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Diensten in augustus 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

Het dorpsblad heeft een nieuw e-mail adres: 

redactie@vortum-mullem.info. 

 

 

Vanwege de vakantie zal er op 22 augustus geen dorpsblad 

verschijnen.  

 

 

De redactie wenst u een fijne vakantie toe! 
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Vakantie om op verhaal te komen…. 

 

De komende weken onderbreken we ons gewone ritme van alledag. De vakantie is een 

periode van ontspanning, vrij zijn van de werkzaamheden, extra tijd hebben voor elkaar en  

voor het gezin. Meestal zoeken we een andere omgeving op. Velen zoeken de warmte van de 

zon en het verfrissende van de zee. Anderen zoeken de stilte en rust van de natuur. Weer 

anderen vinden steden, architectuur en kunst fascinerend. Nog anderen maken grote reizen 

naar andere werelddelen en andere culturen. Jongeren zoeken soms de kick van het vreemde 

en het uitdagende. Jongeren zoeken soms leeftijdgenoten om zich bij elkaar thuis te voelen 

en hun eigen dromen te volgen. De vakantie is een periode waarin op verschillende manieren 

nieuwe energie en nieuw enthousiasme wordt opgedaan. De vakantie is ook een periode 

waarin er ruimte is voor een goed boek, voor bezinning, reflectie en gesprek. In de vakantie 

worden vaak ook heilige plaatsen bezocht. Heilige plaatsen die door de eeuwen heen mensen 

hebben gediend om zich met het leven in al zijn omstandigheden en wederwaardigheden te 

verhouden. Tempels, kerken en kapellen met hun schoonheid, met hun rijkdom en met hun 

eenvoud. Heilige plaatsen, bedevaartsplaatsen, waar mensen naar toe reizen om troost en 

bemoediging te vinden wanneer het leven pijn doet. Heilige plaatsen waar jongeren naar toe 

trekken om zich over te geven aan de uitdaging van het leven en de uitdaging van het 

samenzijn met leeftijdsgenoten, zoals Taize in Frankrijk.  

 

De vakantieperiode in de parochie is ook anders dan gewoonlijk. Werkgroepen liggen stil. 

Koren komen niet bij elkaar voor de repetities en voor het ondersteunen van de zang in de 

vieringen. De anders zo talrijke vergaderingen en activiteiten vragen even niet de aandacht. 

Ook de parochie schakelt over naar een rustiger periode, hoewel de normale vieringen door 

de week en op zondag gewoon doorgaan. We weten ook dat er voor verschillende mensen 

momenten van verdriet en pijn zullen zijn vanwege ziekte of sterven van iemand die hen 

dierbaar is.  

 

Het is ook een moment om elkaar te bedanken voor alle inzet. De parochie dragen we 

immers samen. Ieder is daarbij belangrijk. Ieder heeft daarbij een eigen kwaliteit. De mensen 

die de kerk versieren vertellen hun verhaal met bloemen. De leden van de koren dragen met 

hun zang ontzettend veel bij aan de kwaliteit van de vieringen. De lectoren, de collectanten, 

de kosters en alle kerkgangers maken samen onze gemeenschap. De werkgroep die de eerste 

communie van de kinderen begeleidt en de mensen die de jongeren begeleiden als deze 

jongeren er voor kiezen gevormd te worden. Ieder is belangrijk en doet er toe. Dat moeten 

we vasthouden en benadrukken. Daarbij past een woord van dank en waardering.  Ook de 

mensen die achter de schermen werken zoals het parochiebestuur, de parochievergadering, 

het secretariaat, de mensen van de kerkbijdrage- en ledenadministratie, de mensen van het 

Dorpsblad en vele anderen mogen we niet vergeten. De parochie is van de parochianen. 

Alleen samen kunnen we de parochie dragen en naar de toekomst toe opbouwen. Dat is 

zeker een dankjewel waard.  

