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Zondag    4 jan.          10.00 uur   m.m.v. het kerkkoor         

                                     

Zondag    11 jan.        10.00 uur       viering te Sambeek 

 

Zondag    18 jan.        10.00 uur   m.m.v. het kerkkoor.   

                                       Wilie en Sjef van Hout 

                                        Rein en Fien Broeren van Soest                                     

                                        Teng Botden maandgedachtenis. 

                                        Bets Martens Brienen  maandgedachtenis.                            

 

Zondag  25 jan.           10.00 uur    viering te Sambeek. 

 

    

Zondag 1en 15 febr. 10.00uur en                                     

22 febr.    10.00 uur   carnavalsviering in Vortum. 

25 febr.    19.00 uur   aswijding te Sambeek. 

 
 

 

 

ZALIG    KERSTFEEST 
  
We wensen elkaar een Zalig Kerstfeest, of: fijne feestdagen, of: de beste wensen (vooral 
met de jaarwisseling), of: een gezegend 2009.   
Ontelbaar veel wensen worden uitgesproken en allerlei middelen staan ons ter 
beschikking om onze goede wensen voor de ander te onderstrepen. Daar kunnen we 
dankbaar gebruik van maken: leuke  beeldjes, bloemetjes, cadeautjes, lichtjes, 
symbolische voorstellingen van Kerstmis  of de Kerstman of van een nieuw jaar met 
eindeloos veel mogelijkheden. 
Ik wens u allen ook heel veel goeds met Kerstmis, echte vrede in eigen hart en eigen 
familie en eigen kennissenkring. Dat is voor ieder gezin anders, voor elke familie. In veel 
families is het zoveel anders dan een jaar geleden: Misschien is de  hele familieband 
anders geworden, door  het sterven van een dierbare, door geboorte van een kind, door 
vertrek van een van de kinderen  om op zichzelf te gaan wonen of te gaan samenwonen 
met een geliefde.  In elk van die situaties  krijgt het woord vrede een andere invulling. 
En dan – naar ik hoop – , zijn er ook wat  bemoedigende berichten over onze 
medemensen die het zoveel minder hebben dan wij. Wij hoeven niet wakker te liggen van 
de nood van  andere mensen, maar  toch ..............we mogen  in onze beleving ook zeker 
niet aan hun nood voorbij  gaan. Wij kunnen en mogen genieten van heel veel goede en 
mooie en lekkere dingen  van onze  rijkdom, maar het is goed tegelijk te beseffen dat we 
sterk bevoorrecht zijn. 
De Adventsactie SOLIDARIDAD  is er niet voor niets. We kunnen  allemaal iets 
betekenen voor onbekende mensen die op een of andere manier te kort komen.  
Ik wens U allen  fijne Kerstdagen  en een oprecht gelovige invulling van de tijd die 
komen gaat. 
  

G. Oude Hengel.  
  

Vieringen in Januari 
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HET OUDE JAAR LOSLATEN 
  

Tijd is kostbaar in ons leven. Zowel het verleden, als wat komen gaat!  
Er zitten heel wat kanten aan die tijdsbeleving. 
Vanuit onze eigen beleving van de tijd weten velen van ons dat de tijd van leven die we 
krijgen, heel kostbaar is voor ons: de tijd kan ons helpen volwassen te worden. De tijd 
kan ons helpen over een prachtig ideaal te dromen en er aan te gaan werken. De tijd 
kan de diepe pijn van een groot verdriet milder maken; ze kan wonden helen die we  
hebben opgelopen op onze levensweg. We moeten proberen het verleden los te laten als 
het nog steeds pijn doet, maar ook: dankbaar te zijn voor de  weg die je mocht gaan en 
waarop  je de mens werd die je nu bent!   Dat verleden dus niet echt vergeten!  
Tijd van ‘in verwachting zijn’ is kostbaar: wat het komende jaar ons brengen zal, hebben 
we niet in eigen hand. Maar  we moeten wel proberen er iets moois van te maken.  
Misschien kunnen we oprecht bidden:  
 
 
  

GEBED OP OUDEJAARSAVOND 
God Vader, 

wij nemen vanavond 
bewust afscheid van het oude jaar 

We stellen ons open voor het nieuwe jaar 
dat vóór ons ligt. 

