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Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 23 april 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of
e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
VRIJDAG 20 APRIL 19.00 UUR VORMSELVIERING
Voorgangers: Bisschop Mutsaerts, Pastoor Janssen en Pastoor Schellens. Koor: To Enjoy.
Intenties:
Opa Henk van Houts van Lotte
Opa Louis Thijssen en Opa Harrie van Moorsel van Guus
Oma Ria en Opa Cor van Guusje
Maria Beijers – v/d Mortel en overleden familieleden namens Anne
Graard Mennen, Opa van Miel
Opa Mari Swinkels en Grootoma Raaijmakers van Sanne
ZONDAG 22 APRIL 09.30 UUR WOORD EN COMMUNIEVIERING. Herenkoor.
Intenties:
Jan en Hanneke Jacobs-van de Wittenboer, zonen Jan en Martien, schoondochter Ans en
kleinzoon Martijn.
MEDEDELINGEN
1. Voor vragen over parochie of kerkelijke zaken, alsmede voor een eventueel huisbezoek van pastoor
P.Schellens kunt u bellen met Jo Buijtenweg tel. 314070.
2. Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
3. `s Zondags kunt u na de dienst van 09.30 misintenties opgeven hier op de pastorie
4. Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
5. Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946
IN MEMORIAM
Onze dorpsgenote José Goossens, Buys Ballotstraat, is afgelopen dinsdag 11 april
in het hospice in Bakel op 63 jarige leeftijd overleden.
Dat zij moge rusten in vrede.
KONINGSDAG IN VLIERDEN
Op vrijdag 27 april vieren we ook in Vlierden weer Koningsdag. Net zoals voorafgaande jaren met de
bijdrage van diverse Vlierdense verenigingen en vrijwilligers. Er worden verschillende activiteiten
georganiseerd waaraan jong en oud uit Vlierden kan meedoen. We hijsen tezamen met Fanfare
Wilhelmina de vlag om 10:00 uur en gaan daarna Koningsdag op een ontspannen en gezellige wijze
samen vieren in en bij goed weer ook rondom ‘t Huis. Om een beeld te krijgen op hoeveel
deelnemers we kunnen rekenen, kunt u zich hiervoor opgeven via ov.vlierden@upcmail.nl. Uw
kinderen doen dan automatisch mee met de kinderloterij. Maar ook als toeschouwer bent u onder
het genot van een kop koffie/thee zeker van harte welkom. Het programma zal rond 13:00 uur
afgelopen zijn. Voor meer info, volg ons op www.Facebook.com/oranjeverenigingvlierden .
PERKPLANTENVERKOOP
Zaterdag 21 april, is onze jaarlijkse perkplantenverkoop. De leden van korfbalvereniging DOT komen bij U
langs tussen 10.00 en 15.00 uur. Dit jaar hebben we weer mooie tuinplanten en hangmanden.
Wanneer u ons gemist heeft aan de deur, dan staan wij met de planten ook voor u klaar bij het sportpark van
SPV.
BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-1 won met 0-8 van Vriendenkring. Het hele team speelde bijzonder goed. Koploper Helenaveen won
ook met 8-0 waardoor met nog 2 wedstrijden te gaan de volgende stand:
1 Helenaveen 58 pnt. 2 Ons Vermaak 57 pnt. 3 ONA 53 pnt.
Team-A speelde 4-4 tegen d`n Anlaup. Nico Nijssen scoorde een gemiddelde van 0,500.
Team-B won met 2-6 bij Marmabar B.
SOOS DE PITSTOP
De soos van aanstaande vrijdag gaat gewoon door! Ga los van 19.30 uur tot 21.30 uur in het MFA.
Zie je dan!

KORFBALVERENIGING DOT
Programma
Zaterdag 21-4
DOT E1 – Flamingo’s (M) E3

9.30 u.

Aanw. 8.45 u.

Hoge Zijden, Vlierden

11.00 u.

Aanw. 10.00 u.

Hoge Zijden, Vlierden

19.30 u.

Aanw. 18.30 u.

