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Nog zeker tot 1 juli geen vieringen in onze kerk.
Uitzendingen op afstand:
Er worden in de hoofdkerk, de Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne, wekelijks besloten diensten
gehouden door het pastorale team die via internet te volgen zijn. Die vieringen worden elke zondag
vanaf 10.30 uur rechtstreeks uitgezonden.
U kunt die volgen door in te loggen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1480
Of via Google intypen: kerkdienstgemist deurne.
Ook kunt u die later nog terugkijken en meevieren.

Intenties:
Intenties die al opgegeven waren voor de vieringen in onze parochiekerk kunnen, als de vieringen
weer normaal gehouden mogen worden, opnieuw worden opgegeven. Ze worden nu al wel tijdens
bovengenoemde digitale vieringen vermeld.
Zondag 7 juni: Gerard Mennen vanwege zijn verjaardag.

In Memoriam
Op 91 jarige leeftijd is in Huize Glorieux in Eindhoven pastor Ton Sanders overleden.
Hij was van 1968 tot 1989 rector van het ziekenhuis in Deurne en van 1983 tot 1989 tevens pastoor
van onze parochie.
Dat hij moge rusten in vrede.

Goede doelen Vlierden
Deze week start de collecte van de Goede Doelen, zie bijgevoegd formulier.
U kunt de brief in bijgesloten envelop in leveren bij een van de adressen die op het formulier vermeld
staan. Bij voorbaat onze hartelijke dank
Werkgroep Goede Doelen Vlierden

Opbrengst vastenactie 2020
Door de landelijke maatregelen vanwege het COVID-19 virus hebben we dit jaar geen huis-aan-huiscollecte voor de jaarlijkse vastenactie kunnen houden.
Desondanks hebben een flink aantal donateurs de moeite genomen hun bijdrage te verlenen door
een vastenactiezakje in te leveren bij 3 adressen. Daarmee heeft de Vastenactie 2020 in Vlierden ondanks de lastige omstandigheden - een bedrag van Euro 376,22 opgebracht.
In een aantal wijken in Deurne was de collecte al gestart voordat de landelijke maatregelen van
kracht werden. Mede daardoor is voor Groot-Deurne totaal een bedrag van 3700 Euro bijeen
gebracht.
Mocht U overigens alsnog een bijdrage willen doen dan kan dit door direct een gift over te maken
naar IBAN NL21 INGB 000 000 5850 ten name van Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Nederland.
Hierbij willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, en de gulle gevers voor de gedane moeite
en bijdrage.
MOV-groep Willibrordus Vlierden

Bedevaart Ommel:
De jaarlijkse bedevaart vanuit de parochie Vlierden naar Ommel, met kerkkoor en fanfaren op de
eerste zondag in mei, kon dit jaar door de coronamaatregelen helaas ook niet doorgaan.
Wel is de processiekaars op zaterdag 2 mei door kapelaan Van Overbeek in het bijzijn van de
contactgroep Vlierden en onze koster, in Ommel gezegend.
Parochianen van Vlierden die - op een speciaal moment voor hun intentie - deze kaars willen laten
branden kunnen dat doorgeven aan de parochie Ommel door te bellen naar kapelaan van Overbeek,
0493-691415.
Contactgroep Vlierden.

Attentie
Het volgende Trommeltje verschijnt pas weer zodra voldoende kopij ontvangen is.