Geef ons kracht om alles te dragen 
wat in het verleden over ons kwam. 
Vergeef ons wat wij verkeerd deden, 

al die keren dat we uw licht in de weg stonden. 
Geef ons licht om te zien 

wat ons te doen staat in het nieuwe jaar. 
Laat de vreugde om wat ons gegeven werd, 

ons kracht geven om verder te gaan 
in groot vertrouwen en met open blik 
naar alles wat U ons geven wilt.  Amen. 

G. Oude Hengel  
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Beste leden, 
 
Allereerst natuurlijk onze beste wensen voor 2009, we hopen dat we u ook dit jaar weer 
in goede gezondheid bij onze activiteiten mogen verwelkomen. 
 
.Op woensdag 28 januari, houden wij onze Jaarvergadering. U ontvangt t.z.t. de 
uitnodiging met agenda. 
 
Denkt u nog aan het aanmelden voor de rondleiding in Boxmeer op 18 februari? 
Graag vóór 28 januari doorgeven of u mee wil gaan en of u eventueel in de gelegenheid 
bent om te rijden. 
 
U kunt u al aanmelden voor de rayonreis op woensdag 22 april 2009. Deze gaat via 
Ameide, waar u na ontvangst met koffie en gebak een demonstratie glasblazen krijgt te 
zien. Na een koffietafel gaat de rit naar Alblasserwaard, o.l.v. een gids, waarbij ook de 
molens van Kinderdijk worden bezichtigd. 
Op de terugreis wordt gestopt voor het diner. De kosten zijn (afhankelijk van het aantal 
deelnemers) ca. € 47,=. Aanmelden kan tot 1 maart 2009, zolang er plaatsen 
beschikbaar zijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Zoals u allen wellicht al ergens hebt vernomen, heeft fanfare St. Cornelius met succes 
deelgenomen aan de concertwedstrijden in Veldhoven. In alle vroegte verzamelde de 
muzikanten en hun trouwe aanhang zich op het kerkplein. Nadat eenieder een mars had 
gekregen voor de extra energie, kwam de bus aan in Veldhoven. En rond de klok van 11 
uur was het dan zover, het moment waar men maanden naartoe had gewerkt. Na dat 
eerst de mars "Immer fest" was gespeeld om in te spelen, was het tijd voor het echte 
werk. Eerst werd het keuze werk "Dakota" uitgevoerd en daarna het verplichte werk 
"Seagate Overture". Met een goed gevoel stapte de muzikanten al het podium af, maar er 
moest toch worden gewacht tot half 2 voordat de jury haar oordeel gaf. Groot was de 
feestvreugde toen bleek dat St. Cornelius had behaald van 85,83 punten en dat 
betekende een promotie naar de 3e divisie.  
De 3 gespeelde nummers zijn te horen in het bericht wat is geplaatst op zaterdag 29 
november. 
  

Fanfare St.Cornelius 

VoVm 



    5 

 

KERSTVIERING. 
 
Tijdens de Nachtmis zal een ensemble van Fanfare St. Cornelius te horen zijn. 
Zij zullen, in samenwerking met Vomuzi, deze dienst op muzikaal gebied verzorgen. 
 
Zoals het al jaren gebruikelijk is zal het jeugdorkest van fanfare St. Cornelius de 
kerstviering op 2e kerstdag muzikaal op luisteren.  
Deze jeugdige en enthousiaste groep muzikanten, die onder leiding staan van Bas 
Clabbers, zijn al weer volop bezig met de repetities om er voor te zorgen dat het ook dit 
jaar een muzikaal genot wordt.  
Mede door de medewerking van deze muzikanten is de kerstviering op 2e kerstdag elk 
jaar een genot om bij te wonen. 
  
NIEUWJAARSCONCERT. 
 
Op zaterdag 10 januari organiseert fanfare St. Cornelius weer haar jaarlijks 
nieuwjaarsconcert. Dit jaar zal Roel Verheggen een gastoptreden verzorgen. Hij zal o.a 
een medley van Rob de Nijs zingen en het lied van de provincie brabant, nl Brabant van 
Guus Meeuwis. Tevens zal ook de jeugdslagwerkgroep en de slagwerkgroep, onder 
leiding van Frank v. Wely, zich van zijn beste kant laten horen. En u weet het, een 
optreden van de slagwerkers is gegarandeerd spektakel. 
  