De Vlies, Ysselsteyn

Zondag 22-4
DOT 1 – Diosa 1
Woensdag 25-4
De Peelkorf MW1 – DOT MW1

VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd programma senioren zondag 22 april.
SPV 1- HVV 1
14:30; SPV 2 - Deurne 4
11:00;
Helmondia 7 - SPV 3 11:00; SPV VR1 - Emplina VR 2 10:30.
Programma SPV junioren
Datum en wedstrijd
17-4-2018
SPV JO13-1
─ Liessel JO13-1

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
17:30 18:30 Ruud v. Rijssel

Bekerwedstrijd 1/4 Finale SPV Jeugd 2018
Datum en wedstrijd
18-4-2018
SPV JO19-1
─ ASV '33 JO19-1

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
18:00 19:00 Mario Plugers

Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
21-4-2018
SPV JO19-1
─ Vrij
SPV JO17-1G
─ Vrij
SPV JO15-1G
─ S.V. Brandevoort JO15-6
NWC JO13-4
─ SPV JO13-1

Vertrek
Aanw. Tijd

10:45
10:30

11:45
11:30

Vervoer: Bart Geerts, Ivo v.d. Voorde, Miel Mennen, Quint v. Roosmalen

ZSV JO10-3

─ SPV JO10-1

09:30

10:30

08:15

09:00

09:00
08:30

09:30
09:30

Vervoer: Jur Mennen, Casper v.d. Voorde, Ties Bankers

MULO JO9-3

─ SPV JO9-1G

Vervoer: Tomas Fransen, Toon v.d. heuvel, Noah Welten

SPV JO8-1
Liessel JO8-1

─ Rood Wit'62 JO8-1
─ SPV JO8-2

Vervoer: Sem Kuijpers, Ruben v.d. Berk, Levi Rinket

Wedstrijdprogramma SPV Veteranen op zaterdag 21 april
Deurne-Walsberg-SPV
17.00 uur
Vertrek 16.15

Scheidsrechter

Teun Berkers

nieuwsbrief
april 2018
Contactgroep Vlierden,
contactgroepvlierden@gmail.com
www.heiligewillibrorddeurne.nl

Een aantal weken geleden hebben wij een goede bijeenkomst gehad met de Vlierdense klankbordgroep van
de parochie. Hierbij waren zo’n 20 personen aanwezig. Graag houden wij ook u op de hoogte van de gang
van zaken rondom de kerk en de parochie.
Onze contactgroep heeft een nieuwe samenstelling gekregen. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd
terecht bij:
 Karel Koolen
 Michel Buijtenweg
 Rian van Dijk
 Anne-Mai O’Gorman
Sinds kort zijn we ook per mail bereikbaar via contactgroepvlierden@gmail.com.
Er zit volop leven in onze parochie. In Vlierden zijn in de afgelopen periode 10 kinderen gedoopt. Op 15 april
hebben 8 kinderen de Eerste Communie ontvangen en op 20 april worden 10 kinderen uit groep 8 gevormd.
Inmiddels kunnen we u vertellen dat de pastorie is verkocht. Hopelijk krijgt dit mooie pand dan ook snel de
opknapbeurt die het verdient. Het afgelopen jaar was het vaak letterlijk dweilen met de kraan open.
Momenteel wordt nog overleg gevoerd over een goede bestemming voor het houten gebouw naast de kerk.
Als afronding van een mooie opknapbeurt van de kerk is ook het uurwerk even weg geweest. Inmiddels is
het opnieuw verguld en voorzien van nieuwe verlichting en weten we in Vlierden weer hoe laat het is.
De beheerder van het kerkhof, Gerard de Veth, heeft ons middels een mooie presentatie op de hoogte
gebracht van de gang van zaken op het kerkhof. De stormschade zal binnenkort weer volledig zijn hersteld.
Op veel kerkhoven is men bang voor kaalslag, doordat velen kiezen voor een crematie. In Vlierden hoeven
we hier voorlopig niet bang voor te zijn. In de Parochie Deurne geldt dat grafrechten kunnen worden
vrijgesteld. Deze vrijstelling gaat in 50 jaar na de eerste overledene én 20 jaar na de laatste overledene. Dit
om grootschalige ruiming te voorkomen. Natuurlijk geldt dit alleen als de graven in goede staat van
onderhoud zijn.
Voor uitvaarten is een nieuw misboekje opgesteld. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende manieren
een waardige uitvaart te houden in de kerk.
Parochianen, en dit geldt trouwens voor alle mensen uit Vlierden, die komen te overlijden kunnen worden
vernoemd tijdens de voorbeden in de kerk en worden vermeld in Het Trommeltje. Wel is besloten om dit
uitsluitend te doen op verzoek van de familie.
Ook komen wij graag bij u langs als u dat op prijs zou stellen. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met
een van de leden van de contactgroep.
Pater Schellens heeft aangegeven dat zijn inzet binnenkort tot een einde zal komen. In april vertrekken de
eerste paters uit Asten naar Teteringen. Het is nog niet bekend op welke termijn Pater Schellens zal volgen,
maar wij gaan ervan uit dat hij in ieder geval tot de zomervakantie actief blijft.
Pastoor Paul Janssen heeft aangegeven dat hij, na het vertrek van Pater Schellens, graag met regelmaat
een Eucharistieviering voor wil gaan in Vlierden. Deze zal dan wel al om 9:00 uur moeten aanvangen. Ons
voorstel zal dan zijn om Eucharistievieringen om 9:00 uur te laten beginnen en Woord- en
Communievieringen om 10:00 uur. Ook heeft Pastoor Janssen toegezegd dat er altijd iemand beschikbaar
zal zijn voor uitvaarten en overige bijzondere vieringen.

