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Vieringen in de maand juni
Zondag 12 juni.

12.30 uur

eerst communieviering

Zondag 26 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.
Thea Theunissen
v.w. sterfdag.
overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim.

Zondag 10 en 24 juli is er een viering in Vortum-Mullem.

Elke 1e en 3e zondag viering in Sambeek
Elke 2e en 4e zondag Viering in Vortum-Mullem
Elke zondag om 10.30 Viering in de basiliek in Boxmeer
Het secretariaat van de samenwerkende parochies heeft als e-mailadres:
secretariaat@rkparochieboxmeer.nl
Het bestuur van de parochie Boxmeer heeft als e-mailadres:
bestuur@rkparochieboxmeer.nl

TIJDEN VIERINGEN SAMBEEK en VORTUM-MULLEM
21 mei
22 mei
29 mei

19.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
09.00 uur

2 juni Hemelvaart
5 juni
11 juni Pinksteren

09.00 uur - Eucharistieviering Sambeek
09.00 uur - Eucharistieviering Sambeek
19.00 uur - Eucharistieviering Sambeek
m.m.v. Boxmeers Vocaal Ensemble
12.30 uur - Eerste Communieviering Vortum-Mullem
09.00 uur - Eucharistieviering - Gildemis Sambeek
18.30 uur - Kranswijding Sambeek
10.00 uur - Eucharistieviering, Sint Jansfeest Sambeek
19.00 uur - Eucharistieviering Sambeek
09.00 uur - Eucharistieviering Vortum-Mullem
09.00 uur - Eucharistieviering Sambeek
19.00 uur - Eucharistieviering Sambeek
09.00 uur - Eucharistieviering Vortum-Mullem
09.00 uur - Eucharistieviering Sambeek

12 juni Pinksteren
13 juni
18 juni
19 juni
25 juni
26 juni
3 juli
9 juli
10 juli
17 juli

- Woord- en Communieviering Sambeek
- Woord- en Communieviering Vortum-Mullem
- Eerste Communieviering Sambeek
- Woord- en Communieviering Vortum-Mullem
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Parochie H.Cornelius Vortum-Mullem.
De opbrengst van de vastenakte 2011 bedroeg € 560,67
Hiervoor onze hartelijke dank, ook voor de collectanten,
zonder hun steun was dit bedrag niet gehaald.
Kerkbestuur,
H.Cornelius.

DIENSTEN IN DE KERK (vanaf 21/22 mei 2011)
Door de week in de H. Bloedkapel
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
08.00 uur
Viering rond de psalmen
12.00 uur
Stilteviering
18.45 uur
Eucharistieviering
woensdag
08.00 uur
Viering rond de psalmen
09.00 uur
Eucharistieviering
12.00 uur
Stilteviering
18.45 uur
Gebedsviering
zaterdag
12.00 uur
Viering rond de Karmelregel
Vieringen in het weekend
e

5 zondag van Pasen
22 mei
10.30 uur

- Woord- en Communieviering - (Ben. Bunskoor)

e

6 zondag van Pasen
29 mei
10.30 uur

- Woord- en Communieviering - (Pauluskoor)

Hemelvaart van de Heer
wo 1 juni
19.00 uur
do 2 juni
10.30 uur

- Eucharistieviering - samenzang (viering 9.00 uur vervalt)
- Eucharistieviering - Ben. Bunskoor

e

7 zondag van Pasen
5 juni
10.30 uur
12.00 uur

- Eucharistieviering - Eerste Communieviering
- Eucharistieviering - Eerste Communieviering

Pinksteren
12 juni

- Eucharistieviering - Pauluskoor tevens kindernevendienst

10.30 uur

Tweede Pinksterdag
13 juni
10.30 uur

- Eucharistieviering - samenzang

H. Drie-eenheid
18 juni
19.00 uur
19 juni
10.30 uur

- Woord- en Communieviering (werkgroep)
- Eucharistieviering (Ben. Bunskoor)

Sacramentsdag – Vaartzondag
25 juni
19.00 uur
- Eucharistieviering - opening Vaartweekend
m.m.v. Boxmeers Vocaal Ensemble en H. Bloedsgilde
26 juni
10.30 uur
- Eucharistieviering (Ben. Buns- en Pauluskoor en
H. Bloedsgilde)
e

