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Diensten in Juli 

 

Zondag     4  juli        9.00 uur  viering te Sambeek. 

 

Zondag    11 juli    9.00 uur  m.m.v. kerkkoor. 

                                         overl. fam Jansen Hendriks en zoon Wim  

                                         overl. fam. Thelosen Barten. 

                                         ter nagedachtenis aan Tonnie Jakobs Rutten 

                                         en Pieter Jakobs.  

    

 

Zondag    18 juli          9.00 uur       viering te Sambeek 

 

Zondag   25 juli           9.00 uur    volkszang. 

                                        Wilie en Sjef van Hout.. 

                                        overl. fam.van Hout  Arts.  

                                        Riek de Haas Cox    v.w. verjaardag   

                                        Cor de Haas, Jo en Marga. 

                                        Bertus Jacobs. 

                                       

Zondag  1 aug.            9.00 uur     viering te Sambeek. 

 

Zondag   8 aug.            900 uur     volkszang.                                              

                                        Toon Hendriks    v.w. sterfdag. 

                                        overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim  

 

Zondag  15 aug.           9.00 uur  viering te Sambeek. 

 

Zondag 22 aug.          9.00 uur    volkszang. 

                                      Rein en Fien Broeren van Soest. 

                                      opa en oma Broeren Wientjes. 

 

Zondag  29 aug.          9.00 uur   w en c viering   

                                                        

 

Vieringen in september:  12 en 26 sept. 

 

 
 

Vanwege de vakantie zal er op 22 augustus geen dorpsblad 

verschijnen. Hierdoor vragen wij u om artikelen betreffende de 

maand september deze voor 22 juli in te dienen. 

 

De redaktie wenst u een fijne vakantie toe! 
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Warmlopen……..spankracht……..daadkracht 
 
 Elke sportman en sportvrouw weet dat je niet plompverloren, zomaar vanuit je stoel, 
aan een wedstrijd moet beginnen.. Eerst is er de warming up. Je spieren moeten 
langzaam warm worden en op temperatuur komen. Als je lichaam straks een prestatie 
moet leveren, dan moeten je spieren zo aangespannen zijn dat ze hun opdracht soepel 
kunnen volbrengen. Zonder vooroefeningen en warming up kunnen ze knappen. 
 
Wat geldt voor de wereld van de sport, geldt in gelijke mate voor ons menselijk doen. 
Daadkracht, de inzet voor het welzijn van mensen  en  de strijd voor vrede en 
gerechtigheid in onze wereld, vereist voorbereiding, bezinning en berekening; vraagt om 
strategie en beleid. Daadkracht en spankracht horen bij elkaar. Ze hebben elkaar nodig.  
In het veld, in de samenleving of op de plek waar we wonen of werken blijkt of we goed 
voorbereid en goed getraind zijn. 
 
De weg van spankracht naar daadkracht is geen eenrichtingverkeer. Het is een 
voortdurend heen en weer  tussen spankracht en daadkracht. In het maatschappelijke 
en kerkelijke speelveld wordt de spankracht getoetst. Onze bevlogen inzet kan zó vol 
idealisme zitten dat het niet meer reëel is. Dan slaan we op hol. De droom van de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde moet dan bijgesteld worden. Door de daadkracht in de 
samenleving en in de kerk kan de spankracht moeten worden aangepast. Dit heen en 
weer, en de soepelheid om hier mee om te gaan,  is essentieel voor onze daadkracht en 
onze spankracht. Niets is hinderlijker dan een zogenaamd daadkrachtig idealisme dat 
zijn blauwdrukken ontwerpt in de studeerkamer en deze zonder beproefde ervaring op 
de samenleving plakt. Op zijn minst is de samenleving tijdens het ontwerpen van de 
blauwdrukken al weer veranderd. 
 
Een gelovige religieuze inzet  voor mens en samenleving kan óók lijden aan een 
idealisme dat niet geworteld is  in de werkelijkheid. Het is de kunst om onze dromen te 
verwezenlijken in het hier en nu van alledag. Natuurlijk altijd in het besef dat ieder 
slechts zijn deel, zijn steentje bij kan dragen . 
 
