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Vieringen in 2020 
 
Allerzielenviering,  1 November  15.00u 

Nachtmis,    24 December  20.00u 
Gezinsviering,   26 December  10.30u 
 

Intentie's voor deze vieringen kunnen doorgegeven worden bij Toos v. Bree/Jacob 
Fleuren. 

 
 
 

 

 

We hadden graag wat positieve geluiden laten horen maar de omstandigheden 
geven hier nog geen aanleiding toe en kunnen we voorlopig nog geen activiteiten 

op starten . Vrijdag 16 oktober hebben we bij ieder lid een klein presentje bezorgt 
,we hebben hier op diverse erg mooie bedankjes mogen ontvangen . 

We hopen dat we in december een kerstviering kunnen en mogen door laten gaan 
,maar de eerste weken zijn toch om zo veel mogelijk contact te  vermijden . Ben je 
vitaal genoeg dan is een kleine wandeling of een fietsritje aan te bevelen dit doet 

me denken aan een  herfst gedichtje 
  

Herfst,herfst je bent er weer 

met je pittige geuren 
en je bladeren die dwarrelen 

in duizend warme kleuren 
 

Herfst,herfst daar ben je weer 

met je storm en je regen 
zwammen,eikels,spinnen 

natte kleren en wind tegen 

 
Herfst,herfst je bent er weer 

kom laat me je omarmen 
want ondanks al je buien 
geniet ik van je charme 
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Ondersteunt alle 55-plussers, door diensten zoals 
huisbezoek en advies, een maatje voor de gezelligheid of 

samen iets te ondernemen, vervoer, maaltijdvoorziening 
en administratie. 
Creëert voor alle 55-plussers in ieder kerkdorp met een docent 

bewegingsactiviteiten, zoals fitness, dans en yoga en brengt mensen bij elkaar 
die samen naar muziek luisteren of muziek maken. 

Creëert en organiseert voor alle 55-plussers in ieder kerkdorp samen met 
KBO/KOV ontmoetingsactiviteiten, zoals kaarten, biljarten en creatieve 
bezigheden, fietsen en wandelen of jeu de boules en koersballen 

Geeft cursussen aan alle 55-plussers op het gebied van verkeersveiligheid en 
individueel op het gebied van computers. 
Dit alles realiseert SWOGB door de inzet van plm. 300 vrijwilligers en in goede 

samenwerking met KBO/KOV en Sociom. 
Wilt u meer weten kijk dan op onze website: www.swogb.nl 

Of stuur een mailtje naar: secretaris.swogb@gmail.com 
Of bel naar: 0485-792020. 
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www.Vortum-Mullem.info 

 
Nieuwe maatregelingen Onze lieve vrouwe parochie 

wo 07-10-2020 

Beste parochianen, 

  

Vanmorgen ontvingen wij onderstaand bericht vanuit het bisdom: 

Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk Overleg in 

Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig 

behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen 

terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. 

Wij zullen dit advies volgen, dit wil zeggen dat er t/m 1 november 30 mensen de viering kunnen 

bijwonen. Juist nu blijft het noodzakelijk om uw plaats te reserveren via de bekende wegen. Via 

internet  https://eventix.shop/j686b9rc of u belt naar het Parochiehuis. Het is onduidelijk wat er na 

1 november gaat gebeuren maar we houden u op de hoogte. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Astrid Kerstens 

parochiesecretariaat 

Het Parochiehuis 

Van Sasse van Ysseltstraat 8 

5831 HD  Boxmeer 

t: 0485 – 573277 

e: secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl 

  

Aanwezig: 

Dinsdag en woensdag: van 8:00 tot 12:30 uur 

Vrijdag: van 8:00 tot 13:00 uur 

 

 

Videolink en Nieuwsbrief 12 Onze lieve vrouwe parochie 

zo 25-10-2020 

Beste parochianen, 

  

Op zondag 11 oktober werd in de Sint Petrusbasiliek in Boxmeer gevierd met slechts 30 

parochianen. Veel mensen die in normale omstandigheden de zondagse vieringen bezoeken 

konden niet aanwezig zijn. Om deze reden zijn de lezingen en de preek weer te volgen via ons 

YouTubekanaal. 

