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      november 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 

 

 

Redactie 

 

April 2021 
30  Jubileum FC Bemelen 

 

Mei 2021 

1 Jubileum FC Bemelen 

2 Jubileum FC Bemelen 

 

 

 

Deadline aanleveren kopie voor het 

November nummer , Maandag 23 november 

uiterlijk 18:00 uur. 

 

 

Redactie d’r Tump 

 

 

 

mailto:Tump@Bemelen.com
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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 NOVEMBER 2020 
NB: alle aankondigingen onder voorbehoud! (*) 

 
Allerzielen (paars)  

Thema: "De dood voorbij" 

Om iedereen de gelegenheid te geven de requiemmis te bezoeken 

zullen er drie Allerzielen-vieringen zijn: op zaterdagavond en twee op 

zondag. 

Zaterdag 

31 oktober 

19.00 uur 

Requiemmis (**) 

Als jaardienst voor Harry Wolfs en t.i.v. Maria Wolfs – In 

de Braekt, Michel Wolfs en Miep Wolfs – Plum. 

Ter intentie van alle overledenen sinds Allerzielen 2019 

(**) en tot welzijn van alle parochianen. 

Zondag  

1 november 

10.00 uur 

Requiemmis (**) 

T.i.v. Henny Huntjens; t.i.v. Erwin Huntjens. 

Ter intentie van alle overledenen sinds Allerzielen 2019 

(**) en tot welzijn van alle parochianen. 

Kerkberichten 
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Zondag 

1 november 

15.00 uur 

Requiemmis (**) 

Als jaardienst voor Mgr. Edmond Beel. 

Ter intentie van alle overledenen sinds Allerzielen 2019 

(**) en tot welzijn van alle parochianen. 

Tweeëndertigste zondag door het jaar (groen) Willibrordzondag 

Thema: “Houd de lamp brandend" 

Zondag 

8 november 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

Als eerste jaardienst voor Theo Delissen; t.i.v. Elly 

Dreessen-Vollers; t.i.v. Gérard Rademaker 

Drieëndertigste zondag door het jaar (groen) werelddag v.d. armen 

Thema: "Ga goed met je gaven om" 

Zondag  

15 november 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

T.i.v. Tiny en Lambert Andriën-Rompen; t.i.v overleden 

familieleden fam. Hendriks - Coumans 

 

Christus Koning van het heelal (wit) 

Thema: "Nabijheid aan kwetsbaren" 

Zondag  

22 november 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*). 

T.i.v. Huub Quax; t.i.v. Maria Wolfs – In de Braekt mede 

tot intentie van Harry Wolfs (herinnering verjaardag), 

Michel Wolfs en Miep Wolfs-Plum; als jaardienst voor 

Enny Eussen en ook tegelijk als jaardienst voor Arthur 

Huijnen. 

Eerste zondag van de Advent (paars) 

Thema: “Onverwacht” 

Zondag  

28 november 

10.00 uur 

Eucharistieviering (*) 

T.i.v. Pierre Pittie 
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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 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 bron- 
en 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 

• Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje 
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. 
 

(**) Allerheiligen / Allerzielen 

Met Allerzielen herdenken wij onze dierbare overledenen en met name 

diegenen die sinds Allerzielen 2019 zijn overleden. Dat betreft: 

Dhr. Huub Quax 19-12-2019 
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We vragen de families om na afloop van de requiemmis de 

overlijdenskaars mee naar huis nemen. 

 

De afgelopen periode hebben we steeds de H. Mis kunnen vieren met 

een beperkt aantal kerkgangers. Dank zij het reserveringssysteem 

konden families waarvoor bijvoorbeeld intenties waren, zich verzekeren 

van een plaats in de kerk. Helaas moesten we soms mensen die niet 

hadden gereserveerd teleurstellen omdat het maximale aantal 

kerkgangers was bereikt. Dat was met pijn in het hart. Met Allerzielen 

komen traditiegetrouw veel mensen naar de requiemmis om daarna de 

begraafplaats te bezoeken bij het zegenen van de graven. 

