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Vieringen in de maand september
Zondag 14 aug.

9.00 uur

m.m.v. kerkkoor.
overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim.
Jan en Bets Martens Brienen.

Zondag 28 aug.

9.00 uur

m.m.v. kerkkoor.
Thea Theunissen
Toon Hendriks
Wilie en Sjef van Hout.
Klaas Deenen en overl. fam.

Zondag 11sept.

9.00 uur

Zondag 18 sept.

9.00 uur.

.
Zondag 25 sept.

9.00 uur

m.m.v. kerkkoor.
Thij en Marie v Bree Peters

v.w. verjaardag.
v.w. verjaardag.

v.w. verjaardag Thij

Woord en communie viering Sint Cornelius .
onder voorbehoud
Oud pastoor v.d. Munckhof
Oud pastoor Vossen
Oud pastoor Sweens
Oud pastoor v.d. Loveren.
.
m.m.v. kerkkoor.
Wilie en Sjef van Hout.
Piet en Marie Versleijen v.d. Bosch.
Koos en Harrie v.d. Bosch.
overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim.

Vieringen zondag 9 en 23 oktober.
Mededelingen namens het beoogd nieuw Parochiebestuur
Op 3 juli samen de vakantieperiode ingeluid!
Velen van jullie hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om samen het afgelopen werkjaar af
te sluiten. Het was na afloop van de eucharistieviering gezellig druk in Het Parochiehuis. Onder
het genot van een kopje koffie of thee werden eventuele vakantieplannen gedeeld. Opnieuw bleek
hoe belangrijk een dergelijk ontmoetingsmoment voor velen is.
Diegenen die we daar helaas niet hebben kunnen treffen, willen we via deze weg danken voor
hun betrokkenheid bij en inzet voor onze parochiegemeenschap in de afgelopen tijd.
We wensen eenieder een fijne zomertijd toe.
Met vriendelijke groet, namens het beoogd nieuwe Parochiebestuur,
Emilie van der Heijden

2

MIVA -campagne 2011: Haar leven, uw zorg?
In het weekend van 27-28 augustus wordt er in de kerken gecollecteerd voor de MIVA. De MIVA
zet zich al meer dan 75 jaar in voor missionarissen en pioniers door hen te helpen met vervoer en
communicatiemiddelen. In de campagne staan dit jaar drie pioniers uit India centraal. Ook in de
Missionaire Agenda aandacht voor hun werk.
Zuster Josephine Valarmathi help de thuiswerkers in India. Deze vrouwen en vaak ook kinderen
verrichten zwaar huishoudelijk werk voor anderen voor een schamel loontje. Zr. Josephine geeft
hen voorlichting over hun rechten en helpt hen bij conflicten met hun werkgever.
Antony Raj helpt vrouwen met zelfhulpgroepen, waarin alle leden zelf elke maand een klein
bedrag bijeen leggen. Elke maand wordt overlegd wie van de vrouwen een lening krijgt van de
groep om bijvoorbeeld een klein naaiatelier of handeltje te kunnen starten, waardoor ze hun eigen
inkomen kunnen verdienen.
T.V. Murali zet zich in voor kinderen die samen met hun ouders werkzaam zijn in de bakstenen
industrie. Deze kinderen moeten wel werken omdat hun ouders zelf niet genoeg verdienen om
hun gezin te kunnen onderhouden. In de pauzes gaan enkele juffen naar de dorpjes toe om de
kinderen onderwijs te geven, zodat ze zicht krijgen op een betere toekomst.
Om meer mensen te kunnen bereiken met hun goede werk hebben deze pioniers een beroep
gedaan op de MIVA voor het aanschaffen van een riksja, een auto of een bus.
MIVA giro 2950
TIJDEN VIERINGEN SAMBEEK en VORTUM-MULLEM
21 aug
27 aug
28 aug
4 sept
10 sept
11 sept
18 sept
18 sept
24 sept
25 sept
2 okt

9.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
9.00 uur
19.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
10.30 uur
19.00 uur
9.00 uur
9.00 uur

- Eucharistieviering Sambeek
- Eucharistieviering Sambeek
- Eucharistieviering Vortum-Mullem
- Eucharistieviering Sambeek
- Eucharistieviering Sambeek
- Eucharistieviering Vortum-Mullem
- Eucharistieviering Sambeek
- Corneliusviering patroonsfeest VM Woord- en Communieviering
- Eucharistieviering Sambeek
- Eucharistieviering Vortum-Mullem
- Eucharistieviering Sambeek