We krijgen vele complimenten over de verschillende vieringen die wij in onze kerk organiseren. Mede
hierdoor houdt onze kerk het bestaansrecht. Gelukkig worden we daarin niet alleen gesteund door Pastoor
Janssen maar zeker ook door Bisschop de Korte. Hij is stellig van mening dat er ook in de kleine kernen
gevierd moet kunnen worden.
Vandaar dat wij ook uw aandacht willen vragen voor de actie Kerkbalans. Deze zal in de Parochie Deurne
eind april/begin mei worden gehouden. De kerk in Vlierden leeft en dat willen wij allen graag zo houden. Uw
steun is daarbij niet alleen van harte welkom, maar ook hard nodig. Wij sluiten ons dan ook graag aan bij
onderstaande oproep van pastoor Janssen.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Onze kerken en kapellen zijn plekken van ontmoeting en inspiratie, van troost en dank, van geloof en hoop.
Het is goed dat ze er zijn. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Bestuur, pastoraatsgroep en zo’n 750
vrijwilligers doen hun best om alles draaiend te houden. Tot nu toe lukt dit aardig, maar het is onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid – van alle parochianen – om de pastorale zorg voor de toekomst te
garanderen. Onze inkomsten bestaan vooral uit de bijdragen van collecte, kaarsengeld, intenties, doop,
communie, vormsel, huwelijk, uitvaart, grafrechten. Ik gebruik het woord ‘bijdrage’ omdat de bedragen lang
niet kostendekkend zijn. Zij zijn erop gebaseerd dat een groot deel van de parochianen structureel jaarlijks
meedoet met de kerkbijdrage/parochiebijdrage. Gewoon omdat zij het belangrijk vinden dat er kerken zijn.
De parochie kan dan ook alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Van u dus! Ik nodig u
dan ook uit om (ook) dit jaar (weer) een bijdrage te geven.
Onze hartelijke dank voor uw bijdrage tot nu toe!
Met uw hulp kunnen wij pastorale zorg blijven bieden!
.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL29 RABO 0154502103 ten name van de parochie Vlierden, onder
vermelding van ‘Parochie-bijdrage 2018’. Ook kunt u een machtiging afgeven voor een automatische
incasso. Hiervoor kunt u op de website www.heiligewillibrorddeurne.nl een formulier downloaden voor
automatische incasso (eenmalig, per jaar, halfjaar, kwartaal of maand). Natuurlijk kunt U ook altijd bij het
Parochiecentrum terecht voor meer informatie.
Namens parochiebestuur, pastoraatsgroep en contactgroep Vlierden hartelijk dank!
Pastoor Paul Janssen