Lectrice is mevrouw Joke Derix, de preek is van pastor Ben Wolbers. 

  

Via onderstaande link komt u direct bij de video-opname. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dXJRPC76l44&ab_channel=OnzeLieveVrouweParochieBoxmeer 

  

Het kan voorkomen dat u de ctrl knop ingedrukt moet houden als u op link klikt. Het is ook 

mogelijk om de link te kopiëren en in de browser te plakken. 

 

Helaas konden we voor de tweede achtereenvolgende zondag slechts vieren met 30 gelovigen. 

Daarom sturen wij u weer een link naar de video-opnamen van de lezingen en de overweging. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KTJic82x_AE&ab_channel=OnzeLieveVrouweParochieBoxmeer 

  

Met hartelijke groeten, ook van pastor Ben Wolbers, 

  

Zr. Susan van Driel 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Nieuwsbrief 12 
Onze Lieve Vrouwe parochie 

Boxmeer 
 

Boxmeer, 16 oktober 2020  
 

Het is op het ogenblik maar weer een klein clubje mensen dat op zondag kan 
samenkomen in onze parochiekerken. Jammer, want het ging met de handhaving van de 
anderhalve meter maatregel zo goed. Een hele groep mensen, medewerkers en 

vrijwilligers, hebben in de afgelopen maanden creatief nagedacht over hoe alles in goede 
banen geleid kon worden. Dat was goed gelukt. Maar helaas…En op het moment van dit 

schrijven weten we nog niet hoe het verder zal gaan. Dreigt weer een totale lockdown? 
We weten het niet.  
Wat echter in de afgelopen tijd wel is gebleken, is dat onze parochie ondanks alle corona 

perikelen springlevend is. Toen in juli de maatregelen werden versoepeld kwamen direct 
de mensen weer in grote getale naar de vieringen. Er mocht niet worden gezongen, we 

konden elkaar niet met een handdruk vrede wensen en nog heel veel meer was niet 
mogelijk. Toch, mensen gaven aan blij te zijn met wat wél mocht: stille vieringen met 

orgel en één cantor. Je kon merken dat de mensen in de kerk aandachtig waren en 
moeite deden om toch elkaar wat warmte te geven met een aardige blik of een vriendelijk 
woord. Zelfs de vormselviering van 10 oktober, waar alleen de vormelingen en hun 

gezinnen bij aanwezig konden zijn, was in zijn eenvoud indrukwekkend: een vormselheer 
in vlammend rood, mooie orgelmuziek en een zangeres die de liederen zong.  

Deze tijd brengt in onze kerk alles tot de essentie terug. We komen erachter dat de kern 
van alles zit in onze relatie met elkaar, die tegelijk en daarboven de relatie is met God.  
In het portaal van de kerk was het de laatste tijd wat rustiger. Er werden niet meer de 

zeeën van kaarsen gebrand als tijdens het hoogtepunt van de corona. Maar nu wordt het 
weer lichter en lichter in dat portaal, die stille plek bij Maria en Jozef. Op die plaats 

worden in gebed onze zorgen aan God toevertrouwd. Hier houden mensen elkaar en God 
vast.  
Het volgende gebed vonden we op protestantsekerk.nl. Het is misschien mooi om 

dagelijks te bidden, in het portaal van de kerk of gewoon thuis. Bidden kunnen we 
natuurlijk overal:  