Bijzondere vieringen:
Do 8 sept
Zo 11 sept
Zo 18 sept

19.00
uur basiliek Eucharistieviering feest van Maria Geboorte
10.30 uur basiliek Eucharistieviering gemeenschappelijke Ziekenzalving
10.30 uur
Vortum-Mullem St. Cornelius

Uitnodiging viering van de Gemeenschappelijke Ziekenzalving
op zondag 11 september 10.30 uur Petrusbasiliek, Boxmeer
De Ziekenzalving …. een teken van Gods nabijheid op onze kwetsbare levensweg…
Sinds geruime tijd, al zeker enkele tientallen jaren, wordt er in de pastorale zorg gestimuleerd om
met de toediening van het sacrament van de Ziekenzalving niet te wachten tot vlak voor het
sterven, maar dit sacrament eerder te laten toedienen, opdat we Levenskracht ontvangen. De
ziekenzalving is op het leven gericht.
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De ziekenzalving wil kracht schenken om het leven, wat door ziekte, kwetsbaarheid, soms heel
moeilijk lijkt te worden, ten einde toe te mogen leven. En in dat proces wil God de mens in al zijn
kwetsbaarheid nabij zijn.
Iedereen die beseft dat met het ouder worden de kwetsbaarheid van het leven toeneemt, dat
ziekte een realiteit is, - dat kan ook al op jonge leeftijd op je weg komen - kan deze Zalving
ontvangen.
Op zondag 11 september a.s. is voor parochianen van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem die
dit willen, de mogelijkheid en wordt u uitgenodigd tijdens de Eucharistieviering van 10.30 uur in
de Petrusbasiliek te Boxmeer in een gemeenschappelijke viering het sacrament van de
Ziekenzalving te ontvangen. Het is dan tevens Nationale Ziekenzondag.
Ook uw dierbare familieleden zijn uiteraard van harte uitgenodigd u in deze viering te vergezellen.
Wanneer u dit jaar wilt deelnemen aan deze gemeenschappelijke ziekenzalving zijn er enkele
mogelijkheden om u aan te melden:
1. via uw gastvrouw/heer van de Zonnebloem die u regelmatig bezoekt;
2. via de ziekenbezoekgroepsleden van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO);
3. telefonisch of schriftelijk bij Het Parochiehuis, van Sasse van Ysseltstraat 8, tel. 0485-573277.
Aanmelden a.u.b. liefst vóór 8 september a.s.
Namens het pastoresteam van de parochies Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem,
Zr. Bep de Vreede o.carm. / pastoraal werkster