14 zondag door het jaar
2 juli
19.00 uur
3 juli

10.30 uur

- Familieviering met o.a. terugkomviering voor
Eerste Communicanten en Vormelingen (kinderkoor)
- Eucharistieviering - afsluiting seizoen – Ben. Buns- en Pauluskoor
tevens Kinderkerkviering
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e

15 zondag door het jaar
Gedurende de schoolvakantieperiode zijn er geen vieringen op zaterdagavond
10 juli
10.30 uur
- Eucharistieviering - samenzang
e

16 zondag door het jaar
17 juli
10.30 uur

- Eucharistieviering - Karmelfeest
Hoogfeest van O.L.Vrouw van de berg Karmel

BIJZONDERE VIERINGEN
5 juni
25-26 juni

10.30 uur en 12.00 uur Eerste Communievieringen
19.00 uur en 10.30 uur Vaartweekend - Boxmeerse vaart

DOOPVIERINGEN
Deze zijn op veel zondagen mogelijk. Wilt u uw kind laten dopen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat
(op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur; t. 573277 of per e-mail: secretariaat@rkparochieboxmeer.nl).
Gedoopt zijn:
1 mei
15 mei

Lars Hendriks, Veerstraat 33
Cas Heijsterman, Duifkruid 23

Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie een gelukkige toekomst.
GEHOUDEN UITVAARTDIENSTEN
Rectificatie
26 maart

Koos Haerkens, Norbertushof Gennep hij werd 89 jaar.

God draagt hem nu verder op handen. Moge hij rusten in vrede.

Karmelkring Boxmeer

Het bezinningsaanbod van Karmelkring Boxmeer biedt voor eind mei en juni de bezinningsbijeenkomsten:
• Samen Bijbel Lezen
We lezen een verhaal uit het Evangelie. 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.
Deelname is per ochtend mogelijk.
Begeleiding: Tjeu Timmermans o.carm. en pastor
Data:
vrijdag 27 mei en 17 juni
Tijd:
10.00 - 11.30 uur
Plaats:
Pastoraal Centrum, van Sasse van Ysseltstraat 8, Boxmeer
De voorbereiding van het bezinningsprogramma van Karmelkring Boxmeer voor het volgend seizoen 20112012 is begonnen.
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.
Ook aan parochianen en vrijwilligers in de Karmelparochie Boxmeer, samenwerkend en bezig met het
fusieproces 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.
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Het nieuwe programma wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
U kunt hiervan ook een exemplaar per e-mail aanvragen bij karmelkringboxmeer@karmel.nl
Meer informatie en inschrijfmogelijkheid voor het bezinningsprogramma vindt u ook op onze website
www.karmelcentra.nl/boxmeer

•

Als religieus leven, als de Karmel u raakt …

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze of leven in verbondenheid
met Karmel als geassocieerd lid of lid van Karmelbeweging … Inlichtingen: 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 website: www.karmel.nl.

