in 1893 gerestaureerd, waarbij de 
toren een gemetselde balustrade kreeg voor een belvédère (‘Kastelen in Limburg’ [2005] 
blz.244-245). Zij en haar kinderen onderhielden hartelijke contacten met de toenmalige 
pastoor van St. Odiliënberg, mgr. Michael Willemsen (1831-1904), en behoorden ook tot de 
voornaamste weldoeners van de restauratie van de kerk. Mede als dank daarvoor verkregen 
zij in 1881 het recht op een eigen grafkelder onder de Mariakapel (Jaarboek HVR 2005). De 
douairière De Zantis overleefde haar man bijna dertig jaar en overleed op 26 januari 1888 te 
Brussel. Vier dagen later werd aldaar in de kerk van St. Jacob op de Koudenberg een 
plechtige Requiemmis voor haar zielenrust gehouden, waarna haar lichaam naar St. 
Odiliënberg werd overgebracht. Daags erna werd onder grote belangstelling van parochia-
nen en vreemdelingen, door de Roermondse bisschop mgr.Boermans een Mis in de kerk 
aldaar opgedragen. Hij sprak onder meer over de enorme inzet van deze nobele dame voor 
de kerk in Sint Odiliënberg. Haar nagedachtenis bleef onder andere bewaard in de St. 
Jozefkapel met de tekst: "Deze kapel met altaar en versiering werden opgericht ter ere van 
de H. Jozef door de nobele Dame Joséphine Leclerq, weduwe van Generaal Theodore de 
Zantis de Frymerson en hun dochter Adèle in het jaar 1885" (dit altaar en deze kapel gingen 
helaas verloren ten gevolge van het oorlogsgeweld begin 1945). In zijn dagaantekeningen 
schreef pastoor Willemsen: “Na de trieste ceremonie bad de bisschop in stilte voor de kist, 
daarna werd zij in de grafkelder bijgezet, naast haar zoon (Auguste Guillaume, overl. op 15 
juni 1881, red.), waar zij de glorievolle opstanding afwachten volgens het woord van de H. 
Schrift: Zalig zijn de doden die in de Heer zijn ontslapen, want hun werken zullen hen volgen. 
Apoc.14,13”.          wordt vervolgd 



personalia 
Op dinsdagmiddag 7 februari j.l. hielden we in het crematorium in Roermond de uitvaart-
dienst voor Anna Mechtilda Hubertina (Annie) Peeters-Vries (1929-2023). Geboren en 
getogen in Ittervoort (Santfort), in een gezin met 9 kinderen, ging ze al op jonge leeftijd uit 
werken, eerst meehelpen bij boeren in de buurt, later in betrekking bij goede gezinnen, en 
weer later in gezinnen waar een kindje was geboren. Op haar 21e leerde ze Frits Peeters 
(1927-2016) kennen met wie ze drie jaar later, in 1954 trouwde. Terwijl Frits op de ouder-
lijke boerderij in Thorn bleef werken die hij later zou overnemen, zorgde Annie voor de 
huishouding en de opvoeding van hun drie kinderen. Toen de boerderij tot de grond toe 
afbrandde zat er voor Frits niets anders op dan als mijnwerker de kost te gaan verdienen. 
Dat viel voor een buitenmens als Frits niet mee, maar Annie tilde er zelfs zo zwaar aan dat ze 
er heel haar verdere leven last van zou blijven ondervinden. Gelukkig kon Frits na verloop 
van tijd in de bouw terecht. Hoewel ze zelf geen instrument bespeelden, muzikaal waren 
Frits en Annie wel; ze wisten hun liefde voor de muziek ook aan hun kinderen door te geven. 
Toen de kinderen uitvlogen betekende de komst van de kleinkinderen een nieuwe levens-
invulling. Wekelijks, op zondagmiddag, togen ze samen naar Heppeneert, om daar hun lief 
en leed bij Maria aan te bevelen. Er braken moeilijke tijden aan toen Frits in 2010 door een 
herseninfarct werd getroffen, in 2014 gevolgd door een tweede. Het was de oorzaak dat ze 
naar zorgcentrum Bergh moesten verhuizen, waar Frits in de zomer van 2016 kwam te over-
lijden. Omdat ze steeds slechter begon te zien begonnen ook veel van de dingen waarmee ze 
zich altijd zo graag bezig hield weg te vallen. Het verlies van haar zoon Peter in mei vorig jaar 
deed haar steeds meer verlangen naar de dood die haar weer zou verenigen met haar 
dierbaren die ze zozeer miste. Op maandagavond 30 januari j.l. was het zover en maakte ze - 
voorzien van het sacrament der zieken - de overgang van het aardse naar het hemelse. 

 
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 

mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl
mailto:andreas@roerkerken.nl
mailto:matthias@roerkerken.nl
mailto:martinus@roerkerken.nl