Zondag 18 september oecumenische dienst Vredesweek

In de week van 17-25 september wordt de jaarlijkse Vredesweek gehouden. Thema van dit jaar is
"Elk mens een veilig bestaan". Een thema dat goed aansluit bij de actualiteit, gezien de
gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Het gaat erom dat burgers het recht hebben op een
overheid die hen beschermt en dat zij daarop kunnen vertrouwen, maar het gaat ook over
vertrouwen tussen burgers onderling (zie ook www.vredesweek.nl).
Op zondag 18 september wordt in het kader van de Vredesweek om 10.30 uur een oecumenische
dienst gehouden in de Kapel bij de zusters van Julie Postel. Sinds kort is Ds. Margriet Gosker uit
Venlo beroepen als dominee in Boxmeer. Deze keer zal de viering de vorm krijgen van een
protestantse avondmaalsviering, waarbij naast dominee Gosker ook pastor Tjeu Timmermans en
pastor Cis Pater van de zusters voor zullen gaan. De kinderen krijgen een eigen programma, dat
wordt verzorgd door Jo Wijnen en Nicolette Hijweege. Het is de bedoeling dat zij een
voorbereiding krijgen voor hun deelname aan het avondmaal.
Op donderdag 6 september is er voor belangstellenden nog een bezinning op de liturgie van de
oecumenische dienst in het zaaltje van de Protestantse kerk aan de Veerstraat vanaf 20.00 uur.
Van harte welkom!
VAN DE WERKGROEP OECUMENE
ZINGEN VOOR HET GOEDE DOEL
Zaterdag 15 oktober 2011, van 9.00 – 17.00 uur, Protestantse kerk Boxmeer
Zangestafette voor:
- de voedselbank Land van Cuijk (steeds meer mensen doen voor kortere of langere tijd beroep op de voedselbank
en het aanbod van goederen neemt af) en
- Stichting Lalibela (opgezet door Gerard Sonnemans, bedoeld voor kansarme slechtzienden in Ethiopië).
Hiervoor is een aantal koren uitgenodigd, maar iedereen is welkom, zowel om mee te zingen als om te komen
luisteren.
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Enerverende maanden; de weg naar een nieuw begin
Goed nieuws was er voor Sambeek omdat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toren van
Sambeek een BRIM-subsidie toekende (BRIM = Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten).
Met vreugde werd dit bericht ontvangen op het moment dat de parochie van Sambeek wacht op een
definitief standpunt van de kant van het bisdom. Goed nieuws is er ook voor de samenwerkende parochies
van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem, omdat de formele aanvraag van de fusie met alle daarbij
behorende documenten binnen de door het beoogd nieuwe parochiebestuur gestelde termijn naar het
bisdom gestuurd kon worden. Ook wat dit betreft is het nu wachten op het definitieve besluit van het
bisdom.
Nu we echt in de fase zijn gekomen dat de drie parochies formeel een parochie worden is het nodig dat
zaken goed worden geregeld. Allereerst zal er voor de nieuwe parochie een nieuw parochiebestuur
worden benoemd door het bisdom. De kandidaten zijn ter benoeming aan het bisdom voorgedragen. De
penningmeester zal bijgestaan worden door een kleine groep mensen uit de drie parochies. Belangrijk is
immers dat het parochiebestuur in de nieuwe parochie zo transparant als mogelijk de financiën van de
parochie beheert, de belangen van de verschillende gemeenschappen goed vertaald naar de jaarlijkse
begroting en tegelijkertijd geen grotere broek aantrekt dan verantwoord is. De nieuwe parochie zal de
verschillende kerkgebouwen, het parochiehuis, het kerkhof in Vortum-Mullem en het oude kerkhof in
Sambeek onder beheer hebben, waarbij het belangrijk is dat de vele vrijwilligers in grote betrokkenheid
zich blijven inzetten. Een belangrijk aspect is ook dat onder de verantwoordelijkheid van het nieuwe
bestuur de ledenadministratie van de drie gemeenschappen bij elkaar moet worden gevoegd en dat de
actie Kerkbalans gezamenlijk wordt aangepakt. Op dit moment worden de archieven van de parochies
opgeschoond zodat ze in goede staat opgeborgen kunnen worden in het archief van de nieuwe parochie.
Het Parochiehuis is het hart van de nieuwe parochie waar het parochiesecretariaat gevestigd is, waar het
pastorale team werkruimte heeft en waar vergaderingen en bijeenkomsten zullen zijn. Toch is het ook van
belang dat er in de gemeenschappen Sambeek en Vortum-Mullem steunpunten zijn waar mensen voor
misintenties en praktische en locale zaken terecht kunnen. Deze steunpunten vragen natuurlijk om
bemensing. Het is een belangrijk aandachtspunt dat hier vrijwilligers voor beschikbaar zijn. Bij het begin
van de officiële fusie zijn goede informatie- en communicatiemogelijkheden van belang. Er wordt gewerkt
aan een website en een huisstijl die het gezicht zullen zijn van de nieuwe parochie. Tevens blijft de
noodzaak van een informatiemogelijkheid via de gedrukte media.
Naast al deze zaken die aan de orde zijn is het wezenlijk dat de fusie ook gevierd wordt. Dit vieren zal zich
op verschillende manieren en op verschillende momenten voltrekken. Een werkgroep maakt hier een
programma voor. Zeker is dat het vieren van de fusie de bedoeling heeft zoveel mogelijk mensen in dit
traject van het vieren van de fusie te betrekken. Natuurlijk vieren we de fusie ook met een mooie liturgie,
waarbij we hopen dat de nieuwe parochie in grote getale deelneemt en er actief in participeert.
Voor veel mensen is deze zomerperiode een tijd van rustig aan doen, van ontspannen bezig zijn, van het
genieten van de zon, van spannende watersport of angstaanjagende toeren uithalen bij het beklimmen van
bergen of gebouwen. Vakantie is zalig omdat het nieuwe energie geeft. Even weg uit het alledaagse werk
of de sleur van de dag. Vakantie is ook zalig omdat het nieuwe perspectieven kan openen, omdat we ons
hebben verhouden met andere culturen en gewoonten, met andere levensbeschouwingen en
godsdiensten, met indringende kunstuitingen, of met momenten met grote stilte in de natuur. Achter de
schermen is het voor de parochie geen vakantie. Het bovenstaande geeft dit duidelijk aan. Een fusie, een
nieuwe start komt er niet vanzelf. Dat kost veel tijd, veel energie, veel vergaderingen, soms ook emoties,
dankbare momenten en teleurstellingen. Een nieuwe start vraagt vooral enthousiasme en grote bereidheid
tot samenwerking.
Het is mijn vaste overtuiging dat de nieuwe parochie alleen maar mogelijk is als we samen onze schouders
er onder zetten en met enthousiasme elkaar meenemen in de samenwerking. Het zou verschrikkelijk mooi
zijn als ieder in de nieuwe parochie zijn of haar bijdrage levert met zijn of haar eigen kwaliteiten. Het zou
geweldig zijn als niemand aan de kant blijft staan en juist nu, in een periode dat kerk-zijn niet meer zo
vanzelfsprekend populair is, ieder zichtbaar maakt dat geloven werkelijk het leven rijker maakt, het leven
diepgang geeft en uitnodigt een samenleving op te bouwen waarin ieder mens waardevol is; waarin er
eerbied en respect is voor ieders eigenheid en ieders kwaliteit; waarin er aandacht is voor vrede en voor
een leefbare wereld. Ik spreek de hoop uit dat we met elkaar in staat zijn in de nieuwe parochie vreugdevol
samen te werken. Dat de nieuwe parochie werkelijk een enthousiast gezicht heeft. Dat de nieuwe parochie
werkelijk mensen boeit en inspireert, omdat de nieuwe parochie niet alleen structuur geeft aan de gelovige
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dimensie van ons leven, maar ook omdat de nieuwe parochie echt van de parochianen is en door
parochianen wordt gedragen.
Met een nieuw begin kijken we vooruit, gaan we naar de toekomst. Dit kan niet zonder het harde werk van
veel mensen die in de afgelopen jaren en maanden zich met hart en ziel hebben ingezet. Oprecht dank ik
ieder voor de vele uren die zijn besteed. Ik hoop dat het goede dat zij hebben gezaaid vrucht mag dragen.
Dat ze met dankbaarheid en vreugde mogen zien dat hun inzet de moeite waard is geweest en werkelijk bij
gedragen heeft aan een nieuwe toekomst.
Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor-teamleider