In veranderingen groeien in dankbaarheid, hoop en vertrouwen
De afgelopen weken hielden verschillende gebeurtenissen mensen bezig. Het oude ziekenhuis
werd langzaam maar zeker ontmanteld. Iedere dag stonden er grote verhuiswagens die kasten,
bedden, medische dossierkasten, medische apparaten en huishoudelijke artikelen overbrachten
naar het nieuwe ziekenhuis. Ten slotte kwam de klap op de vuurpeil met de verhuizing van de
bedlegerige en zieke patiënten. De hele verhuizing verliep volgens een uitgestippeld plan. Een
gigantische operatie waarbij het leger werd ingeschakeld. Een staaltje van goede planning en
organisatie. Opeens wordt duidelijk hoe ingrijpend veranderingen en verhuizingen zijn. Alles is
nieuw en nog niet vertrouwd.
In dezelfde periode vindt er ook in het verzorgingshuis “De Elsendonck” een verhuizing plaats.
Mensen verhuizen van de oudbouw naar de nieuwbouw. Deze nieuwbouw is de eerste fase van
een totale vernieuwing van “de Elsendonck”. Het nieuwe gedeelte doet ruim aan. De kamers
voldoen aan de eisen die vandaag aan de dag door de overheid gesteld worden. Iedere kamer
heeft een leefruimte, een slaapruimte en een badruimte, die allemaal gemakkelijk toegankelijk
zijn, ook voor mensen die gebruik moeten maken van een rolstoel. Voor de bewoners is de
verhuizing een hele klus. Ze weten dat ze er op vooruit gaan. Toch is het wennen. Waar vind ik
dit, waar vind ik dat. De nieuwe woonruimte moet nog eigen en vertrouwd worden.
Terwijl het nieuwe ziekenhuis in gebruik wordt genomen en in “de Elsendonck” mensen bezig zijn
met een interne verhuizing gaan mensen uit Boxmeer en omgeving met het Lourdesfonds en de
nationale bedevaartorganisatie op bedevaart naar Lourdes. Ook een hele operatie. Op
Koninginnedag vertrekt in alle vroegte de bus met mensen vanaf het Weijerplein naar Frankrijk
om vlak over de Franse grens over te stappen in de snelle TGV-trein. Op Koninginnedag zijn we
in de avond al in Lourdes. De oude bedevaarttrein die voorheen de mensen naar Lourdes bracht
rijdt niet meer. Het oude vertrouwde is niet meer. De gezellige coupé’s waarin je met vier mensen
de reis en de nacht doorbracht zijn niet meer. De oude trein heeft plaats gemaakt voor een
karavaan aan bussen die vanuit heel Nederland bij elkaar komen over de Franse grens. Ook hier
is het wennen. Het is wel mogelijk mensen die ziek zijn of lichamelijke beperkingen hebben goed
te vervoeren per bus en per snelle TGV-trein.
Allemaal veranderingen die een beeld zijn van ons leven. Ieder ervaart en beleeft de
veranderingen in zijn of haar leven op een heel eigen manier, hoewel in veranderingen altijd
elementen zitten die gemeenschappelijk zijn. De veranderingen in de puberteit betekenen voor
iedereen een weg naar volwassenheid. Toch wordt door iedereen die weg heel verschillend
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beleefd en ervaren. De groei naar eigen identiteit is gemeenschappelijk. Toch is ieders eigen
identiteit heel persoonlijk. Het aangaan van een relatie in liefde is zo gewoon en zo
gemeenschappelijk. Toch is geen enkele relatie hetzelfde. Voor iedere relatie geldt dat er
aandacht en tijd in geïnvesteerd moet worden om werkelijk te groeien in liefde en in
verbondenheid. Ook dit is weer heel uniek en persoonlijk. Geen enkele relatie is een kopie van
een andere relatie. Steeds weer moeten beide partners investeren in de relatie op een eigen en
unieke manier. Iedereen verlaat op een bepaald moment het ouderlijk huis om zijn eigen leven op
te bouwen. Het is zo vanzelfsprekend en gemeenschappelijk. Toch geldt ook hier dat ieders weg
naar zelfstandigheid eigen en persoonlijk is. Met vallen en opstaan groeit ieder mens naar zijn
eigen maat. Met vallen en opstaan wordt iemand zelfstandig. Met vallen en opstaan wordt iemand
wijs. Het is in onze samenleving zo vanzelfsprekend dat mensen van baan en huis verwisselen
vanwege de omstandigheden waarin ze komen te verkeren. Als kinderen het huis verlaten
ontstaat er voor ouders ruimte voor henzelf, ruimte voor hun kleinkinderen, ruimte voor een
andere levensinvulling dan voorheen. Het is allemaal zo vanzelfsprekend. Toch is het voor ieder
anders en doet ieder het op zijn eigen manier. Ieder wil graag oud worden, maar oud zijn is vaak
moeilijk omdat krachten wegvallen en de beperkingen toenemen. Ook hier een grote verandering
die zich voltrekt. Vaak opnieuw afhankelijk worden van anderen, die ondersteunen en met
zorgende handen aanwezig zijn.
Een verhuizing van een ziekenhuis is te plannen en te regelen. De interne verhuizing in “de
Elsendonck“ is een kwestie van organiseren. Een bedevaart naar Lourdes vraagt om een goede
planning en een goede organisatie. Hoe beter gepland en georganiseerd des te groter is de kans
dat alles vlekkeloos verloopt.
In ons persoonlijk leven kunnen we veel plannen en organiseren. Het is ook geweldig dat we dat
kunnen doen. Maar het leven gaat zijn eigen gang. Plotseling gaat het anders dan gepland,
gedacht of gewenst. Plotseling is er ziekte, is er lijden, is er pijn, is er scheiding, is er verdriet en
rouw. In zulke situaties ontdekken we dat het niet allemaal vanzelfsprekend is. De veranderingen
in ons leven nodigen ons uit te groeien in dankbaarheid als het goed met ons gaat. De
veranderingen in ons leven nodigen ons uit met hoop en vertrouwen in het leven te staan, waarin
we op een nieuwe en positieve manier leren omgaan met wat er in ons leven gebeurt.
Wellicht is het goed te beseffen dat de Maasheggen schitterend bloeiden en een pracht
uitstraalden, terwijl de mensen van het oude naar het nieuwe ziekenhuis verhuisden, terwijl in “de
Elsendonck” de interne verhuizing plaatsvindt en de Lourdesreis anders is opgezet. Een mooi
beeld om met vertrouwen in het leven te staan en te zien hoe mooi wijzelf, andere mensen en de
natuur in zichzelf is. Wat een mooi beeld om met dankbaarheid, met hoop en met vertrouwen in
het leven te staan.
Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor teamleider

