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Zondag 13 januari 10.00 uur Woord en Communieviering met Kerkkoor.
Intenties:

Jan en Miet Thijssen-Mennen
Sjaak van den Broek vanwege sterfdag
Door Verberne-Crooijmans en kleindochter Anne de Veth.

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

In memoriam
Op 3 januari is in De Nieuwenhof in Deurne Sien van den Corput-Verschure op 94jarige leeftijd overleden.
De uitvaart en begrafenis heeft vanmorgen hier in de kerk plaatsgevonden.
Dat zij moge rusten in vrede.

Driekoningen zingen
Afgelopen zaterdag 5 januari zijn de Driekoningen al zingend en collecterend weer door Vlierden getrokken.
Voor de weeskinderen van het Rangala Babyhome in Kenia is het mooie bedrag van bijna €700,00 opgehaald.
Namens deze kinderen en de Stichting Vlierden Helpt heel erg bedankt voor alle donaties! Alle kinderen die
hebben gecollecteerd, begeleiders, vrijwilligers en chauffeurs heel erg bedankt voor jullie inzet. Basisschool De
Wegwijzer bedankt voor de gastvrijheid, fijn dat we bij jullie terecht konden. Ook Maarten & Tineke heel erg
bedankt, we vinden het geweldig dat jullie ons ieder jaar weer sponsoren met de tegoedbonnen voor onze
Koningen.
Helaas hebben we niet heel Vlierden kunnen bereiken. Heeft u de Driekoningen gemist en wilt u toch nog een
bijdrage overmaken, dan kan dat op rekeningnummer NL 75 RABO 0300688423 t.n.v. Stichting Vlierden Helpt
o.v.v. ‘Driekoningen’.
Op onze site www.vlierdenhelpt.nl vindt u meer informatie, waaronder een nieuw bericht van Zuster Mary
Esther. Zij beschrijft het wel en wee van de kinderen in het weeshuis. Hierdoor blijkt maar weer dat alle
bijdragen welkom zijn om in de basislevensbehoeften te kunnen voorzien. Nogmaals dank voor uw donatie!

Bericht van basisschool de Wegwijzer; aanmelden nieuwe kleuters
Op vrijdag 18 januari kunnen nieuwe kleuters worden aangemeld.
Alle kinderen die 4 jaar worden voor 1 oktober 2020 zijn hiervoor uitgenodigd.
Er is een inloopochtend van 09.00u tot 10.15u waarbij u, samen met uw kind,
de sfeer op onze school kunt komen proeven.
Kinderen mogen spelen in de kleutergroep, er zal een rondleiding zijn
en u kunt vragen stellen over ons onderwijs.
Lukt het u niet om aanwezig te zijn, dan kunt u een afspraak maken met
de directeur, jeanne.verberne@prodas.nl

Prinsenmis/ Prinsenbrunch/Prins in ons midden
Op zondag 17 februari 2019 zal de jaarlijkse prinsenmis plaatsvinden met aansluitend een brunch bij 't Huis.
Vervolgens begint in 't Huis het programma van "prins in ons midden". Voor diegene die meer informatie wil
hebben over deze middag en/of graag op wil treden voor Prins Rik I en zijn gezin kan contact opnemen
met secretariaat@dorstvlegels.com. Aub opgeven voor 10 februari 2019.
Al deze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen. Dus hopelijk tot 17 februari!

Jeugd SPV Vlierden,
Bij deze willen wij iedereen bedanken die onze Oliebollenactie weer tot een succes hebben gemaakt.
Ook dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen, met name ook aan cafetaria Maarten en Tineke.
Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer terug.

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

19.30u.

Aanw. 19.00u.

De Kubus, Deurne

DAKOS D1 – DOT D1

11.40u.

Aanw. 10.50u.

De Postel, Someren

Merselo A1 – DOT A1

15.30u.

Aanw. 14.25u.

De Raayhal, Overloon

12.15u.

Aanw. 10.45u.

Zwijsen College, Veghel

19.30u.

Aanw. 19.00u.

De Kubus, Deurne

Zaterdag 12-1

Zondag 13-1
SCMH 1 – DOT 1
Woensdag 16-1
DOT MW1 – HBSV MW1

Voetbalvereniging SPV
Wedstrijd Programma Senioren.
Zaterdag 12 Januari; Oefenwedstrijd BAVOS 1-S.P.V. 1
Zondag 13 Januari: Oefenwedstrijd SSE 2-S.P.V. 2

18:00 uur;
11:30 uur.

