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Diensten in Maart 

 

 

                                                           

Zaterdag   6 mrt.    19.00 uur  vormselviering.                                 

                                 Piet Jansen       jaargedachtenis. 

                                

 

 

Zondag   21 mrt.     9.00 uur   m.m.v kerkkoor. 

                                   Piet en Marie Versleijen v.d. Bosch 

                                   Koos en Harrie v.d. Bosch   v.w. verjaardag Marie. 

                                   Overl. fam. Botden                                   

                                   Piet v. Kempen en Josephina Stevens v.w. verjaardag. 

                                   overl. fam. Winkelmolen Ebben. 

                                   Dries en Anny v.d. Bosch Verberk.               

                                   overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim. 

                                   Sjef en Wilie v. Hout. 

                                   uit dankbaarheid. 

 

Zondag   28 mrt.     9.00 uur   Woord en communieviering  palmpasen. 

                                  m.m.v. jeugdorkest  en koortje  

                                   overl. fam. van Kempen Gerrits. 

                                   overl.  fam. Ebben van Bree. 

 

Vieringen in april:  

 

                              1 april  viering Sambeek.                           

                              2 april 19.00 uur goede vrijdag viering.                            

                              3 april 20.00 uur paaswake Sambeek. 

                              4  april  paasviering. 

                             11 april  en 25 april  

 

 

 

 

 
VORTUM-MULLEM  BEDANKT NAMENS HAITI !!! 
  
Een aantal kinderen van groep 6  hebben geld ingezameld voor Haïti. 
Dit heeft een bedrag opgeleverd van  €192,72. 
Dit bedrag is overgemaakt op giro 555. 
Bedankt namens, 
  
EVA- ANJO -LUUK -IVI -JANNEKE –DINJ 
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Een verhaal…….Het geeft te denken. 

 

 

Het is half vijf in de morgen, 7 februari 2010. Manilla is nog niet ontwaakt. Er heerst in deze 

miljoenenstad nog een redelijke stilte, zonder het chaotische verkeer en de grote stromen 

mensen die van of naar huis gaan. In de rust van deze vroege ochtend schrik ik wakker. Ik 

hoor op straat mensen druk in gesprek met elkaar. Uit nieuwsgierigheid sta ik op en kijk 

vanuit het raam wat er op straat aan de hand is. In het donker ontwaar ik een heel 

confronterend en ook zeer menselijk tafereel. Een jong gezin heeft onder mijn  raam een 

vuurtje gemaakt. De vrouw draagt haar baby op de arm. Ze wiegt haar kind dat huilt van de 

honger. De man wakkert het vuurtje aan. Hij kookt water en rijst . Als ze de baby te eten 

hebben gegeven en zelf wat gegeten hebben plaatsen ze de pan met rijst in een grote 

ouderwetse kinderwagen. Dan ontdek ik dat deze ouderwetse kinderwagen hun huis is. Alles 

wat ze hebben zit in deze kinderwagen. Bovendien is het ook de slaapplaats van de baby en 

de slaapplaats van de ouders. Omdat het regent trekken ze er een groot stuk plastic overeen. 

Later op de dag zie ik dat de man de grote kinderwagen voortduwt. Ze verdwijnen uit mijn 

blikveld.  

 

Het tafereel blijft op het netvlies van mijn ogen achter. Jonge mensen voor wie een oude 

kinderwagen hun huis is. Jonge mensen die in hun armoede geen vaste plek hebben maar 

een zwervend bestaan leiden en langs de kant van de weg hun eten klaarmaken. Waar is hun 

kind geboren? Wie is er bij de bevalling geweest? Waar zullen ze morgen zijn?  Waarvan 

kunnen ze leven? Is er werk voor hen? Zullen ze ooit ergens een huis kunnen bewonen?  In 

de stilte van de vroege ochtend is het dit schokkende beeld dat me bezig houdt. In de stilte 

van de vroege ochtend zie ik ook dit diep menselijke tafereel dat ouders van elkaar houden 

en zorgen voor hun kind. 

 

Dit tafereel,voorgoed op het netvlies van mijn ogen geschreven, is voor mij de afgelopen 

dagen een beeld geworden van de armoede van mensen. Armoede die de 

leefomstandigheden en de toekomstperspectieven drastisch beperken, soms zelfs onmogelijk 

maken. Tegelijk treffen we in deze armoede mensen aan die in hun armoede niet gebroken 

zijn. Ze houden van elkaar. Ze kennen de intimiteit van de liefde. Ze ervaren de 

vruchtbaarheid van het leven. Nieuw leven is er ook in hun midden. In hun kind gaat ook 

hun leven verder. Ze leven met  de droom dat de toekomst van hun kind anders zal zijn dan 

hun eigen leven. Ze leven voor hun kind en de toekomst van hun kind. Het is een diepe 

motivatie die hun leven in hun zwervend bestaan zin en richting geeft. 