Voor daadkracht hebben we in onze parochie en in onze gelovige gemeenschap het 
begrip diaconie. De gemeenschap van gelovigen doet nu al, hier en nu, serieuze 
pogingen om de samenleving van God handen en voeten te geven. Diaconie is de hand 
die een ander helpt.  Diaconie is de voet die op zoek gaat naar die andere mens die in 
nood is. Onze gemeenschap van gelovigen is op vele manieren bezig met deze dienst aan 
anderen, met deze diaconie. Hoeveel mensen brengen ‘s middags niet vrijwillig het eten 
rond naar mensen die zelf niet meer kunnen koken. Hoeveel mensen zetten zich 
vrijwillig in voor kinderen bij schoolse en buitenschoolse activiteiten. Hoeveel mensen 
zijn niet op vrijwillige basis actief in het verenigingsleven. Hoeveel mensen werken er 
niet op vrijwillige basis in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Hoeveel 
mensen zijn niet vrijwillig actief in de Zonnebloem met aandacht voor mensen die 
afhankelijk zijn geworden. Hoeveel mensen dragen niet hun steentje bij in de 
voedselbank of aan de boodschappenmand. Op heel veel manieren zetten mensen zich 
in  omwille van anderen. Overal ontmoeten we deze mensen. Dit betekent dat er in onze 
parochie vele handen en voeten zijn die werkelijk dienst betekenen aan mensen die het 
nodig hebben. Diaconie, al deze handen en voeten van mensen die anderen bijstaan,  
kleurt onze geloofgemeenschap tot een diaconale parochie. Het gaat hierbij nooit om 
geweldige dingen. Het gaat altijd om  de reële aandacht en zorg die op dat moment en in 
deze omstandigheden nodig zijn. 
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Onze samenleving heeft, naast de zakelijkheid die er altijd is, mensen nodig die op een 
eenvoudige manier handen en voeten geven aan hun idealen.   Het mooie is dat ieder 
hierbij zijn eigen talenten kan gebruiken. Deze dienst aan en deze zorg voor elkaar is het 
cement van iedere gemeenschap. Valt die weg, dan valt de gemeenschap uit elkaar. 
Diaconie, zorg, betrekt mensen op elkaar. Er zijn mensen die zorg behoeven en die zorg 
geven. Voortdurend wisselen deze rollen. Soms ervaar je dat je een tijd lang zorg kunt 
geven, dienstbaar kunt zijn. Maar er komt ook een moment dat je ervaart dat je anderen 
nodig hebt en dat er voor jou gezorgd moet worden. Een stevige griep maakt het al 
duidelijk. In de Bijbel  vinden we deze diaconie, deze zorg, terug in de werken van 
barmhartigheid. 
 
Warmlopen….spankracht….daadkracht  zijn belangrijk. Een goed evenwicht en een 
goede balans  
houden ons in een gunstige situatie waarin idealen groot genoeg blijven  om ons  te 
bezielen en tevens klein genoeg om daadwerkelijk handen en voeten te geven in onze 
gemeenschap. 
Tjeu Timmermans , karmeliet en pastor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
FANFARE ST. CORNELIUS SLUIT 1E HELFT EEUWJAAR AF  

 

Op donderdag 15 juli zal fanfare St. Cornelius haar muzikaal seizoen 
afsluiten. Traditiegetrouw gebeurt dit tijdens de laatste repetitie. Op deze 
repetitie zullen de blokfluitleerlingen en het opleidingsorkest een leuk en 
afwisselend concert voor u verzorgen. Tevens zullen op de laatste 
repetitie alle geslaagden aan de muziekschool hun welverdiende diploma 
in ontvangst nemen. Ook zullen tijdens deze repetitie de muzikanten die 
vanaf september bij het opleidingsorkest mee gaan musiceren plaats 
nemen in het orkest om een muziekstuk mee te doen. 
  

ROMMELMARKT. 

Op zondag 12 september is het weer rommelmarkt. 
  

Verder wil fanfare St. Cornelius nogmaals iedereen uit Vortum-Mullem bedanken. Mede dankzij u 
is ons feestweekend een onvergetelijk feest geworden. 
  

Wij wensen u een fijne vakantieperiode toe. 
  

Fanfare St. Cornelius. 
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Broemdagen 
 

Voor ouderen die al tientallen jaren hun rijbewijs hebben en behoefte hebben aan een opfriscursus, worden 

overal in Nederland “broemdagen”gehouden. 

Broem staat voor Breed Overleg ouderen En Mobiliteit. 

