
 

  
 



 

2 



 

3 

 
 
Di. 30-06-20 
Ma 13-07-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
Do 16-07-20 Fietstocht ‘KBO’ 
Ma 27-07-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
Ma 10-08-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
Do 13-08-20 fietstocht ‘KBO’ 
Zo 23-08-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Ma 24-08-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
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) 
Ma 14-09-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
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 12-10-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
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 09-11-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
Ma 23-11-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Vr 11-12-20 Kerstviering in MFC het Kruispunt ‘Zonnebloem’ 
Ma 14-12-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
Ma 28-12-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
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Zaterdag 4 juli om 19.00 uur H. Mis 
(14e Zondag door het jaar) 
Gebr. v. Dommelen en overl. fam.; Mien Willems-v. Hees; fam. 
Brienen-Jilesen; Jan Roeffen; Diny Egberts (6 jr geleden overleden); 
Hendrikus v. Benthum en Petronella Ebbers en Dora; Gerrit en Drika v. 
Benthum; Elly en Louis Knapen v. Benthum; Jan Martens; Tien Dekkers; 
Lin Boumans en Truus Tax 
 
Zaterdag 11 juli om 19.00 uur H. Mis 
(15e Zondag door het jaar) 
Fam. Fransen-Gabriel; Herman Kersten en Mina Groenen; Harrie 
Janssen en Dina Wientjes en overl. kinderen; Tien Wientjens en Anna 
Miggiels 
 
Zaterdag 18 juli om 19.00 uur H. Mis 
(16e Zondag door het jaar) 
Pastoor v.d. Steen 
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OPENING KERK MIV ZATERDAG 4 JULI 
 

Wij zijn blij dat we komende zaterdag na een lange periode van sluiting 

vanwege het coronavirus, de kerkdeuren weer kunnen openen. 

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.) 

Een en ander geldt voor zowel het middenschip alsook voor de 

beide zijbeuken. 
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 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. 
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 Communie. 

Uitsluitend de priester zal de Communie uitreiken. 

Voor het uitreiken van de Communie zal de priester eerst de 

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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Beste inwoners van Beugen…… 
 

Afgelopen maand mei was de lotenverkoop 
gepland van de Zonnebloem. Van de opbrengst 
organiseren we gezellige middagen voor de 
gasten, een bloemetje bij ziekte etc. etc. 
Door het coronavirus kon de rondgang helaas 
niet doorgaan. 
Omdat er in september en oktober reeds 
gecollecteerd wordt door Samen Sterk en de 
Info, heeft het bestuur van de Zonnebloem besloten om dit jaar niet 
aan loten verkoop te doen. 
 
De Rabobank organiseert ook dit jaar weer een Rabo-clubkas-actie. 
Deze vindt vanaf  5 oktober plaats.  
 
Van harte raden wij u aan, om dan aan de Zonnebloem te denken met 
het stemmen, zodat er toch extra geld in ons Zonnebloem laatje 
komt!! 
 
Met vriendelijke groet 
Namens de Zonnebloem, 
Jeanne Eijnthoven. 
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Informatiebijeenkomst Mantelzorg en Persoons Gebonden Budget  
 

Op woensdagavond 1 juli 2020 organiseert het Centrum Mantelzorg 
Land van Cuijk een online informatiebijeenkomst voor mantelzorgers 
over het Persoons Gebonden Budget (PGB). 

Met een PGB kunnen mensen die langere tijd zorg of ondersteuning 
nodig hebben deze zelf regelen. Ook sommige zorgtaken van 
mantelzorgers kunnen uit een PGB worden betaald. Mensen met een 
pgb ontvangen hun budget, afhankelijk van hun zorgvraag, uit één van 
de vier volgende wetten: de Jeugdwet (via de gemeente), de Wmo (via 
de gemeente), de Wlz (via het zorgkantoor) en de Zvw (via de 
zorgverzekeraar).  

Een voorlichter van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met 
een PGB, vertelt over wat een PGB inhoudt, wat er in de praktijk bij 
komt kijken en welke mogelijkheden het kan bieden voor 
mantelzorgers en hun naasten. Er is ook ruimte voor vragen. 
 
De bijeenkomst vindt online plaats op 1 juli 2020 via het programma 
Zoom van 19.00 tot 20.00 uur. Toegang is gratis. Er zijn beperkte 
plaatsen beschikbaar, vol = vol. Na aanmelding ontvang je een 
bevestiging en een link om de bijeenkomst te kunnen bijwonen. Ook 
ontvang je dan meer uitleg over hoe je met het programma Zoom kunt 
meedoen. Voor meer informatie en aanmelding neem je contact op 
met Centrum Mantelzorg Mantelzorg Land van Cuijk via 0485-846739 
of info@mantelzorglvc.nl.  
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Maasziekenhuis: VR-bril voor kinderen tegen angst en pijn 

  
De kinderverpleegkundigen en pedagogisch medewerkers van 
Maasziekenhuis Pantein zijn gestart met een proef voor angst- en 
pijnvermindering door de inzet van een VR-bril op de kinderafdeling. 
  
Verminderen angst en pijn 
De bril wordt door de verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers 
ingezet bij kinderen die geopereerd worden, angstig zijn of veel pijn 
hebben. Door de VR-bril voor en na de operatie te gebruiken kan angst 
en pijn verminderd worden. Het werkt eigenlijk heel simpel, pijn en 
angst nemen ruimte in in je hersenen, door de hersenen met iets 
anders bezig te laten zijn is hier minder ruimte voor. Een VR-bril sluit je 
helemaal af van deze wereld, je gaat het sprookjesbos of de jungle in, 
er zijn ontspanningsoefeningen of ballonnen moeten uit de lucht 
worden gehaald. Deze afleiding helpt je om pijn en angst naar de 
achtergrond te verdringen. 
De inzet van nieuwe technologie zoals een VR-bril ondersteunt het 
herstel van kinderen, zodat ze sneller en met een zo positief mogelijke 

ervaring naar huis kunnen. Ook is 
het voor medewerkers leuk om 
met deze technologie te werken. 
Het Maasziekenhuis wil de 
komende tijd veel ervaringen 
opdoen en daarnaast kijken of de 
bril ook op andere afdelingen in 
het ziekenhuis kan worden 
ingezet. 
 

Fotobijschrift: Mayra Litjens die geniet van de VR-beelden in het 

Maasziekenhuis. 
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