 

De vakantieperiode is een periode voor rust en ontspanning. Maar ook om nieuwe energie op 

te doen om met frisse moed weer aan de slag te gaan. In onze parochie is iedereen 

belangrijk. In hoge mate zijn we op elkaar aangewezen om de parochie te dragen. Het is fijn 
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als mensen tijd en energie investeren in onze gemeenschap. Het is fijn als ook een nieuwe 

generatie zich in wil zetten voor onze parochie. Er is zoveel te doen. Ieder die vrijwillig iets 

wil doen voor de parochie is van harte welkom bij de koren of de werkgroepen. Misschien is 

de vakantie ook een mooie gelegenheid een moment na te denken hoe u iets van uw 

kwaliteit beschikbaar kunt stellen voor onze parochiegemeenschap. Graag wens ik ieder een 

ontspannen vakantietijd. 

 

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jaarlijkse collecte voor het Anjerfonds heeft in Vortum-Mullem € 208,52 

opgebracht. 

Alle inwoners van Vortum-Mullem, hartelijk dank voor uw gift. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie 

 

 

 
Wij zijn op zoek naar een interieurverzorgster 

voor 3 uur per week, 
het liefst op vrijdagmorgen. 

 

 

 

 

Fam. Arts 
St. Cornelisstraat 3 

5827 AJ VORTUM-MULLEM 

Tel. 0485-571904 
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EEN WELDADIG  AFSCHEID  

 

EEN  WELGEMEEND  WOORD VAN DANK    

 

  

Beste mensen, parochianen van Sambeek en Vortum Mullem. 

Het weekend van 12 – 13 juni 2010 zal ik niet gemakkelijk  vergeten.  Het was een sfeer van 

waardering,  met  heel veel goede wensen, zowel mondeling als schriftelijk, en natuurlijk 

ook  bij mij zelf  een mengeling van gevoelens. Afscheid nemen van mensen met wie je in 

de loop van jaren vertrouwd  geraakt bent,  betekent altijd een loslaten van wat en wie 

vertrouwd, nabij en dierbaar was.   

Zo zijn er heel veel kaarten, brieven , briefjes en groeten die me  echt geraakt hebben. Nogal 

wat mensen die verhinderd waren op   die zaterdagavond of zondagmorgen  stuurden toch 

een briefje of kaartje.  Heel veel gesproken woorden hebben me ook getroffen.  

Nu woon ik al ruim een maand in Zenderen : een nieuwe omgeving, die overigens sinds 

1951 – toen ik uit Twente vertrok – ook sterk veranderd is. Het landschap is nog mooier 

geworden dan het was voorheen. De groep Karmelieten waar ik  lid van ben  is heel 

gevarieerd: ieder heeft een heel eigen  levensgeschiedenis  en ook heel eigen pastorale 

ervaringen. Dat betreft pastoraal werk in  Nederland,  in  Duitsland, in  Brazilië  en  op de 

Filippijnen. Het zijn huisgenoten die ik bijna allemaal ken vanuit het verleden.   

 

Inmiddels  heb ik de tijd genomen om alle post, alle kaarten, cadeautjes  en andere tekenen 

van afscheid en waardering eens aandachtig door te nemen. Dat riep heel veel op aan 

dierbare en  vaak onvergetelijke ervaringen.  

Al die herinneringen hebben betrekking op een periode in mijn  leven die me dierbaar is  en 

dankbaar stemt. Die schriftelijke tekenen van  het afscheid zal ik zeker bewaren.  De jaren in 

Sambeek Vortum Mullem  - en ook de jaren in Boxmeer die daaraan voorafgaan -  zijn voor 

mij geen  puur verleden dat voorbij is. Ik heb die jaren met betrokkenheid en met vreugde 

gewerkt  en dat is geen voorbije geschiedenis!  

 

Ik wil u allen  oprecht danken voor de  hartelijke manier waarop het afscheid gestalte kreeg 

en alle goede wensen en woorden van waardering die ik mocht ontvangen.  

Het sluit een periode af van mijn leven die  mede bepalend is voor mijn  levensweg. 

Daarover zal ik  in de komende tijd nog wel wat mijmeren.  En misschien zal ik dan de  

rijkdom van sommige ervaringen  nog beter tot me laten spreken. 

Er blijft natuurlijk  een vorm van kontakt : de herinnering. En ook: de informatie die ik op 

Internet vind over Vortum en Sambeek. Ook herinnering is een vorm van contact.  En enkele 

mensen zullen het kontakt per mail of telefoon  onderhouden. Voor zover haalbaar, zal ik 

natuurlijk reageren. 