K.B.O.
Vrijdag 10 juni is het in vortum kienen van de k.b.o Aanvang 14.00 uur in het
gemeenschapshuus
Bestuur K.B.O.

Vovm
Excursie Missiemuseum Steyl-Tegelen.
Deze excursie staat gepland voor woensdag 1 juni a.s.
Samenkomst op het kerkplein om 12.45
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Onlangs is er een collecte voor de nederlandse Hartstichting gehouden.
Deze collecte heeft in Vortum-Mullem een mooi bedrag van
€ 372,64 opgebracht.
De Nederlandse hartstichting bedankt allle collectanten en gulle gevers.

Jaarverslag van SWOGB
In samenwerking met ouderenorganisaties in de gemeente Boxmeer heeft de SWOGB ook in 2010
uitvoering gegeven aan de uitvoering van diensten en activiteiten naar behoefte van de ouderen in onze
gemeente.
Het welzijnswerk voor ouderen blijft vernieuwen om de eigen regie van ouderen te versterken: zelf keuzes
maken, op de hoogte blijven, sociale contacten en hulp krijgen wanneer nodig. Vernieuwing het liefst in
eigen wijk en kern en in samenwerking met organisaties op het terrein van wonen, welzijn en zorg.
Praktische ondersteuning en dienstverlening met daarnaast advies, informatie en individuele
cliëntondersteuning, zorgt preventief voor voorkoming sociaal isolement, zorgvragen en uiteindelijk
opname in zorginstellingen. De ouderenwerkers komen vaker in de kernen en begeleiden de dienstverlening
van welzijn ouderen naar vraag en behoefte op lokaal als gemeentelijk niveau. Dienstverlening zoals de
wwz coördinator, de vrijwillige ouderenadviseurs, maar ook activiteiten voor meer bewegen voor ouderen,
zingeving en maaltijdvoorziening.
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Bent u geïnteresseerd in wat de SWOGB voor u kan betekenen of wilt u weten wat er zoal in 2010 gebeurd
is kunt u het jaarverslag SWOGB 2010 downloaden van de website www.swogb.nl of u kunt het verslag
opvragen bij het secretariaat SWOGB en Radius:
mail: swogb@radius-lvc.nl of via tel. 0485-57444.
Natuurlijk kunt u voor alle andere vragen contact opnemen met het secretariaat.
Ook de ouderenwerkers, Lineke Verheijen en Jacqueline Cremers en de WWZ coördinator Diny Kuppen
kunnen u met vragen op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg verder helpen. Zij zijn bereikbaar via
tel. 0485-57444.

