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Zondag 30 juni 10.00 uur Woord en Communie-Gezinsviering.
De laatste gezinsviering van dit schooljaar.
De kinderen van groep 3-4 van basisschool De Wegwijzer zullen deze keer hun medewerking hieraan
verlenen.
Het is bijna zomervakantie. Dan hebben we echt tijd voor elkaar, tijd om te spelen met je vrienden, tijd
voor het ontmoeten van nieuwe vrienden.
Dan hebben we tijd om even stil te staan bij……..alle dingen die echt belangrijk. Daarom is het thema
van deze viering : “Even stilstaan bij….”.
Werkgroep gezinsviering hoopt weer veel gezinnen te mogen ontmoeten op zondag 30 juni.

Mededelingen
1. 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.
2. 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).
3. Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
4. Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946
5. Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
6. De bankrekeningen van de vroegere zelfstandige parochies bestaan nog en worden ook als
zodanig gebruikt. Maar alle rekeningen staan sinds de fusie op naam van de grote parochie
Deurne, want daar worden de rekeningen beheerd.

Goede Doelenweek Vlierden:
De goede doelenweek in Vlierden is weer uitstekend verlopen.
De totale opbrengst was € 5.328,68, verdeeld over de navolgende fondsen:
Hartstichting
€ 704,87
Long Fonds
€ 514.12
Epilepsie Fonds
€ 398,67
Rode Kruis
€ 422,97
KWF
€ 900,65
Nierstichting
€ 439,17
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
€ 392,22
Brandwonden Stichting
€ 383,07
Alzheimer Nederland
€ 639,12
Reumafonds
€ 533,82
Alle collectanten en andere vrijwilligers weer hartelijk bedankt voor jullie inzet!
Volgend jaar is de goede doelenweek gepland op dinsdag 9 juni en woensdag 10 juni 2020.

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.

Gilde St.Willibrordus
Mark van Breemen is winnaar geworden bij het schieten voor de Vlierdense bevolking met het
260-ste schot..
Ook de jeugd heeft dit jaar geschoten en hier werd winnaar Evi Karssen.

Attentie
In de vakantietijd verschijnt Het Trommeltje niet. Volgende week woensdag 3 juli komt daarom
vóór de vakantie het laatste nummer uit. A.s. zondag is ook de laatste mogelijkheid voor het
opgeven van intenties voor vieringen tijdens de vakantieperiode.
Het eerstvolgende Trommeltje komt dan weer op woensdag 21 augustus