CARNAVALSMAANDAG. 
 
 U bent er wellicht nog niet mee bezig, maar de voorbereidingen om tijdens de 
metworstrennen weer de tent te laten draaien zijn volop bezig. Deze dag wordt jaarlijks 
georganiseerd door fanfare St. Cornelius en volleybalvereniging Avance. De muzikale 
noten van TUMULT en VGV zorgen er jaarlijks voor dat carnavalsmaandag een gezellige 
dag is. 
  
Verder wil het bestuur en leden van fanfare St. Cornelius u hele prettige feestdagen 
wensen en een gezond en muzikaal 2009. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beste dorpsgenoten, 
 

Hallo, ik ben Kim Verheijen en ik ben  
11 jaar. Ik woon in de Steeg 5.  
Eén van mijn grootste hobby’s is knutselen. 
Ik maak schilderijen, doosjes en mooie  
kaarten. Daarom heb ik met mijn  
verjaardag een atelier gekregen.  

Als je een keer een leuk cadeautje 
nodig hebt kun je bij mij langs komen.  
Mijn telefoonnummer is 0485-577443. 
Ik hoop dat jullie een keertje langs komen. 
 

Groetjes Kim Verheijen☻ 
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Beste Parochianen, 

 

Ondanks het feit dat Pastor Gerard Oude hengel nog fantastisch werk verricht voor onze parochie, moeten 

we onder ogen zien dat dit vroeg of laat eindigt. 

Dit is de reden van het kerkbestuur geweest om de samenwerking te zoeken met andere parochies. 

Op de inspraakavond van 28-10-2008 in onze kerk is met de parochianen het volgende besproken. 

Op 29-10-2007 is het eerste overleg geweest met parochie Sambeek, met de vraag wat te doen als Pater 

Oudenhengel stopt. 

Op dit moment is er noch voor Sambeek noch voor Vortum-Mullem een nieuwe pastoor beschikbaar, ze zijn 

er gewoon weg niet. 

Ook financieel is het voor Vortum-Mullem niet haalbaar een pastoor voor fulltime of deeltijd aan te trekken. 

Daarom is hierna contact gezocht met de Karmelieten in Boxmeer, de geestelijke verzorger van de parochie 

Boxmeer. 

In een overleg tussen de kerkbesturen van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem is een commissie in het 

leven geroepen welke mogelijk samenwerkingsvormen heeft onderzocht. 

Hierin kwamen drie mogelijk samenwerkingsvormen naar voren van lichte samenwerking tot totale fusie. 

Wat in eerste instantie ondenkbaar leek, blijkt op dit moment de enige reële mogelijkheid. 

Fusie van de parochies Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem tot één parochie. 

Dit is de enige manier om op langere termijn pastorale zorg te waarborgen zonder door het Bisdom 

gedwongen te worden te fuseren tot “Mega parochie” met omliggende parochies. 

 

Conclusies Commissie. 

• De tijd dringt voor het samen gaan van de drie parochies, het vereist voortvarendheid. 

• Basiliek Boxmeer wordt hoofdkerk, met elke zondag een dienst. 

• Zolang Gerard Oudehengel beschikbaar blijft, blijft alles bij het oude. 

• Hierna zal er, ook bij fusie, verschraling optreden voor de kerkgangers van Vortum-Mullem 

• Fusie van de drie parochies blijkt noodzakelijk. 

• Karmelieten blijven Boxmeer als hoofdvestiging houden en dus is dan pastorale zorg gewaarborgd. 

• Het Bisdom is op de hoogte van de plannen maar heeft tot op heden nog niet gereageerd. 

 

Opmerkingen vanuit de inspraakavond van 28-10-2008. 

• Probeer niet iets nieuws te bedenken vele parochies zijn al samengegaan doe daar je voordeel mee. 

• Koester de unieke situatie met de Karmelieten (parochie Boxmeer) in overleg met het bisdom. 

• Probeer het kerkgebouw voor Vortum-Mullem te behouden voor de (parochie) gemeenschap. 

