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Di. 31-05-20 
Ma 22-06-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
Do 16-07-20 Fietstocht ‘KBO’ 
Do 13-08-20 fietstocht ‘KBO’ 
Zo 23-08-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Za 12-09-20 Ziekendag met mis in de kerk om 19u en koffie na in  
  MFC het Kruispunt ‘Zonnebloem’ 
Vr 11-09-20 Algemene Leden Vergadering ‘KBO’ 
Zo 12-09-20 Pepe's PubQuiz (MFC Het Kruispunt) 
Zo 20-09-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Wo 23-09-20 Ledenvergadering ‘Het Gilde’ 
Za 26-09-20 Boekenbeurs ‘KBO’ 
Zo 27-09-20 Boekenbeurs ‘KBO’ 
Ma 28-09-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Vr 09-10-20 Toneelvoorstelling 20.00u in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Za 10-10-20 Toneelvoorstelling 20.00u in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Zo 11-10-20 Toneelvoorstelling 20.00u in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Ma 26-10-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Za 31-10-20 PodiumB - editie 10 ‘PodiumB / ’t Posthuis’ 
Vr 06-11-20 Jan Centen Bokaal ‘Het Gilde’ 
Ma 23-11-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Vr 11-12-20 Kerstviering in MFC het Kruispunt ‘Zonnebloem’ 
Ma 28-12-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
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OPENING KERK MIV 1 JULI 
 

Het is zeer verheugend dat na een lange periode van sluiting de 

kerkdeuren op zaterdag 4 juli aanstaande weer open gaan. 

In verband met het Coronavirus werd landelijk besloten de 

kerkgebouwen vanaf medio maart 2020 te sluiten. Buiten een 

uitvaartdienst voor mevr. M. Verdijk – Driessen zijn er geen vieringen 

geweest.  

Het opengaan van de kerkdeuren zal plaatsvinden onder een aantal 

voorwaarden omdat het virus nog steeds niet verdwenen is en de kans 

op besmetting nog steeds bestaat. 

Onderstaand vindt u de aandachtspunten / voorwaarden / regels 

waaraan wij ons als parochianen dienen te houden. 

Met uw medewerking en in achtneming van onderstaande 

aandachtspunten kunnen wij samen zo veilig mogelijk onze kerkelijke 

vieringen weer bijwonen. 

Graag nodigen wij u van harte uit voor de vieringen. 

 

PRAKTISCHE AANDACHTSPUNTEN MBT VIERINGEN  

 Gezondheidsklachten. 

Bij verkoudheid, hoesten, niezen en / of koorts blijft u thuis. 
 

 Toegangsbeleid en onderlinge afstand van 1.5 meter 

Vanaf 1 juli geldt een maximum van 100 aanwezigen.  

Om de afstand tussen personen te kunnen waarborgen worden de 

banken om en om gebruikt. 

Tussen de banken waarin kan worden plaatsgenomen blijft er 

telkens een bank vrij om zodoende de gewenste afstand te 

creëren. 

Het verzoek aan u is om aan de uiteinden van de banken plaats te 

nemen, dus aan de gangpaden links of rechts.  

Echtparen / huisgenoten kunnen bij elkaar plaatsnemen. (Er 

kunnen dan maximaal 4 personen in een bank zitten, 2 aan elk 

uiteinde.) 
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Een en ander geldt voor zowel het middenschip alsook voor de 

beide zijbeuken. 
 

 Misboekjes 

De misboekjes vindt u op de hoek van de te gebruiken banken. Na 

de viering kunt u de boekjes in de doos op de tafel bij de uitgang 

deponeren. 
 

 Wijwatersvat 

Er kan voorlopig geen gebruik worden gemaakt van het wijwater. 
 

 Gebruik gel / ontsmetten van de handen. 

Iedere bezoeker dient bij binnenkomst de handen te ontsmetten. 

Bij de ingang staat iemand met hand-spray voor de ontsmetting 

van de handen. 
 

 Looproute en zitplaats 

Neem de kortste route naar de zitplaats via het middenpad of de 

zijpaden links en rechts en houd 1,5 meter afstand. 

Neem de zitplaats aan het uiteinde van de bank, dus langs het 

middenpad of zijpad. 
 

 Koren 

Voorlopig is het landelijk ontraden om tijdens de vieringen gebruik 

te maken van de koren en/of van samenzang. Dit is uiteraard erg 

jammer. Om dit te compenseren zal gebruik gemaakt worden van 

passende kerkelijke muziek via geluidsdragers. 
 

 Collecte 

Een bijdrage aan de collecte kunt u, na afloop van de viering, doen 

in het mandje op de tafel bij de uitgang van de kerk. 

Er zal geen mandje rondgaan na de voorbede. 
 

 Communie. 

Uitsluitend de priester zal de Communie uitreiken. 

