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Zondag 22 maart 09.00 uur geen viering
Tot en met 6 april komen alle vieringen te vervallen.
Tot dan wordt op zondag om 10.30 uur in Deurne door het pastorale team de eucharistie gevierd. Dit is online
te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/
Hierin worden alle intenties van de gehele parochie afgelezen die voor die zondag zijn opgegeven.

Parochiecentrum
Het Parochiecentrum blijft, zo mogelijk, geopend van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
U kunt het parochiecentrum telefonisch bereiken op 0493-312486 of per mail via
info@heiligewillibrorddeurne.nl.

Bijzondere bijeenkomsten en vieringen
Tot en met 6 april gaan eerste communie- en vormselbijeenkomsten niet door.
Uitvaarten kunnen plaatsvinden in kleine kring en worden sober gehouden.

In memoriam
Op 11 maart is op 89-jarige leeftijd in Zeilberg onze oud dorpsgenote Mariet Noijen-Verhoeven overleden.
De begrafenis was gisteren, dinsdag 17 maart, hier op ons kerkhof.
Dat zij moge rusten in vrede.

Vastenactie
De komende weken zullen Vlierdense vrijwilligers weer langs de deuren gaan om te collecteren voor de
jaarlijkse vastenactie.
Dit jaar komen alle opbrengsten ten goede aan projecten om goed onderwijs te borgen in ontwikkelingslanden,
met als thema ‘Werken aan je toekomst’.
Voor nadere informatie verwijzen wij naar de bijlage.
Uw bijdrage kunt U doen in het aangehechte vastenactie-zakje. Bij voorbaat dank voor Uw gulle gaven!
M.O.V.-groep Parochie Heilige Willibrord

Geplande bijeenkomst mantelzorgers
Vanwege het coronavirus leek het ons raadzaam om de bijeenkomst voor mantelzorgers in Vlierden af te
gelasten. Deze bijeenkomst zou zijn op zaterdag 21 maart van 10.30-12.30 uur aan de Molenhuisweg 4 te
Vlierden en gaat nu dus niet door.
Ik kom, samen met de werkgroep, bij u nog terug indien er een nieuwe datum zal zijn. Voor vragen hierover of
andere vragen kunt u terecht bij uw wijkwerker voor Vlierden, Joost Douwes. Bereikbaar op 06-41037632, of
via joost.douwes@levgroep.nl . Ook kunt u altijd bellen met Zorg in Deurne 0493-387387

Stamppot eten gaat niet door.
Vanwege de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gaat het stamppotbuffet van 22
maart niet door. Diegenen die zich al hebben opgegeven hebben inmiddels persoonlijk bericht gehad.

KBO
De KBO heeft vanwege het coronavirus tot 6 april 2020 geen enkele activiteit.
Daarna wordt bekeken hoe de situatie dan is. Houd het Trommeltje in de gaten.

Toneelvereniging `t VAT
Gezien de ontwikkelingen en de richtlijnen die zijn opgesteld door de overheid en het RIVM moeten wij
helaas onze uitvoeringen uitstellen tot maart 2021

Soos De Pitstop
De soos van 27 maart is wegens de maatregelen rond het coronavirus afgelast. We hopen in april er weer
met jullie een feestje van te kunnen maken in het MFA!

SPV Potgrondactie geannuleerd.
Jammer genoeg moeten we de potgrondactie van/voor de jeugd van SPV annuleren. Dit vanwege het
coronavirus.
We volgen ook als jeugdbestuur van SPV de richtlijnen van het RIVM ( Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ministeries die met deze problematiek bezig
zijn. Mocht er een nieuwe datum komen, houden we u op tijd op de hoogte.
Groet, Jeugdbestuur SPV

Gilde sint Willibrordus
In verband met de corona-crisis wordt de Kofferbakverkoop op 5 april afgelast.
De volgende kofferbakverkoop staat gepland op zondag 6 september.
Men kan zich hiervoor nu inschrijven via secretariaat@gildevlierden.nl.

Biljartvereniging Ons Vermaak
Team 1 verloor met 0-8 van HGL uit Deurne
Team 2 verloor met 2-6 van Dn anlaup uit Deurne
Team 3 werd afgelast wegens het corona virus

Korfbalvereniging DOT
De KNKV heeft besloten alle korfbalwedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten in verband met het
coronavirus. Ook adviseert de KNKV de verenigingen om tot en met 31 maart trainingen en bijeenkomsten
niet door te laten gaan.
Dit advies neemt DOT over van de KNKV. Dit betekent dat alle trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten tot 31
maart niet door zullen gaan.

Voetbalvereniging SPV
I.v.m. de heersende regels van de overheid,
is SPORTPARK de Hoge Zijde tot nader order volledig gesloten.
Dank voor Uw begrip,
Bestuur en Jeugdbestuur S.P.V. Vlierden.

”Werken aan je toekomst"

Groot-Deurne
De Vastenactie vindt plaats in de weken tussen carnaval en Pasen. Tijdens de campagne worden
fondsen geworven om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden te steunen: In heel Nederland
zetten meer dan duizend parochiële werkgroepen en nog eens duizenden vrijwilligers zich in voor deze
campagne.
Wij willen meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een
wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden en
voorwaarden daarvoor. Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en
dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen.
Dankzij uw gift kunnen wij het leven van andere mensen in de meest schrijnende
omstandigheden verbeteren en eraan bijdragen dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen
zorgen.
In 2020 is het centrale Vastenactiethema 'Werken aan je toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is
dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een
vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen.
In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de
wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding
zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een
inkomen kunt verdienen.
Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een
vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of
mandenvlechter.
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar,
oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en €
50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen
leren!
Voor deze en nog veel meer van dergelijke betaalbare, kleinschalige projecten wil Vastenactie een
beroep op u doen. Op u die het zo vanzelfsprekend vindt dat er er goede opleidingen zijn waarmee
iedereen aan een goede toekomst kan werken. Steun daarom Vastenactie 2020 via de zakjes van de
vastenactie of door een donatie op IBAN NL66RABO0110836693 t.n.v. Vastenactie Groot-Deurne.
Moge uw gift het concrete teken zijn, dat u in een bevoorrecht deel van de wereld mag wonen.
Help hen die nog steeds op goede mogelijkheden wachten om zelf

"aan de toekomst te werken!"