 

Deze morgen werd ik me weer eens bewust hoe onrechtvaardig de welvaart in onze wereld 

is verdeeld. Wat een geluk is het als je wieg heeft gestaan in een gezin en in een 

samenleving  waarin  welvaart  aanwezig is. Wat een pech als je leven bepaald is door gemis 

aan bijna alle noodzakelijke levensbehoefte. Deze morgen groeide in mij ook de overtuiging 

dat geluk zeker niet alleen door goede of slechte omstandigheden wordt bepaald. Dit jonge 

gezin zonder nauwelijks iets, zwervend langs de straten, kent de rijkdom van de liefde, de 

intimiteit van het samenzijn , de verbondenheid met elkaar, de vruchtbaarheid van het leven 

en het perspectief om voor te leven. 
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In deze veertigdagentijd, op weg naar Pasen, worden we uitgenodigd stil te staan bij wat er 

in ons leven, in onze kleine en grote samenleving en in onze kleine en grote wereld aan de 

hand is. We moeten daarbij naar de omstandigheden kijken waarin mensen leven. We 

kunnen ons af vragen hoe het komt dat de omstandigheden voor mensen zo verschillend zijn. 

Waarom is welvaart zo ongelijk verdeeld. Kennen we de voor- en nadelen van de 

economische structuren. Weten we hoe de wet van de concurrentie de ene groot en machtig 

maakt ten koste van de andere. Weten we hoe de wet van de gelijke kansen creativiteit kan 

verminderen en mensen passief kan maken. Weten we dat leiders  van staten en volkeren 

zich soms meer laten leiden door eigenbelang en minder of niet door het verlangen van 

mensen menswaardig te mogen leven. Zijn politieke en kerkelijke leiders werkelijk 

dienstbaar aan een wereld waarin ieder menswaardig kan en mag leven. Dit zijn allemaal 

vragen die ons helpen stil te staan bij wat zich in onze samenleving voltrekt. Wellicht draagt 

dit bij aan ons inzicht in wat zich voltrekt achter de omstandigheden. Wellicht  leert het ons 

te begrijpen waarom mensen macht  zoeken ten koste van andere mensen. Dit zoeken naar 

macht is zo verbonden met ons menselijk bestaan dat het overal in mensen aanwezig is, 

zowel bij mensen die in welvarende omstandigheden leven als bij mensen die in 

mensonwaardige omstandigheden leven. Het brengt ons terug bij die wezenlijke vraag: Wie 

is toch die mens. 

We kunnen ons ook verwonderen over de situatie dat mensen  die moeten leven in 

mensonwaardige omstandigheden mensen zijn ook een kwaliteit van leven kennen. Vaak 

zijn het mensen die van niets nog iets weten te maken. Vaak zijn het mensen met een 

eindeloos vertrouwen in het leven zoals het komt van uur tot uur.  Vaak zijn het mensen die 

in staat zijn in hun beperktheid te delen wat ze samen hebben en zo voor elkaar het leven 

mogelijk maken. Het zijn ook mensen die liefde kennen en van elkaar en van hun kinderen 

houden. Ze zijn voor elkaar zo dierbaar omdat ze in elkaar het leven ervaren dat de moeite 

waard is ondanks alle omstandigheden. Wellicht leert het ons te begrijpen hoe mensen rijk 

kunnen zijn aan leven terwijl de omstandigheden mensonwaardig zijn. Ook dit brengt ons tot 

de vraag: Wie is toch die mens. 

 

“Wie is toch die mens” is een vraag om in deze veertigdagentijd bij stil te staan. We komen 

daarin ook die andere vraag op het spoor. Wie is toch die God die in Jezus zijn menselijk 

gezicht laat zien.  Ik hoop dat we in deze veertig dagen tijd ons hierop bezinnen. Ik hoop 

tevens dat we beseffen dat Jezus een samenleving van God liet zien waarin ieder de moeite 

waard is als persoon ongeacht de omstandigheden; een samenleving ook waarin het breken 

en delen werkelijk leven betekent voor allen. Een verhaal….. Het geeft te denken. 

 

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor. 
 

 
 

K B O 

 

 

 
4 maart gaan we naar de smakt , wie zich nog niet opgegeven heeft en toch mee wil kan dat alsnog doen. 

  
19 maart gaat het bestuur kienen in Vierlingsbeek  

info bij piet ebben 571970 
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VoVm 
 

 

 

Beste leden en andere belangstellenden, 
 
Op woensdag 10 maart komt Remedica een presentatie geven over slechthorendheid, 
waarin voorlichting wordt gegeven over de bouw en werking van het gehoororgaan, 
oorzaken en gevolgen van slechthorendheid en beschikbare hulpmiddelen. 
Aanvang 19.45 uur in het Gemeenschapshuus. 
 