Daarom zal met Allerzielen de requiemmis drie maal gevierd worden: 

op zaterdagavond, op zondagmorgen en op zondagmiddag. Vanwege 

de maatregelen zal er in die mis geen koorzang zijn, maar zal de 

traditionele muziek van de requiemmis via de geluidsinstallatie ten 

gehore worden gebracht.  

De pastoor zal de graven op een stil moment zegenen volgens de 

Mevr. Corrie Huveners-Valkenhoff van Doorn 20-03-2020 

Dhr. Pierre Pittie 01-04-2020 

Dhr. Harrie van Ansenwoude 05-05-2020 

Mw. Maria Wolfs - In de Braekt 10-07-2020 

Mw. Annie Pirnay - Essers 31-07-2020 

Dhr. Jack Notten 24-08-2020 

Uitvaarten van buitenaf:  

Dhr. Felix Pesch 07-12-2019 

Mevr. Mia Becks-van den Boorn 31-01-2020 

Mevr. Margriet Houbiers-Janssen 17-03-2020 

Alle andere dierbaren die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. 
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rituelen die daarvoor gelden. Het is immers geen goed idee dat velen 

op dat moment naar het kerkhof komen.  

Na afloop van de requiemmis kan men de graven bezoeken in de 

wetenschap dat de graven gezegend zijn. 

 

Het feest van Allerheiligen zal dit jaar helaas niet met parochianen 

worden gevierd. 

 

We raden u aan om een plaats in de kerk te reserveren (zie 

voorgaande artikel) om teleurstellingen te voorkomen. 

Dit alles is het tegendeel van wat we als kerk en parochie zouden 

willen zijn. Het met elkaar waardig herdenken van hen die ons 

voorgingen is immers een belangrijke traditie. Maar nog minder zouden 

we achteraf tot de conclusie willen komen dat de Allerzielenviering een 

bron van besmettingen blijkt te zijn geweest. We hopen dat u er begrip 

voor hebt dat dit, gegeven de omstandigheden, het maximaal haalbare 

is. 

St. Hubertus dierenzegening 

De traditionele St. Hubertus dierenzegening kan helaas vanwege de 

coronamaatregelen dit jaar niet doorgaan. 

 

Koorjubileum Hans ten Tije 

Op zaterdag 3 oktober 

werd stil gestaan bij het 

feit dat Hans ten Tije zijn 

40-jarig jubileum viert bij 

het Kerkelijk gemengd 

koor St. Antonius. Uit 

handen van de pastoor 

ontving hij de 

versierselen van de 

St. Gregoriusvereniging.  

Vanwege de corona-
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maatregelen kon zijn geliefde koor niet zingen. Maar koorlid en soliste 

Mieke van Oppen en organist Herman Bohn hebben het gemis 

verzacht. 

Gezien het 'klimmen der jaren' heeft Hans besloten zijn zangcarrière 

hiermee te beëindigen. Rosette Schlösser overhandigde hem de 

oorkonde behorende bij het erelidmaatschap van het koor. 

Meer foto’s vindt u op de website van de parochie. 

 

Benoeming kerkbestuur 

We zijn blij te kunnen melden dat mw. Jeanny Frijns-Rocks per 15 

augustus jl. door het bisdom is benoemd tot lid van het kerkbestuur van 

de parochie H. Laurentius. Wij zijn blij dat zij deze taak heeft willen 

aanvaarden. 

 

Vermeldenswaard is dat haar benoeming, evenals de herbenoeming 

van dhr Paul Nieuwenhuis niet is voor de gebruikelijke periode van vier 

jaar, maar tot 1 januari 2022. Dat heeft alles te maken van het streven 

van het bisdom om het aantal parochies van 300 terug te brengen naar 

50 parochies. U heeft dat ongetwijfeld onlangs in de pers gelezen. 

Het valt te verwachten dat de parochie van Bemelen deel zal gaan 

uitmaken van een parochiefederatie.  

Wanneer daar meer over te zeggen is, zullen we u nader informeren. 

