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inleiding 
De afgelopen dagen stonden in het teken van Carnaval, “het feest van de omkering van de 
status quo”, zoals de bekende Tilburgse cultuurtheoloog Frank Bosman het onlangs in KN 
noemde. “Of je nu een rijke bankier bent of een slecht betaalde thuishulp, verkleed in 
‘pekskes’ vallen de maatschappelijke verschillen weg. De Prins en de Raad van Elf zijn de baas 
in de stad of dorp, de burgemeester en zijn wethouders hebben even het nakijken. Die 
omkering vinden we ook bij Jezus: ‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal anderen 
moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn’ (Mt.,20-26-
27). ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van 
de hemel zeker niet binnengaan’ (Mt.,18,3). Wie katholiek carnaval viert, weet dat de drie 
dagen van feestelijke omkering een voorafspiegeling zijn van het hemels koninkrijk dat nooit 
zal eindigen”. Tegen die achtergrond wijst Bosman naar het boek van de protestantse 
Harvey Gallagher Cox: ‘Het Narrenfeest’ uit 1997 waarin hij een beeld schetst van Jezus als 
nar, clown: iemand die de gewoonten tart en gekroonde hoofden bespot. In ieder geval ziet 
hij carnaval als een heel, christelijk, ja zelfs katholiek feest, als een feest van de omkering van 
de maatschappelijke status quo. Dat wij als christenen onze maatschappij (maar natuurlijk 
ook onszelf) ook eens een (lach-)spiegel durven voorhouden, niet zozeer door woorden, 
maar door een leven dat door onze navolging van Christus inderdaad ‘anders’ is, in ieder 
geval anders dan wat soms al te gauw ‘normaal’ wordt geacht.  
Inmiddels is Carnaval voorbij en zijn we op Aswoensdag met de voorbereiding op Pasen 
begonnen, het grootste feest dat wij christenen te vieren hebben: niet de dood maar het 
leven heeft het laatste woord: God die het leven is, God die leven geeft, God die ook ons 
mensen wil laten delen in zijn onvergankelijke leven dat Hij leeft. Daarom zijn wij niet bang 
voor lijden en kruis. Zeker, ook wij zitten er niet op de wachten, maar als het op onze weg 
komt, mogen we wel weten dat het niet zinloos en uitzichtloos is, integendeel: daarom 
durven we onszelf ook ’versterven’ met name in deze boetetijd vóór Pasen, omdat we 
daardoor niet alleen straks maar ook hier en nu al deel krijgen aan het nieuwe leven van 
Pasen. In de vastentijd hoeft niet zoveel meer, alleen Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn nog 
(verplichte) vasten- én onthoudingsdagen, dat wil zeggen dat wij die dagen niet alleen 
geacht worden te vasten maar ook geen vlees(-producten) te gebruiken. Maar ook 
anderszins kan in deze periode heel wat ‘geconsuminderd worden’. Voordat ‘Dry January’ 
werd uitgevonden kenden wij het al, maar dan als toepasselijke vorm van vasten waarmee 
wij de 40-daagse voorbereiding vorm en gestalte kunnen geven. 
 
Voortgang synodaal proces 
Te vervolge op wat we in het kader van het synodale proces (ter voorbereiding op de 
komende synode over synodaliteit) al in Roerkerknieuws 137 schreven, werd van 5 tot en 
met 12 februari j.l. in  Praag de continentale bijeenkomst gehouden waarop vertegen-
woordigers van alle Europese bisschoppenconferenties met elkaar spraken over de toekomst 
van de Kerk. Er werden acht prioriteiten opgesteld, waarvan het overbruggen van de kloof 
tussen geloof en cultuur in Europa en meer aandacht voor de rol van  vrouwen binnen de 
Kerk de opvallendste waren. “Er was sprake van veelstemmigheid en tegelijk klonk de roep 
om verandering in de Kerk zo luid dat die niet over het hoofd kon worden gezien,” zegt 
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pastoraal werker Rob Pauls, die namens het bisdom Roermond de plenaire sessies online 
volgde. Vanuit Nederland was een delegatie van vier personen naar deze zogeheten 
‘continentale vergadering’ in Praag afgereisd. De delegatie stond onder leiding van bisschop 
Hans van den Hende van Rotterdam, die ook voorzitter is van de Nederlandse bisschoppen-
conferentie. Wat gedeeld werd was de overtuiging dat synodaliteit en missie bij elkaar 
horen. Zonder dialoog en bereidheid naar elkaar te luisteren, is geen missie mogelijk. 