        Voor het uitreiken van de Communie zal de priester eerst de  
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        handen gaan wassen in de sacristie. 

Uitreiking vindt plaats op aanwijzing van de priester of de acoliet, 

te beginnen met de zijbeuken L, vervolgens middenschip L, 

middenschip R en de zijbeuken R. Zo kan iedereen met voldoende 

tussenruimte de Communie op de hand ontvangen, desgewenst 

op een schone zakdoek of in een pyxis (hostiedoosje) en met 

maximale afstand tot de priester (arm uitstrekken s.v.p.).  
 

 Verlaten van de kerk. 

Wilt u bij het verlaten van de kerk na de viering rekening houden 

met de gewenste afstand. Dit kan het makkelijkst door de mensen 

die achter u zitten voor te laten gaan. 
 

 Opsteken kaarsjes. 

Alleen aan het einde van de viering bestaat de mogelijkheid om 

een kaarsje op te steken. 

Wilt u ook hier rekening houden met de afstand 
 

 Ontsmetten.  

Na afloop van de viering zullen deurkrukken, microfoons, lezenaar 

e.d. met desinfecterend middel worden gereinigd.  
 

 Misintenties. 

De misintenties die waren aangevraagd voor de periode van 

sluiting zullen in overleg met de aanvragers opnieuw worden 

ingepland.  

Nieuwe intenties kunnen op de gebruikelijke manier worden 

aangevraagd, t.w. via een verzoek in de brievenbus voor de kerk of 

via contactpersoon Jos Schaminée tel 361301. 
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Lieve Mensen 
  
Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de berichtjes 
en de vele lieve kaarten die wij hebben mogen ontvangen bij het 
overlijden van WIM.  
Vaak met warme en mooie woorden. 
Dank daarvoor! 
  
Familie Angenendt. 



 

7 



 

8 

Mfc Het Kruispunt weer open. 

Multi functioneel centrum Het Kruispunt is sinds 2 juni j.l. weer 

beperkt geopend. Dit betekent dat per functie en per ruimte maximaal 

30 personen zijn toegestaan onder strikte voorwaarden. Deze 

voorwaarden zijn vastgelegd in een protocol. De belangrijkste regels 

zijn hieronder weergegeven. 

Protocol Mfc Het Kruispunt 

De belangrijkste regels waaraan wij ons als gebruikers van Mfc Het 

Kruispunt moeten houden hebben wij nog even op een rijtje gezet. 

-Vermijd fysiek contact: 

Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar. 

Geen handen schudden. 

Hoesten en niesen in de elleboog. 

Handen meerdere keren per dag wassen voor tenminste 20 seconden. 

-Ruimtelijke indeling: 

Volg de looproutes. 

Beperkt aantal personen per ruimte. 

Vaste opstelling per ruimte. Dus niet zelf wijzigen. 

Jassen ophangen aan je stoel. 

Volg de aanwijzingen van het personeel. 
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_____________________________________ 

-Extra hygiënemaatregelen: 

Bij binnenkomst handen desinfecteren. 

In iedere ruimte zijn desinfecterende handgel, oppervlaktespray en 

papieren doekjes aanwezig voor tussentijdse desinfectie van 

contactoppervlakken 

Extra desinfectie en schoonmaak door het personeel. 

-Voor alles: 

Blijf thuis bij verkoudheid (niesen, hoesten, keelpijn), koorts of 

kortademigheid. 
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Lin Houtman: Things will get better, I promise    

Lin Houtman bekijkt met een kritische blik het hedendaagse streven 

naar geluk. In een tijd waarin religie een steeds kleinere rol in de 

maatschappij gaat spelen, moeten mensen zelf op zoek naar hun 

persoonlijke levensfilosofie. Haar werk is een reactie op hedendaagse 

inspirerende slogans, gesprokkelde levenswijsheden en 

voorgekauwde zingeving. Het streven naar geluk wordt kritisch 

bekeken, uitvergroot en soms ook geridiculiseerd.                                                                                

Houtman merkt op hoe de commercie vaak inspeelt op onze 

verlangens en ons antwoorden voorschotelt in de vorm van 

producten en diensten. “Het is niet ongewoon dat merken hun 

producten proberen te verkopen met vage levenslessen of 

veelbelovende vooruitzichten. Zelfs een theezakje kan je aansporen 

om te “zingen vanuit je ziel”, of je aanraden om een “vuurtoren te 

zijn”.”                           Vaak vertroebelen al die voorspiegelingen onze 

blik en raken we verstrikt in levenswijsheden die zonder context hol 

lijken. We zien door het woud van regenbogen niet meer hoe een 

eenvoudige lichtstraal door het raam naar binnen valt en onze kamer 

verlicht. Deze twee maanden doet Lin Houtman ons de belofte: 

“Things will get better, I promise. 

