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Informatie
PAROCHIEBLAD D’R TUMP
JAARGANG ?
ST. HEEMKUNDE BEMELEN

REKENINGNR:

LET OP !!
In verband met Kertsmis:
Deadline aanleveren kopie voor het februari
nummer , Zondag 24 januari 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 JANUARI 2021
NB: alle aankondigingen onder voorbehoud! (*)
Octaafdag van Kerstmis - Moederschap van Maria - Nieuwjaar (wit)
Thema: “Zegen over allen”
Vrijdag
1 januari
10.00 uur

Eucharistieviering (*)
Tot welzijn van alle parochianen
m.m.v. cantor

Openbaring des Heren, Driekoningen, Epifanie (wit)
Thema: “De Onbekende verwachten”
Zondag
3 januari
10.00 uur

Eucharistieviering (*)
T.i.v. Corrie Huveners-Valkenhoff van Doorn
m.mv. cantor

Doop van de Heer (wit)
Thema: “Gods vrucht dragen”
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Zondag
10 januari
10.00 uur

Eucharistieviering (*)
T.i.v. Huub Quax
m.m.v. cantor

Sint Tuënis - H. Antonius Abt (wit) bidweek voor de eenheid van de christenen
Thema: “Hij komt langs”.
zondag
17 januari
17.30 uur

Eucharistieviering (*)
Als jaardienst voor Henny Huntjens en tevens voor zoon
Erwin Huntjens; t.i.v. Maria Wolfs - In de Braekt; als
jaardienst voor de ouders Oberjé - Crutzen en mede t.i.v.
grootouders Nicolaas Crutzen en Elisabeth Crutzen Ubachs; als gestichte jaardienst voor ouders VollersHeynens en zoon Jan Vollers; voor de overleden leden
van het St. Ceciliakoor.
m.m.v. cantor

Derde zondag door het jaar (groen)
Thema:
zondag
24 januari
10.00 uur

Eucharistieviering (*)
Als jaardienst voor Jo Rouwet; t.i.v. Pierre Pittie;
m.m.v. cantor

Geen kerstnachtmissen
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar
aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark
Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke
kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de
nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag
24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel
geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op
kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen
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bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een
beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.
Dit betekent dat ook in onze parochie op 24 december de gezinsviering
en de Kerstnachtviering komen te vervallen.

(*) 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 met de aanvullingen
van 9 oktober, 3 november en 9 december.
We herhalen kort de hoofdpunten:
•
•

•
•
•
•

Wij mogen maximaal 30 personen (inclusief kinderen) in de kerk
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.
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.
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.
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.
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•

Wijzigingen van de maatregelen komen soms plotseling.
Op onze website vindt de steeds de geldige maatregelen.
Doopplechtigheid

Zaterdag 30 januari 11.00 uur: Romijn van Buul

Een gezegend en gezond 2021!