De “Beleidsbrief 2020” vindt u op het prikbord van onze website. 

 

Actie gezinsbijdrage 

Traditiegetrouw zult u in de maand november weer de jaarlijkse brief 

ontvangen waarin wij vragen om een bijdrage voor het werk van de 

parochie en de instandhouding van onze monumentale kerk. 
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Bedankje kerkpoetsen 

In de afgelopen periode is de kerk weer grondig schoongemaakt en is 

het koper weer gepoetst. Dat alles op anderhalve meter afstand van 

elkaar.  

Allen die hebben meegeholpen worden heel hartelijk bedankt. Het ziet 

er allemaal weer keurig uit. 

 

Cantor 

Het is bijzonder spijtig dat onze misvieringen niet door koorzang 

opgeluisterd kunnen worden. We kunnen ervan uitgaan dat we zelfs 

Kerstmis zonder koren moeten vieren. Dit is niet alleen voor de 

parochie heel erg, maar zeker ook voor de koorleden die jaarlijks vol 

overgave repeteren om goed verzorgde eucharistievieringen voor te 

bereiden.  

We weten dat vele koorleden staan te springen om weer te kunnen 

gaan repeteren. Men mist de vreugde van het zingen, sociale 

contacten en vreest voor het voortbestaan van de koren. Tegelijkertijd 

zijn velen huiverig om in groepen bij elkaar te komen. Al deze zorgen 

zijn terecht en op korte termijn niet oplosbaar. 

Sinds Pinksteren hebben we wekelijks de mis opgeluisterd met 

“ingeblikte muziek”.  

Nu de crisis langer lijkt te gaan duren wil het kerkbestuur voorkomen 

dat de levende-muziek uit de kerk verdwijnt en heeft daarom besloten 

regelmatig met een cantor te gaan werken. Een van de 

kerkbestuursleden volgt momenteel met dat doel een korte opleiding bij 

het bisdom in Roermond. 

Een cantor is geen “solist”, maar een parochiaan die namens de 

kerkgangers de liederen voorzingt die anders in samenzang gezongen 

zouden worden. 

Wanneer andere (koor)zangers (m/v) dat ook wel iets lijkt dan kunnen 

we een groepje vormen dat bij toerbeurt de mis opluistert. 
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Paus Franciscus publiceert derde encycliek: ‘Fratelli tutti’ 

Op de feestdag van Sint Franciscus, 4 oktober 2020, heeft paus 

Franciscus zijn derde encycliek ‘Fratelli tutti’ (‘Allen broeders’) 

gepubliceerd. In deze rondzendbrief aan de gelovigen gaat de paus in 

op broederschap en vriendschap als manieren om een betere, 

rechtvaardigere en vreedzame wereld op te bouwen. 

 

Wat zijn de grote idealen, maar ook de concrete manieren om 

vooruitgang te boeken voor degenen die een rechtvaardiger en 

broederlijker wereld willen opbouwen in hun gewone relaties, in het 

sociale leven, in de politiek en in de instellingen? In acht hoofdstukken 

werkt de paus een antwoord op deze vraag uit.  

Lees meer: https://kro-ncrv.nl/fratelli-tutti-gepubliceerd  

 

In december 

We kunnen niets met zekerheid zeggen over de manier waarop we 

Kerstmis kunnen gaan vieren. Maar voor het geval dat alles blijft zoals 

het nu is zijn we van plan de volgende vieringen te houden: 

Donderdag 24 december: 17.30 uur – Kerstavond gezinsviering 

Donderdag 24 december: 20.30 uur – Kerstnachtviering 

Vrijdag 25 december 10.00 uur Eerste Kerstdag 

Zaterdag 26 december 10.00 Tweede Kerstdag 

U kunt nu al een plaats reserveren voor een van de vieringen. Of die 

viering doorgang kan vinden en hoe we die gaan invullen hangt af van 

hoe “het virus” zich ontwikkelt. 
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Alvast bedankt voor uw stem. 

