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Informatie
PAROCHIEBLAD D’R TUMP
JAARGANG
ST. HEEMKUNDE BEMELEN

REKENINGNR:

LET OP !!
In verband met Kerstmis:
Deadline aanleveren kopie voor het Januari
nummer , Woensdag 16 december uiterlijk
18:00 uur.

NL13RABO0163836604

Redactie d’r Tump
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Kerkberichten
Parochie Parochie
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 DECEMBER 2020
NB: alle aankondigingen onder voorbehoud! (*)
Tweede zondag van de Advent - Maria Onbevlekte ontvangenis
(paars)
Thema: “Mijn bode voor u uit”
Zondag
6 december
10.00 uur

Eucharistieviering (*)

m.m.v. cantor

Derde zondag van de Advent - zondag Gaudete (roze)
Thema: “De Onbekende verwachten””
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Zondag
Eucharistieviering (*)
13 december T.i.v. Pierre Pittie; t.i.v. Jean Andrien en ouders Andrien Meertens; t.i.v. Maria Wolfs – In de Braekt; t.i.v.
10.00 uur
overleden familieleden fam. Hendriks - Coumans;
m.mv. cantor
Vierde zondag van de Advent (paars)
Thema: “Gods vrucht dragen”
Zondag
Eucharistieviering (*)
20 december
10.00 uur
m.m.v. cantor
Heilige Kerstnacht (wit)
Thema: “De Redder geboren”.
Donderdag

Gezinsviering (**)

24 december m.m.v. cantor
17.30 uur
20.30 uur

Kerstnachtviering (*)
Ter intentie van het welzijn van de leden van de
Seniorenvereniging en in het bijzonder voor hen die in
het voorbije jaar overleden leden zijn; t.i.v. Corrie
Huveners-Valkenhoff, Pierre Pittie, Annie Pirnay-Essers
en Maria Wolfs-In de Braekt; t.i.v. Ouders VollersHeynens en zoon Jan Vollers; en voor Marianne en Phil
van der Linden, t.i.v. Gérard Rademaker; t.i.v. John
Theunissen.
Zover de maatregelen het toelaten wordt de mis
opgeluisterd door leden van het St. Antoniuskoor

Eerste Kerstdag (wit) - Geboorte van de Heer
Thema: “De Redder geboren”.
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Vrijdag
Eucharistieviering (*)
25 december T.i.v. ouders Frijns – Haesen
10.00 uur
m.m.v. cantor
Tweede Kerstdag, (wit) - H. Stefanus
Thema: “De Redder geboren”.
Zaterdag
Eucharistieviering (*)
26 december Als jaardienst voor ouders Sjeng Ubaghs en Anna
Ubaghs - van Wissen en dochter Annie Weusten 10.00 uur
Ubaghs; Ter intentie van Huub Quax, ter intentie van alle
overledenen sinds 26 december 2019.
Tot welzijn van alle leden van Harmonie Sint Laurentius.
Voor alle overleden leden en bestuursleden, van
Harmonie Sint Laurentius.
Muzikaal opgeluisterd met muziek van de Harmonie
Sint Laurentius
Feest van de Heilige Familie (wit)
Thema: “Vruchtbaar geworden”
Zondag
Eucharistieviering (*)
27 december
10.00 uur
M.m.v. cantor
Octaafdag van Kerstmis (wit) - Moederschap van Maria – Nieuwjaar
Thema: “Zegen over allen”
Vrijdag
1 januari
10.00 uur

Eucharistieviering (*)
M.m.v. cantor
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(*) Coronamaatregelen
In d’r Tump van juni hebben we uitvoerig alle maatregelen toegelicht. U
kunt dat nog nalezen op onze website of op een flyer die bij de ingang
van de kerk ligt. Momenteel werken we volgens de protocollen die de
bisschoppen op 10 juli jl. bekend hebben gemaakt.
We herhalen kort de hoofdpunten:
•

Met inachtneming van de onderlinge afstand van 1,5 meter is het
voor onze bescheiden kerk slechts mogelijk om maximaal 30
personen (inclusief kinderen) te ontvangen.
• 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 kerk-bestuur mensen toelaten zolang er nog
niet-gereserveerde plaatsen beschikbaar zijn. We houden een
registratie bij van kerkbezoekers ten behoeve van eventueel bronen contactonderzoek.
• 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.
EXRTA MAATREGELEN sinds 11 oktober
•
•
•

De aanwezigen wordt met klem aangeraden een mondkapje te
dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur
alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
In verband met de noodzakelijke extra ventilatie kan het fris zijn in
de kerk en zal er luchtstroming zijn. Wij raden u aan warme kleding
aan te trekken.
Wijzigingen van de maatregelen komen soms plotseling.
Op onze website vindt de steeds de geldige maatregelen.
Naar de kerk met Kerstmis
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Met kerstmis is er een aantal vieringen in de kerk, elk met een geheel
eigen karakter. Wij verwelkomen u graag bij alle vieringen, maar we
kunnen ook begrijpen dat het een u meer aanspreekt dan het ander:

(**) Gezinsviering Kerstavond
In de vroege Kerstavond zal er een Gezinsviering zijn. Deze mis is met
name gericht op kinderen met hun ouders en grootouders. Er worden
bekende kerstliederen gezongen en er zal een kerstverhaal worden
voorgelezen. Kinderen die dat willen mogen verkleed komen,
bijvoorbeeld als engel, herder, koning of Maria.
Foto’s maken mag, maar probeert u a.u.b. niet teveel te storen.
NB: Kinderen tellen volledig mee bij het aantal personen dat mag
worden toegelaten tot de kerk. Reserveert u a.u.b. ook voor uw
(klein)kinderen een plaats.
Kerstnachtviering
In de Kerstnachtviering om 20.30 uur wordt voor zover de maatregelen
het toelaten, de mis opgeluisterd/verzorgd door enkele leden van het
St. Antoniuskoor.
Eerste Kerstdag
Op Eerste Kerstdag wordt de hoogmis van 10.00 uur gezongen door
cantors.
Tweede Kerstdag
Op Tweede Kerstdag wordt de hoogmis opgeluisterd met muziek van
de Harmonie St. Laurentius.
Heilige familie
Officieel mogen we zondag 27 december niet “Derde Kerstdag”
noemen. Maar omdat we maar beperkt mensen in de kerk mogen
toelaten zal de viering op zondagmorgen geheel in de kerstsfeer zijn.
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Kribje kijken
Op de Eerste Kerstdag is de kerk geopend van 14.00 – 16.00 uur
vanwege “kribje kijken”.
Tentoonstelling kerststallen
Vanaf 22 december zal een tentoonstelling te zien zijn van kerststallen
die de pastoor verzameld heeft op diverse continenten.

Vanzelfsprekend zal ook de grote kerststal weer worden opgebouwd
op het Antoniusaltaar. Het is een kersttafereel waarin men steeds
nieuwe details zal ontdekken.
De grote kerststal zal tot aan Maria Lichtmis, 2 februari (40 dagen na
Kerstmis) blijven staan.
Aktie kerkbijdrage 2020
Voor de goede orde brengen wij nogmaals onder uw aandacht de actie
kerkbijdrage 2020, ook wel genoemd de gezinsbijdrage.
Met deze bijdrage ondersteunt U de parochie, zodat zij haar
dienstverlening aan de geloofsgemeenschap kan blijven verzorgen.
Ook houdt U onze kerk open en geeft U middelen om het kerkgebouw
te bewaren voor de toekomst.
Voor de volledigheid hierbij nogmaals het IBAN-nummer:
NL31 RABO 0119 8861 62 t.n.v. Kerkbestuur St. Laurentius.
De parochie is U heel erkentelijk voor uw ondersteuning. Een hartelijk
woord van dank aan allen die dit jaar reeds hebben bijgedragen.

In januari
Op zondag 17 januari vieren wij St. Tuënis, met het zegenen van het
brood.
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Pastor pater Jos Pijpers SMA en het kerkbestuur
Parochie H. Laurentius
wensen U
een gezegend Kerstfeest
en een voorspoedig Nieuwjaar

Hoeskamer Bemelen
Beste Hoeskamervrienden
Helaas mogen we in verband met Corona nog steeds geen activiteiten
organiseren. We hopen dat we in 2021 weer mogen beginnen met
onze geliefde Hoeskamer.
Behalve deze wens en dit goed voornemen willen we jullie allemaal
fijne feestdagen wensen en een voorspoedig en vooral gezond 2021
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Senioren vereniging Bemelen
Senioren Vereniging Bemelen
Beste mensen,
Ongetwijfeld gaat het jaar 2020 de geschiedenis in als “Coronajaar”.
Vanwege de strenge maatregelen hebben we al onze activiteiten,
waaronder ons 50-jarig jubileum, moeten afblazen. Het contact en de
gezelligheid hebben we hierin als ’n groot gemis ervaren.
Na ruim 10 jaar is intussen ook “in stilte” het voorzitterschap van
Hans ten Tije overgedragen aan John Husken. We willen Hans graag
hartelijk bedanken voor al zijn goede zorgen als voorzitter van onze
vereniging.
In het voorbije jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van vier
leden:
Corrie Huveners-Valkenhoff, Pierre Pittie, Maria Wolfs-In de Braekt en
Annie Pirnay-Essers. Wij zullen hen gedenken op Kerstavond in de
nachtmis. We hopen in het nieuwe jaar de draad weer te kunnen
oppakken en samen verder te gaan. We blijven jullie op de hoogte
houden van onze activiteiten. Verder zullen we het betalingsmoment
van de contributie naar volgend jaar tillen. Overige informatie hierover
ontvangen jullie t.z.t. van ons. Wij wensen iedereen mooie Kerstdagen
en een voorspoedig maar vooral gezond Nieuwjaar 2021.
Het bestuur: Francine, John en Rosette.

