
 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud Dorpsblad: 
 

 

Viering in maand juni ............................................................   2 
Woord van dank .....................................................................   2 
Feestelijk afscheid Gerard Oude Hengel .................................   4 
Aan/Afmelden vormsel ...........................................................   4 
Kinderhulp..............................................................................   5 
Nieuwe voertuigen brandweer .................................................   5 
Fanfare St.Cornelius ...............................................................   6 
Agenda....................................................................................   7 
 

 

Juni  2010 

Jaargang…..28  

Nummer ….. 6 

www.Vortumwww.Vortumwww.Vortumwww.Vortum----Mullem.infoMullem.infoMullem.infoMullem.info 
De website door en voor Vortum-Mullem 

 

E-mail adres dorpsblad: dorpsbladvortum@home.nl: dorpsbladvortum@home.nl: dorpsbladvortum@home.nl: dorpsbladvortum@home.nl 

Kopij inleveren vóór  de  22 e van de maand. 

 



    2 

 

 

Diensten in Juni 

 

 

 

Zondag   13 juni.         10.00 uur       m.m.v. kerkkoor. 

                                       Afscheid van Gerard Oude Hengel. 

                                        overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim.  

                                        Thea Theunissen  vanwege sterfdag. 

                                        overl. fam. Broeren Swinkels. 

 

                                                 

Zondag 20 juni               viering te Sambeek. 

 

Zondag  27 juni            9.00 uur    m.m.v. kerkkoor. 

                                         Piet en Marie Versleijen v.d. Bosch, 

                                        Koos en Harrie v.d. Bosch. 

                                         Wilie en Sjef van Hout. 

 

 

 

Zondag  11 en 25 juli is er een viering in Vortum-Mullem. 
 

 

 

 

Woorden van dank; een dank die niet in woorden is te vatten 

 
Pater Gerard Oude Hengel stopt per 1 juni 2010 zijn pastorale werkzaamheden in 
Sambeek en Vortum-Mullem.  In het weekend van 12 en 13 juni neemt hij 
afscheid. Hij  gaat terug naar Twente, zijn geboortegrond, om  in het klooster van 

Zenderen  met een dankbaar hart te genieten van de levensjaren die hem nog 
worden gegeven.  Bij zijn afscheid passen woorden van erkentelijkheid en grote 
dank. Maar woorden zijn ook te beperkt om dank en erkentelijkheid uit te 
drukken. 
 
In het jaar dat hij 65 werd was Gerard  pastor in Boxmeer.  Hij had duidelijk het 

gevoel ,dat hij aan verandering toe was. De jaren gingen tellen. Hij verlangde naar 
een leven met minder bijeenkomsten, minder vergaderingen en meer avonden die 
hij vrij kon besteden. Hij droomde er soms van om na zijn 65e verjaardag aan 
houtbewerking te gaan doen of om te gaan pottenbakken. Het leek hem heerlijk 
om gewoon met zijn handen bezig te zijn. Op dat moment  kwam er onverwacht 
de mogelijkheid om zonder ingrijpende verhuizing van pastorale werkkring te 

veranderen en een rustiger leven te vinden. De parochies Sambeek en Vortum-
Mullem kwamen vacant. Per 1 januari 1994 werd hij pastoor van beide parochies. 
 
Zo begon Gerard op zijn 65e aan een nieuwe uitdaging, het pastorale werk in de 
parochies Sambeek en Vortum-Mullem. In hart en nieren pastor  ging hij 
dagelijks van Boxmeer naar Sambeek en Vortum-Mullem . Hij werd de geziene 
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pastor die dichtbij mensen stond.  Hij leefde met hen mee in hun  wel en wee.  Dit 
kwam tot uitdrukking in zijn preken, in zijn verhalen in “Onder de Toren” en het 

Dorpsblad.  Het voorgaan in de weekend vieringen, de doopvieringen, de 
huwelijksdiensten en de uitvaarten gaven hem de mogelijkheid stil te staan bij 
het lief en leed van mensen, het op te tillen uit het alledaagse en het te brengen in 
de ruimte van God, Mysterie van leven.   Met hart en ziel was hij pastor voor en 
met mensen. Hij genoot er van. Hij was enthousiast. Het gaf hem inspiratie door 
te gaan.  