Deze verkeersvaardigheidstest is speciaal ontwikkeld voor automobilisten van 50 jaar en ouder die 

deskundig advies willen over hun verkeerskennis en rijgedrag. 

Het BROEM programma omvat 2 dagdelen die zullen plaatsvinden in zaal Concordia te Vierlingsbeek. 

Op 21 september zal er een theorieochtend zijn waar verkeersregels en situaties aan de orde komen; op 28 

september kunnen de deelnemers hun rijvaardigheid testen, theorie bijspijkeren en een reactietest doen. 

Daarnaast worden gezichts- en gehoorvermogen getest en geeft een bewegingsdeskundige tips om langer 

mobiel te blijven. 

Met speciaal opgeleide ritbegeleiders kan in de eigen auto een rijvaardigheidsrit van circa 40 minuten 

afgelegd worden. Dit alles heeft geen consequenties voor het rijbewijs. 

Organisatie van BROEM in Boxmeer is in handen van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer. 

Aan het BROEM project kunnen maximaal 60 personen deelnemen. Aanmelden kan tot 30 augustus. Na de 

aanmelding ontvangt men een inschrijfformulier. De deelnemers betalen een eigen bijdrage van 10 euro. 

 

Inschrijven bij het secretariaat van de SWOGB, telefoon 0485-574440. 

 

 

Wees er snel bij, want vol is vol! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Aan alle inwoners van Vortum-Mullem: 

De opbrengst van de collecte voor het Astmafonds is 179,60 euro. 

Hartelijk dank aan de collectanten en de gulle gevers! 

 

Denkt U, volgend jaar wil ik ook best collecteren, neem dan gerust kontakt op! 

 

Maria van Duren 

m.vanduren@home.nl 

          576428 
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De parochies van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem werken vanaf 1 september 2009 samen . Deze 
samenwerking leidt tot de fusie per 31 december 2010 van de drie parochies tot een nieuwe parochie, door de 
bisschop van ’s-Hertogenbosch toevertrouwd aan de Orde van de Karmelieten in Nederland, c.q. de Karmel 
van Boxmeer.   

 
In verband met de fusie van de RK Parochies Boxmeer, Sambeek en Vortum Mullem ontstaat er per 1 
september 2010 een vacature voor de functie van een 
 
 

SECRETARIËLE KRACHT [M/V] 
benoemingsomvang 0,4 fte / 16 ku 

 
 
Werkzaamheden: 
de secretariële kracht is verantwoordelijk voor het, mede met hem / haar nog op te zetten, gezamenlijke 
secretariaat. Daaronder valt ook het leiding geven aan enkele vrijwilligers. 
 
Profiel: 
de te benoemen secretariële kracht: 
- is communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling 
- heeft affiniteit met het pastorale werk 
- is computervaardig 
- heeft een relevante administratieve opleiding op MBO-niveau of beschikt over een gelijkwaardig 

ervaringsniveau 
- heeft leidinggevende capaciteiten 
 
Salariëring:  
passende salariëring volgens de daarvoor geldende salarisschaal. 
 
Beschikbaarheid:  
gezien het overleg met de vrijwilligers is een beschikbaarheid van minimaal 4 dagen noodzakelijk. De tijden 
zijn in nader overleg vast te stellen, ook een flexibele regeling i.v.m. vakanties is mogelijk. 
 
Inlichtingen: 
een taakomschrijving en informatie over de nog te vormen parochie is op werkdagen tussen 9:00 en 10:00 uur 
op te vragen bij Het Parochiehuis, telefoonnummer [0485] 57 32 77. 
 
Procedure: 
uw schriftelijke reactie dient uiterlijk 18 juni 2010 in ons bezit te zijn. De gesprekken vinden plaats in de 
week van 28 juni 2010.  
 
Solliciteren: 
u kunt reageren door een CV met motivatie te sturen naar Het Parochiehuis, ter attentie van pastor Tjeu 
Timmermans, Van Sasse van Ysseltstraat 8, 5831 HD te Boxmeer. U kunt hem ook per mail sturen naar 
tjeu.timmermans@rkparochieboxmeer.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: 

 
 
 

26-06 100 jaar fanfare: Jeugddag 
15-07    19.30  Fanfare: Afsluiting seizoen met  

diploma uitreiking 
1e week aug.   Kamp baarlo 
12-09 Fanfare: Rommelmarkt 
21-09 Broemdagen 
28-09      Broemdagen 
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. 
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