Op woensdag 24 maart willen we samen weer een voorjaarscreatie maken. 
Als zin heeft om mee te doen, laat dit ons dan weten voor 17 maart a.s. dan krijgt u 
verdere gegevens van ons. 
 
Graag tot ziens, 
met vriendelijke groeten, 
 

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem. 
 
 

 

 

 

 

 
Sinds 1 januari 2010 staan wij al 40 jaar samen achter de bar.  
Wij nodigen jou/jullie hierbij uit om dit samen met ons te vieren 

op zaterdag 20 maart. 
 

De receptie is van 15.00 - 17.00 in ons café Spoorzicht 
 

Martien & Lies Fransen 

Kadotip   
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Nieuws van Fanfare St. Cornelius. 
  

De voorbereidingen voor het eeuwfeest van fanfare St. Cornelius zijn in volle gang. Maar voordat het 
feestweekend aanbreekt staat er voor alle leden van de fanfare, slagwerkgroep, jeugdorkest, blokfluiters en 
leerlingen het jaarlijkse solistenconcours op het programma. Ook dit zal het programma zeer gevarieerd zijn. 
Dus niet eerst alle beginners en eindigen met de gevorderden, nee, alle muzikale niveau's zullen elkaar 
afwisselen. Nieuw dit jaar is de strijd tussen de muzieksecties van de fanfare. Alle groepen apart zullen hun 
beste beentje 
voorzetten om titel "sectie van het jaar" binnen te halen. Het solistenconcours wordt gehouden in "'t 
Gemeenschapshuus". 

  

EEUWFEEST. 
  

En dan gaat het beginnen. Het 100-jarig bestaan van fanfare St. Cornelius. Zoals u allemaal al hebt gehoord of hebt 
gelezen is het de fanfare gelukt om een zeer gevarieerd programma samen te stellen. 
Voor de proms zijn al diverse lokale en regionale artiesten vastgelegd. Ons eigen slagwerkgroep en musicalgroep 
zullen een optreden verzorgen. De zangers en zangeressen tot nu zijn Elly v. Santen, Roel Verheggen en Marlies 
Driessen. De presentatie is nog niet definitief, maar de onderhandelingen met Emiel Roemer zijn in een vergevorderd 
stadium. 
Over de volendamse avond is weinig meer te vermelden. Een uniek programma in Vortum-Mullem met Nick en 
Simon, Monique Smit, Jan Keizer en George Baker. Voor u als inwoners zal er de gelegenheid zijn om op zondag 28 
februari tussen 11 uur en 1 uur al kaartjes a 20,00 p/st aan te schaffen. En wees er snel bij, want ondanks dat de 
kaartverkoop nog niet is geopend zijn er verzoeken uit Den Haag en omstreken om kaartjes te kopen. De 
kaartverkoop is bij café Spoorzicht. 
Zondag wordt DE dag voor Vortum-Mullem. Deze dag staat in het teken van de reünie. De dag wordt geopend met 
een heilige mis. De heilige mis wordt muzikaal opgeluisterd door het Boxmeers Vocaal Ensemble. Aansluitend is er 
een brunch in de feesttempel op luinbeekweg 2. Na de brunch zal de reünie officieel worden geopend. Tijdens de 
reünie zullen diverse muzikale muziekgroepen ervoor zorgen dat er geen gebrek aan sfeer zal zijn. 
Alle informatie over het eeuwfeest kun u terugvinden op www.fanfarevortum.nl  
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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: 

 

24-02      13.45  Vovm: bezoek aan Veldhuizen 
28-02        11-13.00 Voorverkoop 100 jaar fanf. St.Cornelius 
     in cafe Spoorzicht 
04-03 KBO: bezoekt Smakt 
10-03   19.45  VoVm: presentatie slechthorendheid 
19-02 KBO: Kienen in Vierlingsbeek 
24-03     VoVm: Voorjaarscreatie maken 
18-04 Fanfare st.Cornelius: Solistenconcours 
20-04 Vovm: Rayonreis 
23-04 Toneel: generale rep. Voor de schooljeugd 
24-25/04   Toneelopvoering 
28-05 100 jaar fanfare: Promsconcert 
29-05 100 jaar fanfare: Volendamse avond 
30-05 100 jaar fanfare: Reunie 
13-06   14.30  KBO: Passiespelen in Tegelen 
26-06 100 jaar fanfare: Jeugddag 
15-10     KBO: Dag van de ouderen 
24-10 100 jaar fanfare: Receptie, presentatie 

jubileumboek 
10-12      KBO: kerstviering 
 

 
 

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  18.30 u 19.30 u  Repetitie Jeugdorkest 
  

 

 
             
 
 
 
 
 
 
 

                                    

Adverteren: 

is alleen mogelijk indien 

ingeleverd met vermelding 

van het factuuradres,  

bij voorkeur 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. 