Beste mensen,
Bij de aanvang van 2020 zag iedereen het jaar
met een grote dosis vertrouwen tegemoet. Veel
mensen hadden zo wel hun plannen voor de
komende tijd. En er stond zelfs een aantal
jubilea in Bemelen op het programma. Zo zou
de voetbalvereniging haar gouden jubileum
vieren, alsook de seniorenvereniging. De Tump
vierde ook haar 50ste verjaardag, om maar een paar voor die tijd
aanstaande evenementen te noemen. En ook ikzelf zou mijn gouden
ambtsjubileum op een mooie wijze met u allen hebben willen
gedenken. Er scheen geen vuiltje aan de lucht. Totdat er zoiets in het
leven kwam als een virus dat nog niet eerder was waargenomen: het
inmiddels befaamde en beruchte corona virus.
Ik hoef u maar nauwelijks te vertellen, hoe dit virus huis heeft
gehouden. Niet alleen in onze eigen gemeenschap maar over de hele
wereld. Er is geen plaats of geen land dat kan zeggen er van
uitgesloten te zijn geweest. Op de een of andere manier heeft het
overal wel zijn sporen achter gelaten. Voor de een betekende dit een
aanslag op de gezondheid, al dan niet in hevige mate. Anderen zijn
zelfs aan de gevolgen van de besmetting overleden. Mensen verloren
hun bestaanszekerheid en zagen hun zakelijke plannen in rook
opgaan.
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En wij zijn er nog lang niet, als wij zo de tekenen van nu aanschouwen.
En op het moment dat ik deze woorden aan het papier toevertrouw, is
zojuist een lockdown afgekondigd tot ver in januari van het aanstaande
jaar. Niet om het ons allen ongemakkelijk te maken, maar om toch
eens eindelijk van dat virus af te komen! Een zeer belangrijke winst
hierbij is natuurlijk nu wel: dat er een vaccin is om het virus te kunnen
bestrijden. Dat geeft weer hoop voor een meer veilige toekomst, zowel
voor ouderen als voor jongeren. Ofschoon er nog een hele weg af te
leggen is voordat het eenieder heeft bereikt en bij iedereen is
toegediend.
Sommigen concluderen, dat al met al, de huidige situatie schijnbaar
toch maar geringe hoop biedt voor het aanstaande jaar 2021. Toch
mogen wij niet bij de pakken neerzitten. Want ook het komende jaar
willen en moeten wij weer bereid zijn, om te werken aan een wereld,
waar wij mensen zich weer mogen en kunnen hervinden. Voor onszelf
en nog meer voor onze kinderen. Een gemeenschap waar mensen
bereid mogen zijn, lief en leed toch weer met elkaar te delen, wat wij
ook aan ellende en verdriet hebben moeten ervaren het afgelopen jaar.
Samen zullen wij deze wereld toch weer een gezicht moeten geven,
dat toch zeker hoop uit wil stralen voor een goede en gelukkige
toekomst.
Met deze bemoedigende verwachtingen, wens ik u allen van harte een
gezegend en gezond Nieuwjaar toe. Dat wij tezamen in staat mogen
zijn om onze gemeenschappelijke doeleinden waar te maken. En
vooral ook: dat wij onze eigen toekomstplannen vorm mogen geven,
voor onszelf als individu. En voor hen die aan onze speciale zorgen zijn
toevertrouwd. Een mooi en vreugdevol nieuwjaar 2021 voor u en ons
allen.
Jos Pijpers, SMA, Pastoor.
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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 februari
Op zondag 7 februari vieren wij Maria Lichtmis en zal de St.
Blasiuszegen worden gegeven.
Op woensdag 17 februari vieren we Aswoensdag.

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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Stichting Heemkunde Bemelen
Bemelen Maandkalender 2021
Op zaterdag 12 december is de Bemelen-kalender 2021 huis aan huis in
Bemelen verspreid. Voorheen werd de kalender aan de deuren aangeboden
en werd de bijdrage in de drukkosten ter plekke afgerekend. Om verspreiding
van het virus te voorkomen hebben de leden van de Stichting Heemkunde
Bemelen dit jaar niet aangebeld en zijn we ook niet met wisselgeld in de weer
geweest. We beseften 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 hebben gesteld.
Wij hopen dat de kalender een plekje bij u aan de muur gevonden heeft.

De leden van de Heemkunde sorteren de kalenders per straat.

Velen in Bemelen hebben inmiddels de bijdrage in de drukkosten betaald
waarvoor onze heel hartelijke dank!
Zou dat er nog niet van gekomen zijn dan vragen we u alsnog € 5,-over te
maken op de bankrekening van de Stichting Heemkunde Bemelen:
NL 87 RABO 0158 8147 46.
Wilt u reageren op de kalender of heeft u foto’s en/of verhalen voor de
kalender 2022 dan kan dat via: kalender.bemelen@outlook.com
Wij wensen u veel plezier met uw kalender, goede feestdagen en een goed
en gezond 2021. En hopelijk kan alles volgend jaar weer op de “gewone
manier” bezorgd worden.
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FC Bemelen
F.C.
BEMELEN
Terugkijkend op 2020 :
Op het moment dat u dit leest ligt het jaar 2020 alweer bijna (of
helemaal ? afhankelijk van het moment van verschijnen van der Tump)
achter ons. Door het coronavirus en bijbehorende maatregelen was het
natuurlijk een heel bewogen jaar. We zitten nog steeds volop in de
tweede coronagolf, we hopen door de aangescherpte maatregelen
weer snel de curve af te kunnen buigen en mede door het beschikbare
vaccin weer snel het “normale” leven te kunnen hervatten.
Terugkijkend op 2020 overheersen er voor F.C. Bemelen natuurlijk een
aantal zaken. Eerst de eerste coronagolf in maart, met als direct gevolg
dat de competitie 2019-2020 werd stil gelegd door het coronavirus, de
competitie werd ook niet meer afgemaakt. Op 1 april jl. werden we
overvallen door het trieste nieuws dat onze clubicoon Pierre Pittie was
overleden. Een groot gemis dat we nu nog steeds voelen, en dat niet
alleen bij F.C. Bemelen ! Ondanks alle voorbereidingen kon onze 50
jarige jubileumviering in mei jl. geen doorgang vinden. Vanaf
september jl. werden we overvallen door de tweede coronagolf,
misschien nog wel sluipender en gemener als de eerste golf. Vandaar
dat we ook afzagen van onze jaarlijkse donateursactie, omdat we alle
gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk wilden vermijden. Medio oktober
werd de competitie weer stil gelegd, vooralsnog tot 19 januari 2021.
Gezien de recente corona ontwikkelingen is het niet denkbeeldig dat de
noodgedwongen stop nog langer zal duren.
De betrokkenheid van de spelers, leden, trainer, leiders, supporters,
sponsors, vrijwilligers, bestuursleden, maar zeker niet in de laatste
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plaats de gehele dorpsgemeenschap Bemelen bleef ook in dit moeilijke
jaar een geweldige steun. Wij willen dan ook iedereen hartelijk
bedanken voor zijn of haar steun en inzet in het achterliggende jaar.

