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Zondag 23 juni 09.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Janssen. Dank je wel 1 e Communie.
Intentie:
Harrie Keijzers vanwege zijn sterfdag.

Eind vorig jaar zijn we gestart met de werkgroep dorpsgroen om op verschillende locaties
binnen Vlierden het dorpsgroen te verfraaien.
De eerste fase is de Vlierdenseweg / Pastoriestraat / Brouwhuisweg (binnen de bebouwde kom ).
Wij hebben een plan uitgewerkt en voorgelegd aan de Gemeente Deurne. Het plan is aldaar met
enthousiasme ontvangen en er is toegezegd dat de Gemeente mee wil werken. Hierbij is wel de
voorwaarde gesteld dat de inwoners van Vlierden meehelpen.
Wij willen ons plan aan Vlierden presenteren op: donderdag 27 juni om 20.00 uur in ’t huis
Om een groot draagvlak te creëren voor ons plan is het wenselijk dat vele van jullie aanwezig zijn.
Wij willen dit graag samen met jullie realiseren.

Fietstocht
Zaterdag 22 juni is er een fietstocht door “Oud Vlierden”. (30km) KBO Vlierden biedt dit
iedereen uit Vlierden gratis aan.
We vertrekken om 13.00 uur bij MFA ’t Huis.
Om 17.00 zijn we weer terug op die plek.
Onderweg geven leden van de heemkundekring uitleg op diverse plekken.
Meedoen? Even een belletje naar ons Nelletje: 319388.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!!!!

Tennisclub Vlierden
We hebben afgelopen week een heel mooi toernooi gehad, met als afsluiting 6 finale wedstrijden op
zondag.
Bij de damesdubbel 6 hebben de Vlierdense dames Bianca en Marjan de 1e plaats behaald.
Gefeliciteerd!

Puist schieten bij het gilde st Willibrordus
a.s. zondag 23 juni organiseert het gilde voor de 33-ste keer de jaarlijkse schietwedstrijd voor de
Vlierdense bevolking. Men kan nu ook eens de sfeer en de druk beleven van het afschieten van de
vogel. Er wordt zoals bij het koningschieten geschoten op een houten puist. Wie volgt dit jaar Mario
Berkers op? Iedereen boven de 18-jaar kan hieraan deelnemen. In verband met de Wet Wapens en
Munitie zijn we verplicht, dat iedereen zich legitimeert als men mee wil doen aan het schieten.
Het schieten begint om half twee bij de schutsboom achter het voetbalveld. Inschrijven tussen 13:00 en
13:30 uur.

Fanfare Wilhelmina
Op Zondag 23 juni zal Fanfare Wilhelmina een zomermiddag-concert geven in de muziekkiosk op het
Munsterplein in Roermond.
Het optreden begint om 12.00 uur en duurt tot 13.30 uur. Aansluitend zal de Boesten Big Band uit
Roermond een middagvullend optreden geven (tot 17.00 uur).
Op maandagavond 24 juni zal Fanfare Wilhelmina – samen met jeugdige muzikanten van De
MuziekKlup – een optreden geven bij ’t Huis. Bij goed weer buiten op het terras, bij onverhoopt minder
goed weer binnen in de zaal. Aanvang optreden 19.30 uur.
Beide optredens worden warm aanbevolen bij het Vlierdense publiek!

Kerkbalans 2019

Deze brief gaat over geld. Daarover moet ik helder zijn.
Ik word blij wanneer ik zie dat velerlei activiteiten kunnen plaatsvinden dankzij de ondersteuning en
toewijding van bestuur, pastoraatsgroepen zo’n 750 vrijwilligers: veelsoortige vieringen rond alle
levensfases;bijeenkomsten voor doopouders, trouwparen, eerste communicanten, vormelingen;
aandacht voor armoede, eenzaamheid, dichtbij en wereldwijd. Parochiecentrum en parochiebureaus
ontvangen mensen hartelijk. Hierdoor krijgt de parochie ook uitstraling in de gemeenschap.
Niettemin vraag ik ook nu om te helpen om samen met vele anderen de opbouw van onze
parochiegemeenschap gaande te houden.
Ik wil er niet om heen draaien. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens
voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen.80-85% van de inkomsten worden door de
parochianen zelf bijeen gebracht.
De belangrijkste inkomstenbron wordt gevormd door uw parochiebijdrage. Daarnaast zijn er
opbrengsten van collectes, kaarsengeld, intenties, bijdrage aan vieringen als huwelijken, jubilea,
uitvaarten, grafrechten.
Uw bijdrage wordt besteed aan o.a. het onderhoud aan de gebouwen, het schoonhouden ervan,
verwarming, salariskosten van enkele vaste medewerkers, koren, benodigdheden voor de vieringen,
toelagen voor de pastores, het laten functioneren van de werkgroepen, enzovoorts. Het moet allemaal
betaald worden.
Het is geweldig om te zien dat de parochie zoveel activiteiten kan ontwikkelen dankzij uw steun. Onze
kerkgebouwen en kapellen zijn plekken van ontmoeting en inspiratie, van troost en dank, van geloof en
hoop. We proberen er te zijn wanneer parochianen een beroep op ons doen.
Ik hoop dat u met mij eens bent dat iedereen recht heeft op een mooie parochie.
Daarom vragen wij uw steun
om voor elkaar te kunnen blijven zorgen.
Laten we met z’n allen onze parochie tot een feest blijven maken! Zou u willen helpen met uw bijdrage?
Zo kunt u – en met u vele anderen – blijven rekenen op een kerk in voor- en tegenspoed.
Geeft u om uw parochie? Geef dan aan uw parochie!
Er is meer tussen hemel en aarde. Wat is de parochie jou waard?
Geef aan jouw kerk, zodat jouw kerk kan geven aan anderen.
Namens allen hartelijk dank!
Pastoor Paul Janssen

Op onze website www.heiligewillbrorddeurne.nl kunt u een formulier voor een automatische
incasso (eenmalig, per jaar, halfjaar, kwartaal of maand) downloaden.
U kunt dit ook bij het Parochiecentrum vragen.
Of maak uw bijdrage over op NL29 RABO 0154 5021 03 t.n.v. Parochie Vlierden, onder
vermelding van Parochiebijdrage 2019.

