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Vanaf 5 juli zijn er weer vieringen in onze kerk. Zie bijlage.
Tot 5 juli 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 28 juni: Door Verberne-Crooijmans en kleindochter Anne de Veth.

Goede doelen Vlierden
Door het coronavirus is de collecte anders van opzet geweest dan u gewend was.
Desondanks is de totale opbrengst € 3.479,30 !!
Verdeeld over de fondsen:
Reumafonds
323,43
Hartstichting
453,43
Longfonds
357,93
Epilepsiefonds
247,33
Rode Kruis
317,43
KWF
515,43
Nierstichting
398,43
Fonds Verstandelijk Gehandicapten 260,43
Brandwondenstichting
229,93
Alzheimer Nederland
375,43
Hartelijk dank aan alle gulle gevers en vrijwilligers voor jullie inzet!
p.s. Mocht u door omstandigheden de collecte gemist hebben dan kunt u uw bijdrage alsnog overmaken
op rekeningnummer NL78 RABO 0141576650

Spaarkas Gezellig Sparen,
Beste leden, gezien de versoepeling van de corona maatregelen hebben we besloten om het uitbetalen van
de spaarkas op vrijdag 10 juli te laten plaatsvinden (mits de regels tegen die tijd niet gewijzigd zijn). Jullie
kunnen dan vanaf 20:30 het gespaarde geld komen ophalen. We laten begin juli definitief weten of het op de
10e doorgaat en of het eventueel noodzakelijk is om je vooraf aan te melden.
Omdat het met de huidige regels niet mogelijk is om op een veilige manier wekelijks de kas te tellen hebben
we als bestuur moeten besluiten dat het nieuwe spaarkas jaar in de week van 13 juli pas weer begint. Het
verzoek is om tot die tijd geen geld te storten.
Dank voor jullie begrip en medewerking.
Het bestuur,
Mick, Frank, Peter

Sensorlamp weg.
Sinds donderdag 18 juni is de sensorlamp verdwenen die voor mij en mijn buurtgenoten was geplaatst op het
donkere stukje langs het kerkhofmuurtje.
Deze lamp zat stevig bevestigd op een ijzeren paal.
Heeft iemand iets gezien, dan hoor ik dat graag.
Diny Kanters Einsteinstraat 6a (316023)

Gilde st. Willibrordus
Kofferbakverkoop Vlierden
Vanwege de huidige omstandigheden van de 1,5m. maatschappij en de onzekerheid wat na 1 september
mogelijk is, heeft de organisatie van de kofferbakmarkt besloten om ook de markt van 6 september te
annuleren. De twee nieuwe data die zijn vastgelegd voor 2021 zijn 18 april en 5 september.

Het Alzheimer Café Peelland wordt door mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals in de
Peelregio (Asten, Deurne en Someren) als zeer waardevol ervaren. Al ruim drie jaar vinden iedere eerste
dinsdag van de maand goed bezochte bijeenkomsten plaats, volledig ondersteund door vrijwilligers. Voor deze
club enthousiaste vrijwilligers zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers; een algemeen lid werkgroep en 1 of
2 leden voor de werkgroep pr & communicatie.
Voor vragen over bovenstaande vacatures kun je terecht bij Joost Douwes,
06-41037632 of joost.douwes@levgroep.nl.

Vrijwillige hulp bij Deurne voor Elkaar
Kijk op www.deurnevoorelkaar.nl voor leuke vacatures voor vrijwilligers.
Loop binnen bij Zorg in Deurne via gemeente ingang,
of bel naar LEVgroep Deurne 0493 – 35 25 00.

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

