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         Juli 2020 
   

 

  

Redactie 
 
P/A SCHEPENBANK 12 

6268 NV  BEMELEN. 

TEL 043-4072957 

E-MAIL 

TUMP@BEMELEN.COM 

 

Informatie 
 
PAROCHIEBLAD D’R TUMP 

JAARGANG  

 

ST. HEEMKUNDE BEMELEN 

 

REKENINGNR: 

NL13RABO0163836604 

 

DEADLINE COPY 

Augustus 

 NUMMER 

Zondag 26 Juli 

Redactie 
 

Weer een lege kalender…  

Hebt u na de vakantie (na juli iets gepland? 

Geef het dan op tijd door !!! 

Deadline aanleveren kopie voor het 

Augustus nummer , zondag 26 juli uiterlijk 

18:00 uur. 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie 

en gezond weer terug !! 

 

 

Redactie d’r Tump 
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Parochie Parochie  

H. Laurentius 
Bemelen 

 
Pastor: pater Jos Pijpers SMA 

adres: 
Sint Laurentiusstraat 3  

6268 NJ Bemelen 
Telefoon : 043-4071306 

e-mail :
 h.laurentius.bemelen@outlook.com 

website : www.laurentiusparochie.nl  
facebook :

 www.facebook.com/H.Laurentiusparochie 
bankrekeningen : 

kerkbijdragen : IBAN NL31 RABO 0119 8861 62 
misintenties   :  IBAN NL05 RABO 0109 9032 93 

 
 

KERKELIJKE DIENSTEN JULI 2020 
NB: alle aankondigingen onder voorbehoud! (*) 

 

Veertiende zondag door het jaar (groen) 

Thema: "Rust vinden" 

Zaterdag 

4 juli 

Geen eucharistieviering 

Zondag 

5 juli 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

Als eerste jaardienst voor Elly-Dreessen-Vollers; als 

eerste jaardienst voor Annie Ubachs; t.i.v. Gérard 

Rademaker; t.i.v. Jeannette Brouwers, t.i.v. Pierre Pittie  

 

Vijftiende zondag door het jaar (groen) 

Thema: "Het goede zaaien" 

Kerkberichten 
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Zondag  

12 juli 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

Als jaardienst voor mej. B. Slootmaekers, t.i.v. ouders 

Sjeng Ubaghs en Anna Ubaghs - van Wissen en voor 

dochter Annie Weusten-Ubaghs 

 

Zestiende zondag door het jaar (groen) 

Thema: "Rijp en groen" 

Zondag  

19 juli 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

T.i.v. Michel Huveners, t.i.v. Corrie Huveners-Valkenhoff 

van Doorn 

 

Zeventiende zondag door het jaar (groen) 

Thema: "Een opmerkzame geest" 

Zondag  

25 juli 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

t.i.v. overleden familieleden fam. Hendriks - Coumans 

 

(*) Coronamaatregelen 

De pastoor en het parochiebestuur zijn blij dat we met elkaar weer de 

Mis kunnen vieren ondanks het feit dat de omstandigheden niet ideaal 

zijn. We weten uit de dorpen in de omgeving hoe makkelijk het virus 

om zich heen kan grijpen. Bij alles wat we hebben besloten staat de 

gezondheid van onze dorpsgenoten bovenaan. Daarnaast proberen we 

er alles aan te doen om u weer ‘thuis’ te laten voelen in onze kerk, 

maar ook dat u zich veilig voelt. 

 

In d’r Tump van juni hebben we uitvoerig alle maatregelen toegelicht. U 

kunt dat nog nalezen op onze website en bij de ingang van de kerk ligt 

een flyer. 
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We herhalen kort de hoofdpunten: 

• Na 1 juli zijn weliswaar kerkdiensten toegestaan met max. 100 
personen, maar dat is wel met inachtneming van de onderlinge 
afstand van 1,5 meter. Voor onze bescheiden kerk betekent dat 
uiteindelijk toch maar maximaal 35 personen. 

