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Zondag 6 januari 09.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger pastoor Janssen. Samenzang.
Intentie:
Jan en Hanneke Jacobs-van de Wittenboer, zonen Jan en Tinus, kleinzoon Martijn en
schoondochter Ans.
Leo en Tonia Teuwen-Beijers
Uit dankbaarheid
Karel Koolen en Frans Hermkens vanwege sterfdag.

Mededelingen
1.

2.

3.
4.
5.

De aanvangstijden van de zondagsvieringen in Vlierden zijn:
Eucharistievieringen, als pastoor Janssen naar Vlierden komt, beginnen om 9.00 uur.
Woord- en Communievieringen beginnen om 10.00 uur.
De aanvangstijden worden elke week in Het Trommeltje vermeld.
Intenties voor de vieringen in Vlierden kunt u opgeven:
Op zondagen als er een eucharistieviering is, na de viering achter in de kerk,
Telefonisch bij een van de leden van de contactgroep.
Telefonisch bij het Parochiecentrum in Deurne (0493-312486).
Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946

Kerkhofonderhoud
a.s. Vrijdag, 1e vrijdag van de maand, wordt de werkgroep weer om 09.00 uur verwacht

Rangala Babyhome
Namens de weeskinderen van Rangala dankt Zr. Esther ons in haar Kerstboodschap voor de ondersteuning
van het afgelopen jaar. Ze wenst ons allen een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.

Driekoningen zingen
Op zaterdag 5 januari komen de 3 koningen bij u langs om geld in te zamelen voor weeshuis Rangala in Kenia.
In dit weeshuis worden ruim 40 kinderen opgevangen. Het geld wordt via de paters van Mill Hill overgemaakt,
waardoor we zeker weten dat al het geld ook echt bij het weeshuis terecht komt. We willen de kinderen van
groep 3 t/m 8 van harte uitnodigen om mee te komen zingen. We verzamelen om 13.30 uur in de school. Daar
liggen de koningskleren klaar om te verkleden. Rond 14.00 uur gaan we zingend langs de deuren. We hopen
dat veel kinderen zich voor dit goede doel zullen inzetten, zodat we om uiterlijk 16.00 heel Vlierden bereikt
hebben. Vanwege de verdeling van de routes is het heel handig te weten op hoeveel kinderen we kunnen
rekenen. Kinderen kunnen hun naam op de lijst in de klas schrijven of u kunt een mailtje sturen
naar vlierdenhelpt@outlook.com De Stichting Vlierden Helpt dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage en bedankt
alle kinderen voor hun inzet! Cafetaria Maarten en Tineke dragen de kinderen in Kenia, maar ook de kinderen in
Vlierden een warm hart toe. Alle kinderen die zaterdag mee zingen krijgen na afloop een tegoedbon van
Maarten en Tineke.

Bericht van basisschool de Wegwijzer.
Zo trots als een pauw. Wat hebben we dinsdag 18 december SAMEN een mooie kerstmarkt mogen beleven.
De opkomst was overweldigend en de sfeer was fantastisch. Dank je wel voor uw aanwezigheid en uw gulle
gaven! Het was voor ons fijn om samen te werken met de kinderopvang van Bert en Ernie en met de
peuterspeelzaal van Spring.
SAMEN hebben we graag ons steentje bijgedragen. De opbrengst is grandioos.
Het is ons SAMEN gelukt om maar liefst €6600,- bij elkaar te brengen voor “wij steunen MS voor Bianca”
Nogmaals dank je wel!

SPV j.o. 91 stopt MS voor Bianca
Zaterdag 5 januari gaat S.P.V. j.o.9 de deuren langs om lege flessen/bierkratjes in te zamelen om zodoende
geld in te zamelen voor de actie: Wij stoppen MS voor Bianca.
Spaar uw flessen/kratjes tot deze tijd op en de jongens van S.P.V. komen het graag bij u ophalen. Wilt u graag
eerder uw flessen kwijt dan kunt u ze inleveren op de Vlierdensweg 213.
Mochten de jongens u gemist hebben op 5 januari dan is er nog de mogelijkheid om de flessen af te geven bij
de kantine van S.P.V. Voor meer informatie, kijk op www.wijstoppenmsvoor.nl.
Namens de voetballertjes van S.P.V. j.o.9 1, alvast bedankt!

Restaurantmiddag KBO.
De restaurantmiddag, vindt weer plaats in ’t huis op woensdag 9 januari 2019.
Deze middag is van 17.00 uur tot 19.00 uur, de zaal is open vanaf 16.30 uur.
Wel ingeschreven maar verhinderd, dan graag afmelden tot uiterlijk zondag 6 januari 2019 bij Martha van
Otterdijk tel. 316249.
Martha kan dan nog andere KBO leden die graag hieraan deel willen nemen tijdig benaderen, zodat er weer
een dertigtal personen kan genieten van een heerlijke/gezellige maaltijd.

Scouting
Dinsdag 8 januari a.s. organiseren de scouts en explorer/roverscouts weer de traditionele
kerstboomverbranding.
Deze begint om 19.00 uur en natuurlijk ontbreekt de warme chocomel, glühwein en peperkoek ook niet, voor de
muzikale invulling wordt dit jaar gezorgd door To Enjoy.
U kunt Uw kerstbomen dumpen achter bij de poort aan de karnweg en kinderen die dinsdagmiddag kerstbomen
op willen halen tegen een prijsje kunnen vanaf 16.00 uur bij de blokhut terecht.
Hoe meer bomen hoe hoger het vuur.

CV de Rimbamplekkers.
Op zondag 6 januari 2019 wordt onze nieuwe prins(es), vorst(in) en raad van elf bekend gemaakt op ons
prinsenbal dat wordt gehouden van 14.00 tot 18.00 uur in d´n blokhut.
Wie o wie wordt onze 54e prins(es) en gaat samen met prins Rik I voorop in de polonaise. Het belooft weer een
mooie, gezellige middag te worden.
Ex prinsen/prinsessen die ooit eens deze belangrijke rol mochten vervullen zijn natuurlijk ook welkom.
De entree is gratis.

Biljartclub Ons Vermaak
Team-1 won voor de 4e maal met 8-0. Nu was het Marmabar die het onderspit moest delven. Wim Smits
speelde voortreffelijk, 0,322 gemiddeld en een serie van 22. Met 87 pnt. gaan ze nu aan de leiding in de 1e klas
gevolgd door TBK Griendtsveen met 85 pnt.
Team-2 speelde 4-4 tegen `t Turfke. Geert Mennen en John vd Heuvel wonnen hun partij.

Tennisclub Vlierden
Op woensdag 9 januari hebben we een nieuwjaarstoss om 20:00uur.
We sluiten dan af met een gezellig hapje en drankje.

Korfbalvereniging DOT
Programma
Woensdag 9-1
Arcades MW1 – DOT MW1

19.30u.

Aanw. 19.00u.

De Kubus, Deurne