 
God,  
we zijn onzeker en bezorgd Dingen lopen uit de hand Angst verspreidt zich sneller dan het 

virus Mijn buurman wordt een bedreiging Grenzen zijn gesloten Mensen raken geïsoleerd  
God, we begrijpen de maatregelen en pogingen om de veiligheid te garanderen God, toch 

zijn we onzeker en bezorgd U kwam naar de aarde om te genezen, waar angst en 
wantrouwen zich verspreiden U kwam naar de aarde om te troosten, waar hopeloosheid 
en eenzaamheid wordt gevoeld U kwam naar de aarde tussen de verschoppelingen en 

gemarginaliseerden  
We bidden u: Geef ons de moed om ziekte en dood onder ogen te zien, en nooit op te 

geven Geef ons de energie om hoop te verspreiden waar angst de wereld verduistert Geef 
ons de kracht om mensen aan te moedigen die zich eenzaam en uitgesloten voelen God, 
we weten dat we als kerken verbonden zijn door uw Geest Zelfs over grenzen heen.  

(Ds. Sören Lenz, Conferentie van Europese Kerken)  
Ben Wolbers, pastor-teamleider  

Susan van Driel, pastoraal coördinator  
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‘corona-maatregelen’ weer verscherpt  

De afgelopen week hebben de Nederlandse Bisschoppen overleg gevoerd met minister 
Grapperhaus. Vanuit dat overleg hebben de bisschoppen besloten mee te gaan met de 
adviezen van de regering. Kort samengevat komt het hier op neer:  

- Wij verzoeken u dringend om u aan te melden via het telefoonnummer van de Onze 
Lieve Vrouweparochie: 0485-573277 óf door een bezoek aan het parochiehuis óf via de 

website https://eventix.shop/j686b9rc  
- Voorlopig mogen er niet meer dan dertig gelovigen deelnemen aan een viering, exclusief 
de bedienaren  

- Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de 
richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. 

Communie wordt afgedaan.  
- Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang 

door kinderen  
- Samenzang is niet toegestaan.  
 

=============================  
 

Allerzielen  
Helaas kan de normale Allerzielenvieringen in verband met de maatregelen rond het 
coronavirus dit jaar niet door gaan. Door onze bisschop, mgr. de Korte, is ons dringend 

gevraagd het advies van onze overheid te volgen; dat wil zeggen dat wij in onze vieringen 
niet meer dan 30 bezoekers kunnen ontvangen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat wij 

het herdenkingskruisje van de overledenen dat achterin de basiliek is opgehangen, niet 
kunnen overhandigen aan de nabestaanden in de viering van 1 november. Het kaartje 
met alle overledenen van het afgelopen jaar wordt wel gemaakt en zal vanaf 31 oktober 

achter in de kerk liggen. Zodra we weer met 100 of meer parochianen vieringen kunnen 
houden in de basiliek zullen we op een nader te bepalen zondag op de gewone tijd (10.30 

uur) alsnog een Allerzielenviering organiseren die dan geheel gewijd zal zijn aan de 
gedachtenis van de mensen die na 1 november 2019 overleden zijn. Dan is er ook de 
gelegenheid om het kruisje in ontvangst te nemen.  

Wij beseffen dat de Allerzielenviering voor velen van u een belangrijke rol speelt bij het 
verwerken van het verlies van een dierbare. Wij hopen op deze manier toch op een 

waardige manier aandacht te kunnen schenken aan de gedachtenis van onze 
overledenen, zij het op een ander tijdstip.  
In de St. Jan de Doperkerk in Sambeek is er een allerzielenviering op zaterdag 31 oktober 

om 19.00 uur. De lichtjesprocessie naar de begraafplaats gaat niet door, maar de 
begraafplaats is wel verlicht op die avond.  

In MFA Knillus is op 1 november om 15.00 uur een Allerzielenviering. Ook voor de 
vieringen in Sambeek en Vortum-Mullem moet gereserveerd worden.  
 