De 28e Unicefloop is voor het kinderrecht op voeding

De St. Annaschool doet met groep 7 en 8 weer mee aan de Unicefloop. In de tweede schoolweek komt een
Unicefvoorlichter op school vertellen over het werk van Unicef en over het thema van de loop. Dit jaar is
het thema ‘Honger. Je moet er niet aan denken. Je moet er wat aan doen.’ Een heel actueel thema vanwege
de noodtoestand in de Hoorn van Afrika. UNICEF geeft echter in heel veel landen ook structurele hulp en
UNICEF Nederland richt zich met de campagne vooral op Gualtemala.
In het weekend van 17-18 september zoveel mogelijk sponsors onder familie, vrienden en bekenden.
Goede voeding is erg belangrijk voor kinderen, want kinderen die goed gevoed zijn hebben genoeg
weerstand, kunnen zich goed ontwikkelen en hebben een veel kleinere kans om voor hun 5e levensjaar te
overlijden. Kinderen die goed gevoed zijn hebben genoeg energie om te spelen èn om te leren. UNICEF
werkt hard om dit voor zoveel mogelijk kinderen te bereiken. UNICEF doet dat door het geven van
voorlichting over goede voeding, door regelmatige controles op groei en ontwikkeling van kinderen en,
indien nodig, door te zorgen voor extra voeding, aanvullende vitamines en mineralen of voor watertanks en
latrines.
Unicefloop
Op zondag 25 september wordt de Unicefloop gehouden. Zoals altijd is het een feestelijke, afwisselende
wandeltocht van ongeveer zes kilometer, dit keer in de bossen van Afferden. Er is muziek, iedereen krijgt
onderweg drinken en een appel en kinderen maken kans op een leuke Unicefprijs als ze de opdrachten
tijdens de route goed beantwoorden.
De start/finish van de Unicefloop is bij Camping “Hengeland”, Hengeland 10 in Afferden (L). Starten kan
tussen 11.00 en 13.30 uur en een startkaart kost € 2,-. Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen.