Ondertussen gaat de samengroei van Boxmeer, Sambeek en Vortum Mullem  uiteraard door: 

Ik wens de stappenplangroep een prettige  samenwerking en een wijze en succesvolle  

aanpak van alle vragen die zich voordoen, en van de veranderingen die dat vraagt!.  En als u 

het gevoel mocht hebben dat – wat men wel eens zegt -  de geloofsbeleving  achteruit gaat, 

dan wil ik graag  wijzen op de vormingsprogramma’s van de Karmel in Boxmeer: U vindt  

het programma zeker achter in de kerk.  Daar wordt  over onderwerpen gesproken waar 

voorheen  de ‘gewone’ parochiaan  niet aan toe kwam. Waag gerust de stap om eens kennis 
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te nemen!  Misschien  ook een weg om te ervaren dat je met geloofservaring en behoefte aan 

verdieping niet alleen staat . 

 

Het ga u allen goed.  Dank voor die mooie jaren in Sambeek en Vortum, en natuurlijk ook – 

lang geleden – in Boxmeer! .   

   

Pater Gerard Oude Hengel. Karmeliet  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Rommelmarkt. 
  

Op zondag 12 september organiseert fanfare St. Cornelius weer haar 
jaarlijkse rommelmarkt. Wederom zullen de diverse marktkramen gevuld 
zijn met de diverse spullen. Zoals u waarschijnlijk wel weet is er voor 
ieder weer wat wils en zullen de verzamelaars zeker aan hun trekken 
komen. T.o.v. de voorgaande jaren is er 1 kleine aanpassing. De 
rommelmarkt begint om 09.00 en duurt tot 13.00 uur. De entree is 1 euro. 
  

Receptieweekend. 
  

In het weekend van 23 en 24 oktober komt er een vervolg op het fantastisch feestweekend en 
jeugddag. Dat is namelijk het weekend van de receptie voor de jubilerende vereniging. "'t 
Gemeenschapshuus" en een tent op het kerkplein zullen het decor zijn van dit weekend. Behalve 
de jubilerende fanfare zullen er een 10-tal muzikanten worden gehuldigd voor hun lidmaatschap 
van respectievelijk 25-40-50 of 60 jaar bij fanfare St. Cornelius. En zoals u wellicht op de 
vortumse site hebt gelezen wordt het boek "vortum mullem, een dorp waar muziek inzit" officieel 
gepresenteerd. 
Het weekend zal ook in het teken staan van het bezoek van de muziekcollega's uit Oberschmeien 
(Duitsland). De muzikanten uit Duitsland zullen het hele weekend worden vermaakt, maar daar 
staat tegenover dat zij zullen zorgen voor de diverse muzikale vrolijke noten. 
  

Houdt voor het programma van dit receptieweekend de vortumse site in de gaten. 
  

Fanfare St. Cornelius wenst iedereen een fantastische vakantieperiode toe. 
 

 

 

 

Karmelkring Boxmeer  nieuw bezinningsprogramma 2010-2011 

 

Het bezinningsprogramma van Karmelkring Boxmeer voor het volgend seizoen 2010-2011 is gereed.  

Het aanbod van Karmelkring Boxmeer is bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in de vragen 

die ons leven en geloven met zich brengt en voor ieder die geïnteresseerd is in de Karmel en haar 

spiritualiteit. 
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Ook aan de parochianen en vrijwilligers in de Karmelparochie Boxmeer samenwerkend en eind dit jaar 

fuserend met Sambeek en Vortum Mullem hoopt Karmelkring Boxmeer opnieuw een aanbod te doen dat 

hen van dienst kan zijn  bij hun persoonlijk beleven van geloof en om met plezier te kunnen werken. 

     

Het nieuwe programma ligt in brochurevorm achter in de parochiekerken. 

U kunt hiervan ook een exemplaar per e-mail aanvragen bij  karmelkringboxmeer@karmel.nl 

 

In september starten – weer - de volgende bezinningsmogelijkheden: 

 

• Samen Bijbel Lezen 

We lezen een verhaal uit het Evangelie. Samen zitten we dus rond de Schrift. Samen zoeken we naar de 

betekenis van het verhaal voor ons leven nu. We proberen de Schrift tot spreken te brengen voor ieder 

persoonlijk en voor ons samen. We gebruiken steeds dezelfde methode om de tekst te lezen en te leren 

verstaan en te laten spreken. Deelname is per ochtend mogelijk. Iedere keer lezen we een ander gedeelte uit 

het Evangelie. 