Uitnodiging

Vortum-Mullem Zingt

Vomuzi houdt op zaterdagavond 18-juni een spetterend midzomer concert.
Met als gastkoor Vivace uit Ysselsteyn. Vivace is een gemengd zangkoor.
Ze zingen gregoriaans , Frans, Duits, Engels, Italiaans en dialect.
Verder is Challenge uit Well te gast. Het is een groep dames die een heel diverse repertoire
zingen, van kerkliederen tot gospel en moderne muziek.
Ook het dameskoor Cantate uit Vredepeel is erbij. Ook zij hebben een heel gevarieerd
repertoire, met popmuziek, gospel en kerkmuziek.
Tot slot zingt het gastkoor Relight uit Stevensbeek een aantal liedjes.
En natuurlijk willen we zelf ook wat ten gehore brengen, met o.a. een Russisch volksliedje,
een vrolijk liedje van Bach, een Afrikaans liedje, en nog meer.
Nieuwsgierig? Kom dan luisteren en genieten.
Dus 18 juni om 19.30 uur bent u van harte welkom in de St. Corneliuskerk te
Vortum-mullem
Vomuzi
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Open dag van de Oogsttuin aan de
Brembroeken
25 juni van 12.00 tot 17.00 uur
Aan de Brembroeken ligt een tuin waar het hele jaar door zo’n 70 (!) soorten groenten
worden verbouwd. De oogsttuin is bedoeld voor mensen die geen tijd (of ruimte) hebben voor
een eigen groentetuin. Wil je wel graag iets gezonds en fris van eigen bodem, dan kun je hier
terecht. Je kunt een groenteabonnement nemen, waarbij je voor eigen gebruik kunt oogsten.
Verser kan het niet! Daarnaast kun je als abonnementhouder ook af en toe een bosje bloemen
bij elkaar plukken.
Tuinder Hans Weima verbouwt de groenten met liefde en zorg. Het mooie daarbij is dat hij
geen gif, kunstmest of andere middelen gebruikt. Zo weet je altijd zeker wat je eet. En het
leuke is, het komt ook nog eens uit Vortum!
Ben je benieuwd naar hoe het er aan toe gaat op de tuin en wat er oogstrijp is? Kom dan
langs op de open dag op zaterdag 25 juni tussen 12 en 17 uur. De toegangsprijs voor de open
dag is 2 euro en daar krijg je een rondleiding en een heerlijk kopje koffie voor. Ook
inbegrepen is een boeiende workshop over gezonde voeding. Tot dan!
Zie ook www.inhetvolleleven.nl.

“Doktertje spelen”
Het toneelstuk "doktertje spelen"was een groot succes.
Twee avonden een volle zaal en hard lachend publiek, dat is echt een beloning voor de
hard werkende toneelvereniging uit Vortum-Mullem.
We willen iedereen bedanken wie hier op enige manier aan heeft mee gewerkt.
De foto's staan nu ook op de site.
Hopende jullie volgend jaar weer mogen te begroeten.
Groetjes Toneelvereniging Vortum-Mullem.

Denkt u eraan dat de inleverdatum van copy in de maand augustus
weer komt te vervallen door de vakantie?
22 augustus zal er geen dorpsblad gemaakt worden. Indien u wel copy
heeft, levert u die dan in voor 22 juli. Anders zal deze pas op 22
september verwerkt worden in het dorpsblad.
De plaatsing op de site zal wel zoveel mogelijk gedaan worden.
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Met dank aan de sponsoren van Vortum-Mullem.info
en het Dorpsblad:

10

H

Colofon

Agenda Vortum-Mullem

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
Adverteren:
is alleen mogelijk indien
ingeleverd met vermelding
van het factuuradres,
bij voorkeur per E-mail:
redactie@vortum-mullem.info

27-05-11
27-05-11
29-05-11
01-06-11
10-06-11
17-06-11
18-06-11
18/19-06
18-06-11
25-06-11
16-21/8

10.00
11.00
12.45
10.00
19.30
20.00

Dagtocht KBO
Samen bijbel lezen, pastoraal centrum
Fanfare St.Cornelius concert
Vovm: Excursie
KBO: kienen in het gemeenschapshuus
Samen bijbel lezen, pastoraal centrum
VoMuZi: concert in St.Corneliuskerk
Open boerderijdagen Melissen
Vomuzi: Midzomerconcert
Open dag in Oogsttuin
Wereldjongerendagen

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
22e van de maand, in
envelop voorzien van naam.
Anders kan het artikel helaas
niet geplaatst worden.

Wekelijks:
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

14.00 u
13.30 u 15.30 u
18.30 u 19.30 u
20.30 u 22.00 u
13.30 u
17.45 u 18.45 u
18.30 u 19.30 u
18.15 u 19.15 u
19.30 u 21.45 u
20.30 u 23.00 u
18.30 u 19.30 u

KBO: meer bewegen voor ouderen in ‘t Gemeenschapshuus
KBO: Koersballen
Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr.6 en 7
Repetitie slagwerkgroep
KBO: kaarten in ‘t Gemeenschapshuus
KBO: yoga in ‘t Gemeenschapshuus
Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr. 4 en 5
Stichting jeugdhuis: De panters gr. 1,2,3
Repetitie Fanfare St.Cornelius
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Stichting jeugdhuis: Rouwe Start van gr 8 tot 16 jaar
Repetitie Jeugdorkest