Meerdere keren werd synodaliteit genoemd als ‘een nieuwe stijl om Kerk te zijn’. Ook 
woorden als ‘een dienende en broederlijke Kerk’ vielen regelmatig. Bisschop Van den Hende 
zei na af afloop van de conferentie te verwachten dat het opnieuw bestuderen van het 
Tweede Vaticaans Concilie en met name het document over de Kerk – ‘Lumen Gentium’ – 
hard nodig is om het begrip synodaliteit beter te kunnen begrijpen. En ook om synodaliteit 
te verbinden met de identiteit van de Kerk, die geroepen is om in verbondenheid met 
Christus het evangelie te beleven en te verspreiden, met de inzet van alle geledingen van de 
Kerk. Het slotdocument wordt naar Rome gestuurd ter voorbereiding op de officiële 
bisschoppensynode die in oktober van dit jaar én volgend jaar wordt gehouden. 
 
Adellijke grootgrondbezitters in de 19e en 20e eeuw (VII) - Geradts 
Da familie Geradts is nauw verbonden met de geschiedenis van Hoosden in St. Odiliënberg 
en De Aerwinkel in Posterholt. Evenals Frymerson was ook Hoosden domeingoed van het 
Staatse ambt Montfort. Hoosden is uniek gelegen in een door de Roer geschapen 
terrassenlandschap op een horst omzoomd door loofbos. Het wordt door lanenstelsels 
doorsneden en kent een unieke flora. Het landhuis zelf is pas in de achttiende eeuw 
ontstaan uit een boerderij. Het waren de Roermondse Jezuïeten die het als buitenverblijf 
voor ontspanning, studie en meditatie lieten bouwen  (‘Kastelen in Limburg’ [2005] blz.246-
247). In de Franse tijd (1798) kwam het in het bezit van ‘schepen’ Heijligers (1758-1836) die 
het in 1819 weer doorverkocht aan kolonel van den Broeck (1782-1859). Zo kwam het via 
erfenis in bezit van de dochter uit het eerste huwelijk zijn echtgenote, Charlotte de 
Leissèques (1798-1879), sinds 1834 gehuwd met de Roermondse procureur Herman Geradts 
(1798-1886). Geradts stamde uit een vooraanstaande magistratenfamilie waarvan de 
wortels in Roggel liggen, waar telgen van deze familie de functie van schout en notaris 
bekleedden. In Roermond behoorden ze tot de stedelijke elite. De laatste adellijke bewoners 
van Hoosden waren Mr. Jean Geradts (1898-1967), sinds 1929 gehuwd met de Maastrichtse 
Susanne Regout (1904-2004), kleindochter de Maastrichtse fabrikant Jules Regout. Zoals op 
zijn grafsteen te lezen staat was Jean burgemeester van Nieuwenhagen (1928-1933) en van 
Maasbracht en Montfort (1933-1941/1945). Na de dood van Susanne Geraedts-Regout (ze 
werd maar liefst 100 jaar oud) bleef het kasteeltje een poos leegstaan. Rond 2015 werd het 
verkocht aan Frans Arendsen uit Roermond die het onlangs liet restaureren. Voornoemde 
Jean Geradts (1898-1967) zelf was geboren op kasteel Aerwinkel in Posterholt, als zoon van 
Jules Geradts (1870-1956) en Alice de Heusch de Bombrouck (1876-1934). Deze Jules 
Geradts, geboren in Roermond als zoon van de Roermondse advocaat en procureur Mr. Jan 
Lodewijk Geradts (1837-1874) van Hoosden, was van 1898 tot 1934 burgemeester van 
Posterholt en laatste adellijke bewoner van De Aerwinkel. Na zijn dood kwam het in 1959 in 
bezit van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, die het inrichtten als postulaat en 
noviciaat en later als rusthuis voor bejaarde zusters. De zusters verkochten het landgoed in 
1990 aan de gemeente, waarna het een poosje als gemeentehuis diende (ambt Montfort). 