• U kunt voor een gewenste datum een plek in de kerk reserveren 
bij Rosette Schlösser 043 4071254 of e-mail 
rosette.schlosser@ziggo.nl. Reserveren is niet verplicht maar op 
zondagmorgen zal het kerkbestuur mensen toelaten zolang er nog 
niet-gereserveerde plaatsen beschikbaar zijn. 

• Voortdurend gelden de anderhalve meter hygiëne regels: handen 
reinigen, het gebruik van papieren zakdoekjes en niezen in de 
ellenboog. 

• We doen een dringend beroep op u om niet naar de kerk te komen 
indien u verkoudheidsklachten en/of verhoging heeft. 

 

Doopvieringen 

5 juli 11.00 uur:  Nyne van Eijsden 

 

 
 

 

LET OP: Op zaterdag 25 Juli  wordt er oud papier ingezameld door 

de harmonie St. Laurentius. 

Wij willen u vriendelijk verzoeken om het oud papier gebundeld of in 

dozen vanaf 09:00 uur aan de doorgaande weg te zetten.  

Bij regenachtig weer gaarne het oud papier pas ‘s morgens buiten 

zetten en niet daags ervoor. Zo hoeven onze vrijwilligers Math 

Huveners, Marcel Brouwers, Jeske Nelisseng een doorweekt papier op 

te halen. 

 

Oud Papier 
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Senioren wandeling 

Wie heeft er de laatste tijd niet veel gewandeld? 

Maar het praatje samen tijdens de senioren 

wandeling hebben we toch wel allemaal gemist  

Nu de corona maatregelen zijn versoepeld starten 

we weer voorzichtig met onze maandelijkse 

wandeling op woensdag 1 juli. 

i.v.m. de zomerse temperaturen vertrekken we om   

10.00 uur vanaf het Gemeenschapshuis. 

We wandelen in tweetallen met afstand van 1.50 m 

tot elkaar en ruime afstand op voorliggend tweetal. 

Een tussenstop op een terras als het even kan. 

Alternatief: een eigen drankje meenemen. 

We hopen jullie weer allemaal te mogen ontmoeten. 

 

Bestuur Senioren Vereniging 

Seniorenvereniging 
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Advertenties 
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We hebben jullie gemist! 

 

Door de Corona crisis zijn we helaas 

niet veel bij elkaar geweest, net nu 

het zo goed begon te lopen. 

We hopen dat jullie deze tijd allemaal 

goed doorgekomen zijn en dat jullie 

gezond en wel zijn gebleven. 

Nu de maatregelen wat soepeler worden willen we ook voorzichtig aan 

weer beginnen met de Hoeskamer. Stapje voor stapje. Veiligheid voor 

alles.   Omdat onze locatie achter de Pastorie op dit moment niet echt 

geschikt is voor een veilige 1,5 meter afstand bijeenkomst en er 

daarnaast een heel draaiboek doorlopen moet worden om hier weer 

te beginnen willen we de eerste stapjes in de buitenlucht  nemen. 

Daarom willen we  halverwege Juli   kijken of we elkaar kunnen 

ontmoeten op het terras van Hotel Bergrust.  Natuurlijk zijn we dan 

wel afhankelijk van het weer: niet te warm maar ook niet te nat. 

We zullen jullie tijdig iets laten weten via mail of via de telefoon. 

We hopen jullie dan weer te mogen begroeten want ja, we hebben 

jullie echt gemist ! 

Namens de Hoeskamer Bemelen 

Francine Troisfontaine en Marielle Urlings 

  

Hoeskamer Bemelen 
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Tump Vakantie Puzzel 2020 - woordzoeker 

Doe mee met onze vakantiepuzzel en win een leuke prijs !! 

Stuur de oplossing naar tump@bemelen.com voor 20 juli 2020 

o.v.v. Oplossing Puzzel 2020 

 

 

mailto:tump@bemelen.com
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Zoek de woorden hieronder en streep ze door, verzamel de 

overgebleven letters en vul deze in bij de oplossing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De prijs is nog een verassing… 
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Advertenties 
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