=============================  
 

oproep Kerstwens in Over Wegen  
Beste parochianen,  
In de komende over wegen stellen we vanuit de oecumenische werkgroep diaconie twee 

pagina’s ter beschikking voor kerstwensen. Daarin zullen kerstwensen vanuit onze 
parochie én vanuit de Protestantse Gemeente worden opgenomen.  

Via deze nieuwsbrief nodigen we iedereen uit uiterlijk 2 november een wens van zo’n 20 
tot 40 woorden op te sturen naar redactie@onzelievevrouweparochie.nl . De plaatsing van 

de kerstwens gebeurt anoniem.  
We realiseren ons dat de kans groot is dat we meer inzendingen krijgen dan dat geplaatst 
kunnen worden. Leden van de werkgroep diaconie maken dan een definitieve keuze, 

waarbij we onder andere kijken naar diversiteit.  
Alvast hartelijk dank en met groet, namens de werkgroep diaconie,  

Josien Goossens en Emilie van der Heijden 
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Resultaat goede doelen 2020 

do 08-10-2020 
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Coaching en cursussen in Vortum-Mullem 

vr 09-10-2020 

Voor wie mij nog niet kennen; 

Vorig jaar ben ik samen met mijn man Erik (die zijn roots heeft in Boxmeer) en ons zoontje 

Liam aan de Pastoor Sweensstraat komen wonen.  

 

Ik heb een coachpraktijk, Positivity coaching & training, en deze is sinds vorige maand hier 

geopend.  

Je kunt in de praktijk terecht als je aan de slag wilt met je persoonlijke ontwikkeling door 

middel van coaching en/of één van de cursussen. Op de folder zie je de verschillende 

mogelijkheden.  

 

Kom gerust eens langs voor een kop koffie of thee om kennis te maken.  

 

Groet,  

Christa Verberkt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://positivitycoaching.nl/
https://positivitycoaching.nl/
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Gemeenten gaan overlast gevende asielzoekers aanpakken 

zo 25-10-2020 

Gemeenten gaan met financiële regeling overlastgevende asielzoekers aanpakken 

  
Boxmeer is een van de tien gemeenten die de komende maanden extra aan de slag gaan 
om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Er komen onder meer projecten met 

boa’s, toezichthouders, coaches en cameratoezicht. De gemeenten bekostigen de extra 
inzet met behulp van een financiële regeling die staatssecretaris Broekers-Knol 
beschikbaar heeft gesteld. 

  
Deelnemende gemeenten zijn onder andere Boxmeer, Grave, Nijmegen, Venray, 
Cranendonck, Oisterwijk, Emmen, Westerwolde en Den Helder. Deze gemeenten kampten 

afgelopen tijd regelmatig met overlast en hebben nu samen met het Rijk de handen 
ineengeslagen. Ze kregen goedkeuring voor hun projecten. 
  

De gemeente Oisterwijk gaat cameratoezicht houden rond het asielzoekerscentrum. 
Daarmee willen zij het veiligheidsgevoel van omwonenden vergroten en overlastgevers 
(sneller) in beeld krijgen en beboeten. Emmen kiest onder meer voor de inzet van 

toezichthouders op het station, waar overlast wordt ervaren van asielzoekers die van of 
naar het aanmeldcentrum in Ter Apel reizen. Den Helder wil samen met lokale 
ondernemers de mogelijkheden verkennen om overlastgevers alternatieve taakstraffen op 

te leggen. In Westerwolde wordt de pendelbus van het station naar het 
asielzoekerscentrum verlengd tot het einde van dit jaar. In Grave, Boxmeer en Nijmegen 

komen boa’s die onder andere fietsendiefstal, zwartrijden en agressie in het openbaar 
vervoer moeten tegengaan. 
  