 

 

Harmonie Sint Laurentius Bemelen. 
LET OP: Op zaterdag 21 november  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 Rob Andrien, René Brouwers jr. 

en Huub Nelissen geen doorweekt papier op te halen. 

 

 

 

Bemelen-kalender 2021 in de maak 

De kalendercommissie is op corona-

veilige manier bezig met het 

samenstellen van de Bemelen-

kalender 2021. We hebben vele 

waardevolle bijdragen mogen 

ontvangen. Nu wordt gewerkt aan 

het samenstellen van de kalender. 

Het maken van de keuzes valt niet 

mee, maar er zijn slechts 12 maanden in een jaar. Met twaalf pagina’s 

moeten we het doen. 

In december vertellen we u er alles over. 

  

Oud Papier 

Stichting Heemkunde Bemelen 
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Advertenties 
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F.C. 

BEMELEN 
 

 

Uitslagen oktober 2020 : 

F.C. Bemelen 1 – S.N.C. ’14 1  3-4 

Amstenrade 1 – F.C. Bemelen 1  1-3 

F.C. Bemelen 1 – Partij 1   0-0 

Daalhof 1 – F.C. Bemelen 1   0-3 

R.K.I.V.V. 2 – F.C. Bemelen 2  0-4 

F.C. Bemelen 2 – Geertruidse Boys 2 3-3 

F.C. Bemelen 2 – S.C.G. 4   1-3 

F.C. Bemelen G1G – RKSV Minor G1G 3-0 

F.C. Bemelen G1G – EHC/Heuts G3G 2-4 

Caesar G1G – F.C. Bemelen G1G  5-2 

Programma november 2020 (onder voorbehoud !) : 

We waren het seizoen 2020-2021 vol goede moed begonnen, toen we 

werden geconfronteerd met een tweede golf van het corona-virus ! Een 

golf die steeds meer lijkt uit te groeien tot ware een tsunami ! Tijdens 

de persconferentie van 13 oktober jl. werden er weer strengere 

maatregelen bekend gemaakt in de strijd om het virus terug te dringen. 

Ook sportverenigingen ontkwamen niet aan deze verdergaande 

maatregelen. Vanaf 14 oktober jl. werden de competities weer stop 

gelegd, vooralsnog voor 4 weken. Ook trainingen zijn nu niet langer 

meer toegestaan ! Gezien de laatste ontwikkelingen rond het 

coronavirus is het niet denkbeeldig dat de maatregelen na deze 4 

weken worden voortgezet of zelfs nog worden aangescherpt. Voorlopig 

staan de volgende wedstrijden nog op het programma in november, 

maar nogmaals onder voorbehoud ! De gezondheid moet nu het 

zwaarste wegen, samen moeten we het coronavirus eronder krijgen ! 

FC Bemelen 



15 
 

22 november, 14.10 uur  Rimburg 1- F.C. Bemelen 1 

29 november, 14.30 uur  F.C. Bemelen 1 – IBC ’03 1 

15 november, 11.00 uur  RKMVC 3 – F.C. Bemelen 2 

22 november, 10.00 uur  Leonidas Wolder 7 – FC Bemelen  

22 november, 11.00 uur  F.C. Bemelen 2 – Eijsden 5 

21 november, 14.00 uur  RKSV Minor G1G – F.C. Bemelen G1 

28 november, 10.00 uur  EHC/Heuts G3G – F.C. Bemelen G1G 

Donateursactie : Normaal lopen wij in de maand oktober altijd onze 

jaarlijkse donateursronde.   Gezien de ontwikkelingen rond het 

coronavirus vinden wij het echter niet verantwoord om tijdens een 

periode van vergaande corona maatregelen toch bij iedereen langs de 

deur te gaan. Wij hopen dat de situatie weer snel ten goede keert en 

wij op een later moment onze donateursronde kunnen lopen. De 

corona-crisis heeft natuurlijk een diepe wissel getrokken op de 

gezondheid, het maatschappelijke en sociale leven en zo ook op 

sportieve activiteiten. Ook hebben de maatregelen financieel veel 

negatieve gevolgen voor ondernemers en verenigingen veroorzaakt. 