Na de bouw van het nieuwe gemeentehuis (1997) werd het verkocht aan particulieren 
(‘Kastelen in Limburg’ [2005] blz.242-243; Jaarboek HVR 2011 blz.82-97). Het kasteel zelf 



dateert uit 1856 en werd naar de plannen van de bekende architect Pierre Cuypers gebouwd 
in opdracht van Pierre Geradts (1802-1888), broer van voornoemde Herman Geradts (1798-
1886) van Hoosden en vrederechter in Roermond (1830), rechter in Hasselt (1836) en 
president van de rechtbank aldaar (1852-1860). Sinds 1836 was hij gehuwd met de 
Roermondse Julie van Mulbracht (1812-1863). Laatstgenoemde was het die landgoed De 
Aerwinkel (waartoe ook de Donckshof behoorde, via erfenis in de familie Geradts bracht. 
Het was namelijk haar vader, de Roermondse advocaat en procureur Andreas Gerardus van 
Mulbracht (1778-1854) die Aerwinkel in 1830 had gekocht van de erfgenamen van de 
Roermondse rentenier Jan Balthasar Joseph Meijer (1754-1830). Na de vroegtijdige dood 
van zijn vrouw liet Pierre Geradts in 1865 eveneens naar plannen van architect Pierre 
Cuypers op het Posterse kerkhof een grafkapel bouwen welke in 2010 werd gerestaureerd. 
In de grafkelder werden in totaal 19 personen bijgezet (Veelen: ‘Ontstaan en Voortgang’ 
[2003] blz.161-166). Voornoemde Mr. Jan Lodewijk Geradts (1837-1874) was op zijn beurt 
een zoon van voornoemde Herman Geradts, gehuwd met Charlotte de Leissèques die 
Hoosden na de dood van haar stiefvader kolonel van den Broeck in 1859 erfde. Aan de 
familieband tussen Hoosden en Aerwinkel kwam met de dood van de Posterse burge-
meester Jules Geradts in 1958 een einde. Naar hem heet ook de stichting die na het 
overlijden van de ongehuwde Alice Geradts (1934-2018), jongste dochter van voornoemd 
echtpaar Geradts-Regout van Hoosden, werd opgericht. Deze stichting heeft tot doel in de 
instandhouding van de hoeve Munnichsbosch en het gelijknamige landgoed, gelegen binnen 
de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen. Sinds kasteel Aerwinkel in particuliere handen is 
gekomen en is gerestaureerd, worden er initiatieven ontwikkeld om het landgoed meer voor 
het publiek toegankelijk te maken. Het kasteel wordt vooral gebruikt als trouwlocatie en 
voor concerten. In het voormalige tiendschuur wordt momenteel een gasterij uitgebaat.