Lokale inzet hard nodig 
De overgrote meerderheid van de asielzoekers in Nederland veroorzaakt geen problemen. 
Een relatief kleine groep zorgt echter wel voor overlast, zoals winkeldiefstal, vernieling en 

bedreiging. Dat ondermijnt het draagvlak voor de opvang van mensen die onze 
bescherming nodig hebben. ‘Overlast kun je niet alleen aanpakken met wetten en regels 
vanuit Den Haag. Het vergt samenwerking tussen heel veel partijen, juist ook lokaal, én 

de inzet van de juiste maatregelen. De subsidie geeft gemeenten de vrijheid om zelf te 
bepalen welke aanpak het beste bij hun problematiek past’, stelt de staatssecretaris. 
Eveneens kan er worden geleerd van wat niet werkt.  

  
Mix van maatregelen 
De financiële regeling is onderdeel van een reeks landelijk genomen maatregelen om 

overlast tegen te gaan. Een overlastgever direct uitzetten tijdens de asielprocedure kan 
niet, onder meer vanwege internationale regelgeving. Daarom is er gekozen voor een 
aanpak waarbij de overlastgevers dicht op de huid worden gezeten. Zo zijn er inmiddels 

vier ketenmariniers aangesteld die gemeenten, de politie, het OM, het COA en andere 
betrokkenen helpen met de aanpak van overlast. Ook is er een Top X-lijst, waarop de 
zwaarste overlastgevers staan, zodat die kunnen worden aangepakt. Het COA kan sinds 

kort een time-out opleggen als iemand overlast veroorzaakt, waardoor iemand tijdelijk 
enkel nog sobere opvang krijgt. Daarnaast is de Handhaving- en Toezichtslocatie geopend 
in Hoogeveen, waar zware overlastgevers naar kunnen worden overgeplaatst. 

  
In totaal was 1 miljoen euro beschikbaar voor de regeling. De tien gemeenten zijn samen 
goed voor de helft van dat bedrag. Op de rest is door gemeenten geen aanspraak 

gemaakt. 
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Enquête voor inwoners over samenwerking met gemeente Land van Cuyk 

zo 25-10-2020 
 
 

Enquête voor inwoners over samenwerking met 
gemeente Land van Cuijk 

  
Half november start een online enquête voor de inwoners 
van de toekomstige gemeente Land van Cuijk. Gevraagd 

wordt onder andere wat inwoners belangrijk vinden in 
hun dorp en hoe zij met de gemeente willen 

samenwerken. Voor deze enquête gaan inwoners half november naar 

www.gemeentelandvancuijk.nl. 
  
 

Dit is een van de activiteiten om inwoners te betrekken bij het zo goed mogelijk inrichten 
van de gemeente Land van Cuijk. Burgemeester Antoine Walraven van de gemeente Mill 
en Sint Hubert: “We hebben gekozen om samen een grotere gemeente te vormen, omdat 

deze grootte ons meer slagkracht geeft. Maar vanaf het begin hebben we ook gezegd: we 
doen het op zo’n manier, dat de 29 dorpen centraal staan en we dicht bij onze inwoners 
blijven”. 

  
Wethouder Bouke de Bruin, gemeente Boxmeer: “En dat betekent ook ruimte geven aan 

alle goede energie die er in dorpen en inwoners zit. We willen de nieuwe gemeente zo 
inrichten, dat er een goed klimaat is voor initiatieven van dorpen, verenigingen en 
individuele inwoners”.  

  
De informatie die met de enquête wordt opgehaald, is onderdeel van het advies over het 
inrichten van de nieuwe organisatie aan de gemeenteraad en het management. Ook wordt 

deze ingezet om te kijken op welke manier inwoners hier verder over mee willen praten, 
denken en doen. Onder andere tijdens bijeenkomsten, als de coronamaatregelen dit weer 
toelaten. 

  
Deze week gaat de campagne van start, waarin inwoners van een groot aantal dorpen van 
de gemeente Land van Cuijk vertellen waarom zij het belangrijk vinden mee te praten, te 

denken en te doen. Burgemeester Antoine Walraven en wethouder Bouke de Bruin starten 
de campagne met een videoboodschap. 
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande 

sponsoren. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 