 
Hoewel Gerard  vreugde beleefde aan zijn pastorale werk, drukte de  
verantwoordelijkheid voor de opbouw van de beide parochies in een veranderend 
kerkelijk klimaat steeds meer op hem. Bovendien zag hij aankomen dat het 
moeilijk zou worden als parochies zelfstandig te blijven en een nieuwe pastoor te 
krijgen.  Vanuit zijn pastorale attitude leefde hij ook met de overtuiging dat de 

lokale geloofsgemeenschap zo veel als mogelijk zelf verantwoordelijkheid zou 
moeten leren dragen voor de opbouw van de parochie en de lokale 
geloofsgemeenschap. Dit alles bracht hem er toe per 1 januari 1998 officieel op te 
houden pastoor te zijn van de beide parochies. Hij bleef  de vieringen verzorgen. 
De verantwoordelijkheid voor de voortgang van de parochie, de werkgroepen en 
alle activiteiten legde hij neer bij de parochiebesturen, die daarmee een 

behoorlijke taak en verantwoordelijkheid kregen. Pater Gerard was daar gelukkig 
mee. Hij kon, bevrijd van zakelijke en organisatorische verplichtingen, met 
voldoening zijn  pastorale werk doen.  Met voldoening ervoer hij ook hoe goed het 
is in de kerk tot een andere taakverdeling te komen, waarbij de kerk , afgezien 
van aan het ambt voorbehouden taken,  taken en verantwoordelijkheden 
werkelijk aan de gemeenschap toevertrouwt.   

 
Nu is het medio 2010. Gerard is inmiddels 81 jaar. Nog twaalf jaren heeft hij op 
deze manier dienstbaar kunnen zijn aan de beide parochies.  Inmiddels is de 
samenwerking van de parochies van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem, die 
moet leiden tot een fusie naar een parochie,  van de grond gekomen. Gerard 
beseft dat hij nu met een dankbaar hart terug kan treden. Hij heeft ervaren dat 

de geloofsgemeenschap haar verantwoordelijkheid neemt, dat het pastorale werk 
voortgang vindt en dat er wegen worden gegaan naar de toekomt. Ik denk dat 
Gerard met een dankbaar hart afscheid neemt omdat hij zo lang voor zo veel 
mensen pastor heeft mogen zijn. 
 
Bij zijn gouden priesterfeest schreef Gerard een  boekje  “Als ik omkijk zeg ik 

dankjewel”  terugblik van een karmeliet”. De laatste zin in dit boekje is:  “En ik 
ben blij dat ik rond mijn 65e verjaardag niet gekozen heb voor bewerking van 
hout en klei! Als ik omkijk, zeg ik: dank je wel!” 
Als wij omkijken naar de jaren dat Gerard pastor was in Sambeek  en Vortum-
Mullem  zeggen wij naar hem toe oprecht dank je wel voor je grote betrokkenheid, 
voor je langdurige inzet, voor je stimulerende houding, voor je pastorale hart. 
Oprecht wensen we je toe dat je met vreugde in Zenderen mag wonen en genieten 

van de tijd die komt. Verbondenheid overbrugt afstanden. Jouw aanwezigheid 
hier dragen we dankbaar met ons mee in het vertrouwen dat jij ons blijft mee 
dragen in je leven.  Gerard, oprecht en van harte dank je wel. 
 
Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor-teamleider. 
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Feestelijk afscheid Gerard Oude Hengel. 
  

Beste parochianen, 

Zoals bij velen ondertussen al wel bekend gaat Gerard niet meer voor in onze vieringen. 

De reden hiervoor is enerzijds de samenvoeging van de parochie maar ook omdat Gerard is gaan 

genieten van een wel verdiende rust in het Karmelklooster te Zenderen. 

Om als gemeenschap afscheid van Gerard te kunnen nemen zal hij samen met Tjeu Timmermans de 

mis van 13 juni voorgaan. 

Deze mis begint in om 10:00. 

Aansluitend aan deze mis (ca. 11:15) zal er in het “Gemeenschapshuis” een receptie zijn voor 

Gerard waar alle parochianen bij deze uitgenodigd zijn. 

Ook alle verenigingen en groepen krijgen hier de kans om een woordje tot Gerard te richten. 

