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Zondag 29 maart geen viering
De voorzorgsmaatregelen rond de bestrijding van het coronavirus zijn door de bisschoppen verlengd
tot en met 13 april, 2e Paasdag.
Dat betekent dat alle Goede Week en Paasplechtigheden niet doorgaan.
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/

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 13 april gaan eerste communie- en vormselbijeenkomsten niet door.
Uitvaarten kunnen plaatsvinden in kleine kring en worden sober gehouden.

In Memoriam
Op zondag 22 maart is op 89 jarige leeftijd onze dorpsgenote Annie van de Ven - Poels overleden.
De afscheidsviering is op vrijdag 27 maart in onze parochiekerk. De familie is door de huidige
bijzondere omstandigheden genoodzaakt dit afscheid in besloten kring te laten plaatsvinden.
Op een later te bepalen datum wordt er nog een herdenkingsdienst gehouden, waarbij iedereen van
harte welkom is.
Dat zij moge rusten in vrede.

Vastenactie – Alternatieve invulling
Ook de Vastenactie kan dit jaar vanwege het coronavirus niet op de gebruikelijke wijze worden
uitgevoerd.
Anders dan vorige week in het Trommeltje werd aangegeven is het niet verantwoord om in de
huidige omstandigheden een huis-aan-huis-collecte te doen.
Om toch een helpende hand te bieden aan de jeugd in ontwikkelingslanden willen we in Vlierden op
alternatieve wijze invulling geven aan de Vastenactie 2020.
Er zijn 3 manieren waarop U een financiële bijdrage kunt leveren:
1. Een donatie op bankrekening IBAN NL66RABO0110836693 t.n.v. Vastenactie Groot-Deurne.
2. Het doen van een machtiging middels invullen van de bon aan het vastenactie-zakje dat
vorige week met het Trommeltje is verspreid. Deze ingevulde en ondertekende machtiging kan
rechtstreeks gestuurd worden aan de landelijke vastenactie (antwoordnummer 24662 2490WB
Den Haag) of in de brievenbus worden gestopt op 1 van de onder punt 3 aangegeven
adressen.
3. Deponeren van een met contant geld (of een ingevulde machtiging) gevuld vastenactie-zakje
in de brievenbus van:
a. Michel Buijtenweg – Hoge Zijdeweg 43
b. Rian van Dijk – Schooteind 1
c. Hans van Huisseling – Vlierdenseweg 140
Wij danken U bij voorbaat voor Uw begrip en Uw gulle gaven.
M.O.V.-groep Parochie Heilige Willibrord

Update Bospark De Bikkels
Vanaf 27 maart a.s. zullen de eerste 60 arbeidsmigranten hun intrek nemen op De Bikkels. In de
opvolgende weken groeit dat aantal tot het maximum van 101 personen zoals eerder
overeengekomen is tussen Roompot, Samen Vlierden en de gemeente. Het huisvesten van de
arbeidsmigranten wordt begeleid door de OTTO organisatie. De arbeidsmigranten blijven maximaal
1¾ jaar. Het park blijft voor een groot deel open voor recreatie. Eind december 2021 is het park dan
weer helemaal beschikbaar voor recreanten.

Koningsdag afgelast
Het was ons eigenkijk al duidelijk, en met de aangescherpte regelgeving omtrent Corona vanuit de
overheid van maandag 23 april, helemaal.
De viering van Koningsdag op maandag 27 april wordt in zijn geheel afgelast.
Stichting Oranjevereniging Vlierden

KBO
Wij hebben nog voldoende boeken en puzzels om de eenzaamheidscrisis iets aangenamer te
maken.
Uitsluitend op afspraak kunt u boeken en/of puzzels afhalen bij 't Huis.
Afspraak maken via kbovlierden@xs4all.nl of 06-19913495.
Let wel op de regels van RIVM, 1.5 mtr. afstand en mijdt zoveel mogelijk sociale contacten.

Biljartvereniging Ons Vermaak
De driebandencompetitie ligt stil vanwege het coronavirus.