Nieuws vanuit ‘t Benkske
Hallo allemaal,
Zaterdag 3 september willen wij het seizoen graag openen met een aantal activiteiten. Deze
leuke en sportieve middig zal plaats vinden op het sportveld en zal om 14:00 uur beginnen
en ongeveer rond 16:00 uur eindigen. Je hoeft je hiervoor niet op te geven.
LET OP: DE GROEPSAVONDEN BEGINNEN PAS IN DE WEEK NA 3 SEPTEMBER!!!
Ook hebben we besloten om de knipkaarten van € 10,- naar € 12,- te verhogen.
Teven komt de maandag avond te vervallen wegens te weinig animo.
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Beste leden,
Wel met pijn in het hart, wil ik mededelen dat ik met ingang van 12
augustus 2011 stop als secretaris van de K.B.O. De ziekte die ik heb is
van dien aard dat de werkzaamheden niet meer naar behoren door mij
gedaan kunnen worden. Vanaf 12 augustus tot en met de aanstaande
ledenvergadering in het voorjaar van 2012 wil Henk Broeren deze functie als waarnemend
secretaris over nemen. Bravo Henk!
Wil men in Vortum-Mullem de bond behouden, dan zullen er toch mensen moeten zijn, die het
karretje willen trekken. Het zou toch zonde zijn dat zelfs een bloeiende vereniging met bijna 100
leden ten gronde zou gaan. Ik wil het zittende bestuur bedanken voor het gezellig samenwerken
en wens hen veel wijsheid en sterkte toe voor de komende tijd. U, leden, bedankt voor het
vertrouwen dat u in mij heeft gesteld. En Henk, waarnemend secretaris, veel werkplezier in deze
nieuwe, tijdelijke functie.
Met vriendelijke groeten,
Piet Ebben

Beste mensen,leden van de KBO ,inwoners van Vortum-Mullem.
De secretaris Piet Ebben heeft door omstandigheden met pijn in zijn hart te kennen gegeven dat hij door
omstandigheden deze functie niet meer kan vervullen.Het bestuur heeft mij gevraagd dit op mij te nemen en
heb dit aanvaard, ik zal mijn best doen om in de voetsporen van Piet te treden of me dat lukt is nog maar de
vraag.De komende tijd zal ik in samenwerking met de andere bestuursleden het reilen en zeilen binnen de
vereniging me eigen maken.Heeft U vragen of
suggesties geef deze dan door,hopend op uw steun en medewerking.
Henk Broeren
St.Hubertusstraat 9
5827 bk Vortum-Mullem
tel.0485-575818 mail:henkbroeren@home.nl
Het bestuur & de leiding
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Opening Clubhuis HBSV en ONI Stratentoernooi

Beste Inwoners,

Nog enkele dagen en dan is het zover, Het ONI Stratentoernooi gaat weer plaats vinden.
Echter, wegens weinig complete jeugdteams (8-15 jaar)hebben we besloten om iedereen
die mee wil doen met het jeugd toernooi en in zijn/ jaar eigen buurt niet genoeg spelers
heeft om een compleet team te vormen op een hoop te vegen en zo toch enkele teams te
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vormen zodat we ook dit jaar het jeugdtoernooi weer tot een succes kunnen laten uit
groeien.
Mocht je ouder dan 15 zijn, ook mee willen doen en jezelf nog niet bij desbetreffend
contactpersoon (zie hieronder) hebben gemeld dan kan dit nog t/m vrijdag !
*
*
*
*
*
*
*

over het spoor = theo van de horst
ps straat = ronny graat
rondom de molen = martin denen
rondom de kerk = math broeren
de goeie kant = patrick dinnesen
akkerfront =maarten ebben
oud vortum = peter winkelmolen

veel succes met de voorbereidingen en tot zondag 11 uur !!
Namens de ONI Evenementen Commissie,
Peter van Bree

Zangers/zangeressen gezocht

Zangers/zangeressen gezocht
De vakantie is bijna voorbij de verenigingen maken zich op voor seizoen 20112012.
Ook VOMUZI begint weer met de repetities.
Dit gaan we doen op 29 augustus.
Dus als je de nazomer goed wil opstarten kom dan bij ons zingen.
En het is bewezen...... zingen is goed voor hart en bloedvaten net als een
vakantie. Dus wil je het ontspannen gevoel van vakantie nog even vasthouden
kom dan bij
VOMUZI zingen.
Onze repetitieavond is maandagavond van
20:00 uur tot 21:30 in de kerk.
Voor meer informatie kijk op onze site.
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Met dank aan de sponsoren van Vortum-Mullem.info
en het Dorpsblad:
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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

16-21/8
28-08-2011
03-09-2011
11-09-2011
21-09-2011
25-09-2011
26-11-2011

Wereldjongerendagen
Oni toernooi en opening clubhuis HBSV
Opening seizoen ‘t Benkske
Fanfare st.Cornelius: rommelmarkt
KBO: Sociaal culturele dag
Unicefloop
H.Vormsel

Adverteren:
is alleen mogelijk indien
ingeleverd met vermelding
van het factuuradres,
bij voorkeur per E-mail:
redactie@vortum-mullem.info
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
Stichting
11 jeugdhuis: Rouwe Start van gr 8 tot 16 jaar
Repetitie Jeugdorkest