Waarschijnlijk hebben alle parochianen van Vortum-Mullem wel in meer of mindere mate 

contacten gehad met Gerard en we hopen dan ook op een druk bezochte afscheidsreceptie. 

 

Namens het kerkbestuur Vortum-Mullem. 

 

Tonny van Duren. 

 

 

 

Aan en tevens afmeldformulier voor het Vormsel. 
 

Voornaam kind…………………………… 

Doopnamen………………………….. 

Achternaam………………………….. 

Adres………………………………… 

Geboorte datum……………………… 

Plaats doopsel………………………… 

Achternaam vader en moeder…………………………………………. 

Email adres…………………………………………….. 

Telefoonnummer………………………………………. 

 

De vormsel datum is 27 november 2010 om 19.00 uur (de tijd is afhankelijk van het aantal 

vormelingen) In overleg met de parochie Sambeek en op verzoek van het pastorale team is gekozen 

voor het vormsel in november. Om met de voorbereidingen te kunnen starten is het voor ons als 

stuurgroep fijn om te weten wie er mee gaan doen.  

Graag bericht voor 25 mei. Daar de voorbereidingen nog voor de vakantie gestart worden. 

 

Ons kind neemt niet deel aan het Vormsel. 

Naam……………………………….. 

 

Brief inleveren bij Maria van Duren 

St.Hubertusstraat 4 

5827 BJ Vortum-Mullem 

Of per mail m.vanduren@home.nl 
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De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, heeft in Vortum-

Mullem € 340,32 opgebracht. 

Hiervoor zijn 5 collectanten op pad gegaan. 

Alle collectanten en gevers: Hartelijk dank! 

 

 

 

 

 
 

Brandweer krijgt nieuwe voertuigen 

 

Na veel bijeenkomsten, na veel overleg en na veel bezichtigingen bij de 

fabrikant werden vorig jaar twee nieuwe brandweervoertuigen besteld voor 

het korps Vierlingsbeek. Alle twee de huidige voertuigen stonden op de 

nominatie vervangen te worden vanwege de leeftijd en de nieuwe eisen die 

gesteld worden aan al het materieel.  

Eind april zijn de tankautospuit en de hulpverleningswagen omgeruild 

worden voor twee nieuwe MAN trucks voorzien van de meest moderne 

apparatuur op het gebied van brand en ongevalbestrijding. Zo komt er een warmtebeeldcamera op te zitten 

waarmee temperaturen in een gebouw van buiten af gemeten kunnen worden. Tevens kan met deze camera 

een vermiste persoon in een gebouw vol rook zeer snel opgespoord worden. De tankautospuit zal weer 

worden uitgevoerd met vierwielaandrijving vanwege de vele bossen in het gebied. De pompwagen die 

achter het hulpverleningsvoertuig hangt zal verdwijnen en in plaats daarvan komt een vaste pomp op het 

nieuwe voertuig om in het uitgestrekte gebied water van grotere afstand te kunnen halen.  

De brandkranen die nu moeten worden opgespoord via tekeningen en aanwijsborden worden in het nieuwe 

voertuig digitaal zichtbaar via GPS en dus heel gemakkelijk vindbaar. Er zit zelfs een softwaresysteem in de 

auto gebouwd die is aangesloten aan een landelijke database waarmee bij een ongeval het kenteken van de 

gedeukte auto ter plekke ingevoerd kan worden om zo alle informatie te krijgen waar airbags zitten en hoe 

de auto snel en veilig gedemonteerd kan worden. Vanwege de toenemende drukte op de A73 komt eveneens 

meer specialistisch redgereedschap die bedoeld zijn voor reddingsacties bij vrachtwagenongevallen.  

Met gemiddeld 50 meldingen per jaar kunnen we met deze nieuwe voertuigen voorzien van de meest 

moderne apparatuur weer zo’n 20 jaar vooruit met het bestrijden van brand en het redden bij ongevallen. 

De voertuigen moeten eerst verplicht minimaal 3000 km op de teller hebben staan en iedere chauffeur moet 

eerst voldoende rijuren op hun naam hebben alvorens ermee uitgerukt zal worden. Tevens zal het korps 

volop gaan oefenen met de nieuwe wagens en het nieuwe materieel.  Als dit alles achter de rug is gaan de 

huidige voertuigen definitief de kazerne verlaten om plaats te maken voor de nieuwe. 