Expositie: 10 mei tot 28 juni 2020 dagelijks te zien in 

MvATKunstenaarsinitiatief ALARM permanente expositie van Ans 

Verdijk op afspraak of de deur staat open zodat u kunt rondkijken.                              

mail@ansverdijk.com 
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Mfc Het Kruispunt zoekt een beheerder (m/v)  
 
Stichting Dorpscentrum Beugen heeft, ten behoeve van 
multifunctioneel centrum Het Kruispunt te Beugen, per 
direct een vacature voor: 
 
Beheerd(st)er (m/v) voor 20 uur per week. 
 
De beheerd(st)er functioneert als aanspreekpunt voor 
het Mfc en rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. 
De beheerd(st)er geeft leiding aan medewerkers en 
vrijwilligers. Samen voeren zij het beheer van de 
accommodatie. 
Hij of zij is, ongeveer 1x per 6 weken, bij de 
vergaderingen van het bestuur aanwezig t.b.v. het 
agendapunt Beheer. 
 
Hij of zij draagt zorg voor: 

 een optimaal beheer en exploitatie van de 
beschikbare zalen, de bar, de keuken en de overige 
ruimten van Mfc Het Kruispunt; 

 een goede planning van alle zalen en faciliteiten 
t.b.v. onze gebruikers; 

 een goede administratieve afhandeling t.b.v. de 
facturatie; 

 het gebruik en onderhoud van het gebouw, de 
inventaris, de apparatuur en de omgeving. 

(een uitgebreide functieomschrijving is op aanvraag 
beschikbaar) 
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Van kandidaten verwachten wij dat zij beschikken over: 

 een MBO denk- en werkniveau; 

 bij voorkeur enige ervaring in de horecabranche; 

 leidinggevende capaciteiten en goede contactuele 
eigenschappen; 

 correct gedrag voor het onderhouden van in- en 
externe contacten; 

 een zakelijk inzicht in verband met de 
exploitatieverantwoordelijkheid; 

 kennis van een Office-pakket t.b.v. planning en e-
mailverkeer; 

 enige (technische) kennis van audio- en 
videosystemen is een pré; 

 een diploma BHV en sociale hygiëne of bereid zijn 
dit te gaan halen. 

 
 

Wij bieden een marktconform salaris. 
 
Bij interesse en/of vragen over de functie kunt u zich 
richten tot: 
Frans van der Zande, voorzitter Stichting Dorpscentrum 
Beugen, tel. 06-28254392. 
 
Uw sollicitatie kunt u, middels een CV, richten aan 
bestuur Stichting Dorpscentrum Beugen. 
(mailto: bestuur@mfchetkruispunt.nl) 
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Oplossing: 

Oplossing: 

Rebus 
Raad de juiste woorden bij de plaatjes. Doe dit 

door letters van het oorspronkelijke woord af te 
halen of er juist bij de plaatsen. 

 
Opdracht 1 

 
 
 

 

 

Opdracht 2 
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Beweeg oefening 
Fit op de stoel 

 

 

Stap 1: u zit op de stoel met 

uw rug tegen de leuning.  

 

 

 

 

Stap 2: strek de benen 

voorwaarts en buig weer 

terug. 

 

 

 

Stap 1: houd uw ellebogen 

tegen de rugleuning 

 

Stap 2: duw de ellebogen 

tegen de rugleuning en voel 

de rugspieren aanspannen. De 

nek wordt recht en de 

buikspieren trekken ook aan. 

 

Herhaal beide oefeningen 5 keer 
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Schijt aan de Grens helpt mee! 

Schijt aan de grens, normaal een cultureel 
festival wil in deze corona periode graag een 

steentje bijdragen. Dit doen ze in praktische 

zin, met creativiteit en gezelligheid. Kortom 
met volle aandacht en hulp. 

 
Ze helpen graag bij het lappen van uw ramen, 

maar ze dragen ook een gedicht voor, zingen 
een lied of komen gewoon langs om een 

praatje te maken. 
 

Vindt u het leuk als er iemand bij u langskomt? 
Neem dan contact op met Ellen Sesink via  

info@schijtaandegrens.nl of bel naar  
06 21 97 46 11. 
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Sociom, ook nu in de buurt! 

 

 

 

Oplossing woordzoeker vorige editie: 

Wijkaanpak 

 

 

 

Contact 

Mocht u verlegen zitten om een boodschap, of 

hebt u een vraag, neem dan gerust contact op 
met Diny Kuppen of Dette Koenders, via 

Sociom. 
 

Telefoonnummer: 0485-700500 
E-mail: dettekoenders@sociom.nl of 

dinykuppen@sociom.nl 
 

Voor andere berichtjes, hulpvragen- of aanbod 
kunt u ook een kijkje nemen op het digitale 

dorpsplein OnsThuus via de website 
www.onsthuus.nl. 

 
Hartelijke groet, 

 
Stagiaires en medewerkers van Sociom 
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