 

Conclusies: 

• Fusie van de drie parochies is een noodzaak. 

• Behoud van minimaal gelegenheidsdiensten voor Vortum-Mullem. 

• In eigen beheer houden van Kerk en Kerkhof. 

• Blijvend cultureel gebruik van kerk en bijgebouwen voor de parochie. 

• Gewaarborgde onderhoud van de kerk. 

 

Het kerkbestuur zal proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van bovenstaande ontwikkelingen.  

 

Verder wensen wij iedereen een prettig kerstfeest en een voorspoedig 2009. 

 

Tonny van Duren,  

Namens het kerkbestuur. 
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Openingstijden: Vrijdag van 10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 19.00 uur 

                           Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

Onze kadobon is buiten onze openingstijden ook na telefonische afspraak verkrijgbaar. 

Kijk voor een greep uit onze collectie op www.spee-ciaal.nl. daar kunt u tevens een bestelling plaatsen. 
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H 
 Agenda   Vortum  -  Mullem Colofon 

 Het dorpsblad is een gratis 

 uitgave van de Stichting 

 Dorpsraad VortumMullem  

 en verschijnt 12 maal  

 per jaar. 
 

  Redactie Dorpsblad: 

  - Marjan Jakobs 

    St.Hubertusstraat 27 

    Tel. : 0485-571097 

  - Maria v. Duren 

    St.Hubertusstraat 4 

    Tel. : 0485-576428 

 

Wekelijks: 

 
21-12 Fanfare St.Cornelius: Hapjesavond 
10-01 Fanfare St.Cornelius: Nieuwjaarsconcert 
12-01    CV de Plekkers: opgave jeugdpronkzitting 
25-01  14.00  Jeugdprinsenbal/pronkzitting 
28-01    VoVm: Jaarvergadering 
6-7/02  20.00  Pronkzitting 
18-02    VoVm: Rayonreis in Boxmeer 
08-02  14.15  Jeugdprinsreceptie 
20t/m24-02   Carnaval 
22-04    VoVm: Rayonreis 
3-7/aug    ’t Benkske: Kamp 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan onze sponsoren en vrijwilligers. 
Zonder hen zou deze 

uitgave niet mogelijk zijn. 

 
 

 
 
 

Maandag  14.00 u   KBO: meer bewegen voor ouderen in ‘t Gemeenschapshuus 

Dinsdag  13.30 u 15.30 u  KBO: Koersballen 

Dinsdag 18.30 u 19.30 u  Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr.6 en 7  

Dinsdag 20.30 u 22.00 u  Repetitie slagwerkgroep 

Woensdag 13.30 u   KBO: kaarten in ‘t Gemeenschapshuus 

Woensdag 17.45 u 18.45 u  KBO: yoga in ‘t Gemeenschapshuus 

Woensdag  18.30 u 19.30 u  Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr. 4 en 5 

Donderdag 18.15 u 19.15 u  Stichting jeugdhuis: De panters gr. 1,2,3 

Donderdag 19.30 u 21.45 u  Repetitie Fanfare St.Cornelius 

Vrijdag  20.30 u 23.00 u  Stichting jeugdhuis: Rouwe Start van gr 8 tot 16 jaar 

Vrijdag  19.30 u 20.30 u  Repetitie Jeugdorkest 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adverteren: 

is alleen mogelijk indien 

ingeleverd met vermelding 

van het factuuradres,  

bij voorkeur op floppydisk  

of per E-mail: 

dorpsbladvortum@home.nl 

Advertenties zonder  

factuuradres worden niet 

geplaatst! De kosten  

hiervoor bedragen € 14, - per 

pagina naar rato. 
 
Eenmalige plaatsingen  

Kunnen contant betaald 

worden bij de redactie. 

De kosten hiervoor zijn: 

       A4: € 14, -- 

½    A4: €  7, -- 

1/3 A4: € 4,75 

¼    A4: € 3,50 

1/5 A4: € 1,75 

Indien de plaatsing per 

e-mail wordt verzonden, 

dan graag betaling voor de 

22
e
 van de maand, in  

envelop voorzien van naam. 

Anders kan het artikel helaas 
niet geplaatst worden. 