Begeleiding: Tjeu Timmermans o.carm. en pastor 

Data:  vrijdag 10 sept., 8 okt., 5 nov., 10 dec., 28 jan., 25 febr., 25 maart; 29 april, 27 mei en 17 juni 

Tijd:  10.00  - 11.30 uur 

Plaats:  Pastoraal Centrum, Van Sasse van Ysseltstraat 8 Boxmeer 

 

• ‘Participatio Actuosa: deelname aan liturgische muziek’ 

Door kerk en wetenschappers is er veel gepubliceerd over de rol en de functie van muziek in de liturgie, 

alsook over de deelname van het volk aan muziek tijdens liturgie (ook wel ‘participatio actuosa’ genoemd 

sinds deze term door het Tweede Vaticaans Concilie zo centraal kwam te staan). Vanavond kijken we naar 

muziek in de liturgie, en de deelname van het volk daaraan, vanuit het oogpunt van de scheppers van de 

liturgische muziek, dus vanuit de componisten. Er worden onder meer een aantal kerkcomponisten 

besproken, waaronder Antoine Oomen (de componist van de liederen van Huub Oosterhuis).  

Begeleiding: Clara Lammers Lisnet, theologe 

Datum: woensdag 6 oktober 

Tijd:  19.45 - 21.30 uur 

Plaats:  Pastoraal Centrum, Van Sasse van Ysseltstraat 8 Boxmeer 

 

Hoe leer ik mediteren?  
We kunnen in relatie treden met God bijvoorbeeld door het lezen van de Schrift, of het spreken van een 

woord van liefde tot God; We kunnen ook gaan leren luisteren in stilte…daar is geen inspanning voor 

nodig, God neemt het over. 

Heeft u behoefte aan stilte, aan ruimte om te luisteren naar de Stem van God? En wel eens aan mediteren 

gedacht? Zou u willen proeven aan hoe u dit in praktijk zou kunnen doen? Op deze avonden krijgt u 

richtlijnen en krijgt u de mogelijkheid te onderzoeken welke vorm bij u past in uw leven. Er zal uitwisseling 

zijn en u kunt alles vragen. 

Begeleiding:  zr. Marion Loermans o.carm. 

Data:   dinsdag 14 sept., 21 sept., 28 sept., 5oct., 12 okt. 2010 

Tijd:   19.45-21.30uur 

Plaats:   Karmelklooster, ingang Kerkpad 1; 

 

Meer informatie en inschrijfmogelijkheid voor het bezinningsprogramma vindt u ook op onze nieuwe 

website www.karmelcentra.nl/boxmeer  

-----------------------------------------------------------  

 

• Als religieus leven, als de Karmel u raakt  … 

Inlichtingen bij: Minie Pasop of Gerard Westendorp, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, tel. 0485-562155 / 

562151, m.pasop@karmel.nl en g.westendorp@karmel.nl  

Zie ook de vernieuwde website: www.karmel.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: 

 
 
1e week aug.   Kamp baarlo 
10-09    10.00  Samen bijbel lezen pastoraal centrum 
12-09 Fanfare: Rommelmarkt 
14-09    19.45   Hoe leer ik mediteren, kamelklooster  
21-09 Broemdagen 
21-09   19.45    Hoe leer ik mediteren, kamelklooster 
28-09 Broemdagen 
28-09    19.45  Hoe leer ik mediteren, kamelklooster 
05-10   19.45  Hoe leer ik mediteren, kamelklooster 
06-10   19.45   Deelname aan liturgische muziek, pastoraal centrum 

08-10    10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
12-10    19.45   Hoe leer ik mediteren, kamelklooster 
15-10     KBO: Dag van de ouderen 
23/24 okt    100 jaar fanfare: Receptie, jubileumboek 
05-11    10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
27-11  19.00  Vormselviering 
10-12 KBO: kerstviering 
10-12    10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
28-01-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
25-02-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
25-03-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
29-04-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
27-05-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
17-06-11       10.00   Samen bijbel lezen, pastoraal c 
 
 

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. 