Ook F.C. Bemelen heeft hier natuurlijk last van gehad. We zitten nu 

weer in een tweede periode van geen wedstrijden en trainingen, en wie 

weet hoelang deze periode gaat duren ? Geen inkomsten uit kantine, 

entrees en donateursactie, dit terwijl veel uitgaven wel geheel of 

gedeeltelijk door blijven lopen. Natuurlijk teren wij in op onze reserves, 

maar gelukkig hebben we in de achterliggende jaren een buffertje 

aangelegd waarop we nu nog kunnen teren. Het voortbestaan van F.C. 

Bemelen komt voorlopig nog niet onder druk te staan, ook al hadden 

we het natuurlijk graag allemaal anders gehad ! Voor wie F.C. Bemelen 

nu al een hart onder de riem wil steken vermelden we hierbij ons 

bankrekeningnummer : NL19RABO0131810006 t.n.v. F.C. Bemelen. 

Als u uw donatie via de bank overmaakt, dan zullen wij u natuurlijk 

overslaan bij onze donateursactie 2020-2021, die we op een later 

tijdstip hopen te kunnen houden. De focus moet nu liggen op het 

terugdringen van het coronavirus, dat kunnen we alleen allemaal 

samen !  

Blijf allemaal gezond en haw pin !!!!! 
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KRIBKESWANDELING 

 

Vanwege de hernieuwde coronamaatregelen is de 

organisatie helaas genoodzaakt de kribkeswandeling dit 

jaar te annuleren. 

We hopen van ganser harte de wandeling volgend jaar 

weer te mogen organiseren en U dan in goede 

gezondheid weer te ontmoeten. 

De organisatie. 

  

Kribkeswandeling 
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Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan... 

Sinterklaas komt weer naar Nederland en weet het dorpje Bemelen 

inmiddels te vinden. 

Hij zal met zijn Pieten op zondag 29 november om 15:30 uur iets 

lekkers komen brengen voor de kinderen bij café 'T Plateau. 

Hij verheugt zich op het weerzien van alle vrolijke gezichtjes. Komen 

jullie ook?  

 

Natuurlijk houden wij ons strikt aan de maatregelen die op het 

moment van het bezoek van toepassing zijn. 

Hierdoor zou ik willen vragen om de kindjes aan te melden bij 

Monica 0619379937 of per e-mail monicasoeters@hotmail.com 

 

 

  

Sinterklaas 

mailto:monicasoeters@hotmail.com
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30 november a.s. zullen wij Bemelen gaan verlaten, ons 

dorp waar wij geboren en getogen zijn.  

 

De verenigingen, de huiskamer en in het bijzonder de Jeu 

des Boulesclub waar we 36 jaar lid van zijn zullen wij gaan 

afbouwen. 

 

De kerk waar we heel veel herinneringen aan hebben, ons 

prachtige mooie kerkje waar wij en onze kinderen gedoopt 

zijn, onze 1e Heilige communie mochten ontvangen, en waar 

we allemaal getrouwd zijn, zullen wij diep in ons hart 

blijven koesteren. 

 

Ons huis waar we 49 jaar met heel veel liefde hebben 

gewoond, de buren, bedankt voor jullie warme vriendschap, 

we gaan jullie missen. 

Bemelen, BEDAANK, ut geit uch good !! 

Wij zullen ons mooie dorpje NOOIT vergeten !! 

Lei en Els In de Braekt-Geelen 

Looierstraat 6 

6367 EZ Voerendaal  

Verhuizing 
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Het “bedankje” hierboven is uit 1980 maar desalniettemin willen we het ook 

nu nog steeds graag in ontvangst nemen…. 

Geschreven door mevr Floor Janssen, oud inwoonster van Bemelen die op 30 

oktober haar 96e verjaardag mag vieren. 

Namens d’r Tump: Proficiat !!! 

D’r Tump 
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Advertenties 
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