Vooruitkijkend naar 2021 :
De KNVB is op dit moment nog aan het studeren op de wijze van
voortzetting en verdere invulling van de competitie 2020-2021. Veel zal
natuurlijk ook afhankelijk zijn van gezondheidssituatie in januari a.s. In
de huidige situatie mag slechts zeer beperkt worden getraind met
naleving van strikte maatregelen. In de praktijk blijkt dat echter niet
realistisch. Vervolgens zal er weer opgetraind moeten alvorens we
eventueel later weer in competitie kunnen. We kunnen nu niets anders
doen als afwachten en hopen dat we het coronavirus samen weer snel
onder controle krijgen in 2021. En dat we u het komende jaar weer
regelmatig kunnen treffen op of om ons sportcomplex, voor een
gezamenlijk “middagje F.C. Bemelen” ! “The place to be” op de
zaterdagochtend en de zondag ! Tot die tijd hopen we dat iedereen
vooral gezond blijft en haw pin !!!
Wij willen vanaf deze plek iedereen prettige feestdagen toewensen en
een in alle opzichten positief, gelukkig maar natuurlijk bovenal gezond
2021 !

G

elukkig

Positi E f
Ge Z ellig
Sp O rtief
Fa N tastisch
Knallen D
Namens leden, trainer en bestuur van F.C. Bemelen
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Harmonie St. Laurentius
Harmonie Sint Laurentius Bemelen.
Oud Papier

LET OP: Op zaterdag 30 januari 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 Marieke Nelissen, Annick Brouwers en Marcel Brouwers.
geen doorweekt papier op te halen.
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Lieve muziekvrienden,
Afgelopen jaar was op zijn zachtst gezegd voor iedereen
een onrustig jaar. Zo ook voor onze vereniging.
Repetities werden afgelast, concerten en straatoptredens
werden gecanceld. De jaarlijkse antiekmarkt, een grote
inkomstenbron voor onze vereniging, mocht niet plaats
vinden. Geen processie, geen Drumbandtreffen, geen Marswedstrijden en zelfs de Kerstmis live opluisteren was er vorig
jaar niet bij. Hoewel het soms ronduit demotiverend was om
de vereniging stil te zien vallen, weten we dat dit alles uiteindelijk
nodig was om onze medemensen te beschermen.
Gelukkig weten we ons altijd gesteund door ‘ons dorp’. Ondanks
de maatregelen mochten we van velen weer een gift ontvangen
tijdens de jaarlijkse donateursactie en kon er voor het eerst dit jaar
tijdens de Rabo ClubSupport actie op onze vereniging gestemd worden.
Tijdens de crisis heeft ook iedereen goed zijn of haar oud papier
voor ons opgespaard, waardoor we na de eerste lockdown periode aan
één wagen niet genoeg hadden om al het papier in te laden. En uiteraard
weten we ons altijd gesteund door alle leden van de Club van 100.
Ondanks dat veel activiteiten niet door konden gaan hebben we in het begin
van de crisis alsnog samen met het hele dorp afscheid kunnen nemen van ons
lid Pierre Pittie. Daarnaast konden jullie tijdens de Kerstmis (hopelijk, nog
onbekend ten tijde van dit schrijven) genieten van de allereerste Kerst-cd van
Harmonie St. Laurentius. En dit was slechts een voorproefje van onze
creativiteit, want we hopen er volgend jaar samen met jullie weer een mooi
en muzikaal jaar van te maken. Achter de schermen zijn we al weer druk in de
weer met o.a. de planning van een groot themaconcert. Wellicht moeten we
de planning her en der een beetje bijstellen, maar wij zijn klaar voor een
nieuw muzikaal jaar! Aan iedereen een muzikaal en gezond 2021 gewenst!
Namens het bestuur van Harmonie St. Laurentius, Annick Mes
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