                  wordt vervolgd 
Personalia 
Op (carnavals-)dinsdag 21 februari j.l. hielden we in de St. Matthiaskerk van Posterholt de 
uitvaartdienst voor Frederik Johannes (Jan) Muizers (1946-2023). Geboren en getogen als 
jongste van de twaalf kinderen in het gezin Muizers-Demarteau aan de Boomstraat zou hij 
ook nog lang het ouderlijk huis blijven bewonen, samen met zijn eveneens ongehuwde broer 
Sjra (1932-2008). Sjra zou er het langste blijven wonen, Jan verhuisde in 1985 naar de 
Vlodropperweg. Jan verdiende in Vlodrop bij Vekoma de kost; daar begon hij in 1963 als 
bankwerker en was hij inmiddels opgeklommen tot werkvoorbereider toen hij vanwege het 
faillissement van het bedrijf in 2001 op straat kwam te staan. Gelukkig had hij nog zijn grote 
hobby: de muziek. Hij was spelend lid van de harmonie en muzikaal leider van de 
Borgwaldkapel.  In het najaar van 2011 raakte hij ten gevolge van een herseninfarct halfzijdig 
verlamd; dat zette zijn leven behoorlijk op zijn kop. Zelfs zijn huis moest aangepast worden 
zodat hij er - zij het met hulp - toch kon blijven wonen. Sindsdien zat hij nog vaker achter zijn 
computer. Op het internet vond hij niet alleen allerlei spulletjes die handig waren in huis, 
maar ook leuke presentjes waarmee hij de dames van de thuiszorg kon verblijden. Ook keek 
hij graag sport; zolang het maar geen formule-I was, want daar had hij aan hekel aan: in zijn 
ogen verdienden de coureurs teveel. De laatste tijd begon hij met zijn gezondheid te 
sukkelen; met nierproblemen belandde hij onlangs in het ziekenhuis. Een week later keerde 
hij weer terug naar huis, maar daar had hij toch teveel zorg nodig. Zo kwam hij van lieverlee 
in de Ark terecht, waar erop woensdag 15 februari j.l. toch nog onverwacht snel een einde 
aan zijn leven kwam. Na de uitvaartmis volgde de teraardebestelling op begraafplaats Ter 
Borgh. 



Op (as-)woensdag 22 februari j.l. vond in de St. Martinuskerk van Vlodrop de uitvaartdienst 
plaats voor Helena Johanna Theodora (Marleen) Fieten-Bergh (1955-2023). Geboren en 
getogen in Vlodrop rolde ze al op jonge leeftijd het parochieel jeugdwerk in. Op een gezellige 
avond van Berger jeugdwerk van pater Lamphen AA (1914-1985) ontmoette ze John Fieten 
uit die plaats met wie ze na ruim 8 jaar verkering in het voorjaar van 1980 trouwde. Tijdens 
hun verkering maakten ze zich nog verdienstelijk voor de Melicker jeugdsoos Don Quichot.  
Samen met John stichtte ze in Vlodorp een eigen gezinnetje waaruit twee dochters 
ontsproten: Carla en Francis. Terwijl John bij Henzo in Roermond de kost verdiende, was 
Marleen bij de Onderwijs Begeleidingsdienst (OBD) in Roermond werkzaam, stond ze her en 
der voor de klas en gaf ze vaker bijles. Alleen in de periode dat haar eigen kinderen nog klein 
waren, was er even een onderbreking van een paar jaar. In totaal stond ze bijna 30 jaar voor 
de klas. Nadat ze als onderwijzers gestopt was (rond 2010), raakte ze betrokken de 
parochiële communie- en vormsel-voorbereiding, een baantje dat haar niet alleen op het lijf 
geschreven stond maar dat ze ook nog graag was blijven doen, ware het niet dat een 
ernstige ziekte haar dat onmogelijk maakte. Datzelfde geldt voor het lidmaatschap van het 
kerkkoor, waar ze al meer dan vijftig jaar lid van was. De ziekte manifesteerde zich in 2015 
en zou haar laatste levensjaren overschaduwen. Niet alleen haar positieve levensinstelling, 
maar ook haar liefde voor haar man, kinderen kleinkinderen hielden haar overeind. Met 
dezelfde en kracht en moed waarmee ze alle ingrepen en behandelingen onderging, 
probeerde ze ook het onvermijdelijke einde te accepteren toen eind vorig jaar bleek dat er 
geen kruid meer tegen haar ziekte gewassen was. Begin deze maand werd ze naar hospice 
De Ark overgebracht waar ze - voorzien van het sacrament der zieken – op dinsdag 14 
februari j.l. kwam te overlijden. Na de uitvaartdienst volgde in Roermond de crematie. 
 
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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