11

Stichting Heemkunde Bemelen
Bemelen Maandkalender 2021
Het werk aan de Bemelen-kalender 2021 is voltooid. De Stichting Heemkunde
Bemelen is weer trots op het resultaat. Maar het volgende probleem dat zich
aandient is de vraag hoe we de kalender moeten gaan verspreiden. Is het wel
een verstandig idee om, zoals gebruikelijk, huis aan huis aan te bellen en de
kalender contant af te rekenen. Vooral ook het wisselgeld van deur naar deur
brengen is problematisch.

We hebben er over gesproken om het ontwerp te bewaren voor de kalender
2022. Maar juist in deze corona-tijden vinden we het belangrijk om deze
kalender, als teken van verbondenheid, onder de Bemelenaren te
verspreiden. We hebben daarom besloten de kalender op 12 december huis
aan huis in de brievenbus te deponeren met een begeleidend schrijven
waarin we verzoeken € 5,-over te maken op de bankrekening van de Stichting
Heemkunde Bemelen:
NL 87 RABO 0158 8147 46.
We beseffen dat dit niet erg ‘zakelijk’ van ons is; geen ‘boter bij de vis’. Maar
we hopen dat u er begrip voor hebt dat we uw en onze gezondheid boven
alles stellen. We hopen ook dat u er waardering voor heeft dat we, als teken
van verbondenheid, deze kalender bij u hebben bezorgd. De kalender bevat
28 pagina’s en fullcolour gedrukt.
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Zou u twee of meer kalenders willen ontvangen dan kunt u dat doorgeven via
kalender.bemelen@outlook.com met vermelding van uw naam en adres.
Wanneer u dan het gewenste aantal maal € 5 aan ons overmaakt bezorgen
wij u het gewenste aantal kalenders.
Wij wensen u al vast veel plezier met uw kalender, goede feestdagen en een
goed en gezond 2021.

Alvast bedankt voor uw stem.

Oud Papier

Harmonie Sint Laurentius Bemelen.
LET OP: Op zaterdag 19 december 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 Annick Mes, Ruud Engelbert en
Luc Corten. geen doorweekt papier op te halen.
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Advertenties
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FC Bemelen
F.C.
BEMELEN
Uitslagen en programma :
Door de coronamaatregelen werd er in de novembermaand niet
gevoetbald. Dit zal in de decembermaand niet anders zijn ! We gaan er
op dit moment nog vanuit dat we medio januari weer voorzichtig
kunnen gaan beginnen. Dit natuurlijk onder voorbehoud ! IJs, weder en
corona dienende !
Blijf allemaal gezond en

haw pin !!!!!

Ondanks de coronamaatregelen
wensen wij u namens spelers,
trainer en bestuur alvast
prettige en vooral gezonde
feestdagen toe !!!
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D’r Tump wenst u hele fijne
feestdagen,
een fijne, rustige kerst, een veilige
jaarwisseling en een voorspoedig
en gezond 2021
16
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Advertenties
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Spreekuur voor vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering
U kunt nog steeds terecht op onze spreekuren. Als u vragen heeft over
arbeidsongeschiktheid en uitkering, denken onze vrijwillige
spreekuurhouders graag met u mee.
Het kan gaan over vragen met betrekking tot
− WAO of (toekomstige) WIA- uitkering;
− rechten en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar bij langdurig
ziek-zijn.
− Wajong-uitkering en werk; participatiewet
− WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW
De spreekuren zijn als vanouds op de volgende adressen en dagen:
Gemeentehuis Gulpen
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen. Afspreken: 043-4072579
iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld,
Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur
WijkServicePunt Manjefiek Malberg,
Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
Buurtcentrum Mariaberg
Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
In de weken van 21 december tot 3 januari zijn er geen spreekuren
U kunt – vanwege corona - niet vrij inlopen. De voorwaarden zijn:
- U maakt een afspraak - voor Maastricht via tel. 043-7630030;
- voor Gulpen via tel. 043-4072579.
- U komt alleen, tenzij aanwezigheid van een begeleider noodzakelijk
is.
- U komt kort voor de afgesproken tijd binnen en meldt zich dan eerst
bij de receptie.
- Als u verkouden bent of in contact bent geweest met mensen, van
wie bekend is dat ze corona hebben, blijft u thuis.
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl
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