 

Dit alles willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigen u uit voor de officiële overdracht. 

 

Zaterdag 12 juni van 14.00u tot 18.00u op de brandweer kazerne in Vierlingsbeek.  

• Officiële overdracht en uitslag kleurwedstrijd  14.00/14.30u 

• Materieel bezichtigen 

• Demonstraties 

• Rondrijden in de brandweerwagen 

• Film over de brandweer 

 

 

We houden u op de hoogte, 

 

Brandweer Vierlingsbeek 
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  FEESTWEEKEND FANFARE ST. CORNELIUS. 

  

Het is bijna zover. Op vrijdag 28 mei barst het jubileumfeest van fanfare St. Cornelius los. Er is al 
veel over gepraat en over geschreven. En we kunnen u beloven. Het wordt een prachtig 
weekend. We openen met de proms. Een proms is een concert waarin klassiek, pop en rock 
samenkomen. Denk maar aan muzieknummers van Andrea Bocceli, de musical Elizabeth, Deep 
purple, Bzn, Rob de Nijs, de Dijk, Whitin Temptation en nog vele bekende muzikale noten. Sjef 
en Mark Creemers zullen een geweldig nummer over Vortum-Mullem zingen. De overige zangers 
en zangeressen zijn: Elly v. Santen (geboren in Vortum-Mullem), Sander Graat, Roel Verheggen 
en Marlies Driessen. Ook zal onze eigen musicalgroep diverse nummers ten gehore brengen. 
Voor wat betreft de slagwerkgroep: spektakel, spektakel, spektakel. Het hoogtepunt van hun 
optreden is een samenwerking met een oud-vortumse DJ.Ook de band LOS ZAND uit Overloon 
zal een steentje bijdrage. De avond zal worden gepresenteerd door Emile Roemer. Zoals u dus 
kunt lezen wordt de vrijdagavond fantastisch. De mooi versierde feesttempel zal de sfeer nog 
meer verhogen. Wij zorgen voor zit en staanplaatsen. Zorgt u voor de stemming??? Het kan zijn 
dat u de leden van de fanfare hebt gemist voor de kaartverkoop. Niet getreurd, u kunt ook nog 
kaartjes aan de kassa kopen en kosten ook dan 5,00 

  

Op zaterdag is er dan het optreden van diverse volendamse artiesten. Nick en Simon, Monique 
Smit, Jan Keizer en George Baker zetten Vortum-Mullem op zijn kop. En geloof het of niet, maar 
de feesttempel zal zijn gevuld met ongeveer 1500 bezoekers. Mocht u nog mensen weten die 
ook getuige willen zijn van deze avond, dat kan. Maar laat hen weten dat ze er dan snel bij 
moeten zijn, er zijn nog maar enkele kaarten verkrijgbaar. Deze zijn te bestellen via 
kaartverkoop@fanfarevortum.nl 

  

De laatste dag is voor u als inwoners van Vortum-Mullem. Dit is de dag van de hoogmis, brunch 
en reünie. Lekker eten en gezellig bijkletsen met de inwoners en oud-inwoners. Heeft u zich 
vergeten op te geven? Neem even contact op met iemand van het bestuur en dan zullen wij het 
voor u regelen dat u alsnog kunt deelnemen. 

  

Het bestuur van fanfare St. Cornelius heeft het feestweekend graag voor u georganiseerd en 
durft u te garanderen: 

  

HET EEUWFEEST WORDT EEN FEEST OM NOOIT TE VERGETEN!!!!!! 
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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: 

 
 

 
28-05 100 jaar fanfare: Promsconcert 
29-05 100 jaar fanfare: Volendamse avond 
30-05 100 jaar fanfare: Reünie 
01-06 KBO: Busdagtocht 
12-06  14.00  Nieuwe voertuigen brandweer 

Vierlingsbeek 
13-06  11.00  Afscheidreceptie Gerard Oude Hengel 
13-06   14.30  KBO: Passiespelen in Tegelen 
26-06 100 jaar fanfare: Jeugddag 
1e week aug.   Kamp baarlo 
15-10     KBO: Dag van de ouderen 
24-10 100 jaar fanfare: Receptie, presentatie 

jubileumboek 
27-11  19.00  Vormselviering 
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. 


