
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com           

of in de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 4 juli 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Mathijs Maas 
 

Zondag 11 juli 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor P. Janssen | Orgel: Harry Bootsma 

      Intentie: Willem Verberne 
 

Zondag 18 juli 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Mathijs Maas 

      Intentie: Martien van der Wallen vanwege zijn verjaardag 
 

Zondag 25 juli 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Janssen | Orgel: Harry Bootsma 
 

Regels m.b.t. coronavirus 

Voor deze vieringen mogen we maximaal 60 mensen verwelkomen in onze kerk.  

Vooraf aanmelden is niet meer nodig. 
 

De corona-geboden blijven voorlopig nog van kracht 

1. Kom niet bij verkoudheid, hoesten, niesen of koorts. 

2. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.  

3. Volg de aanwijzingen.  

4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst.  

5. Gebruik alleen de plaatsen die beschikbaar zijn. 

 

Contactgroep Parochie Vlierden 

 

GOEDE DOELEN WEEK VLIERDEN  

De totale opbrengst bedraagt dit jaar € 3.642,30 en is verdeeld over de volgende goede 

doelen: 
 

Hartstichting €  410,08 Longfonds €  355,58 

Epilepsiefonds €  274,58 Rode Kruis €  353,58 

KWF Kankerbestrijding €  453,08 Nierstichting Nederland €  481,58 

HandicapNL €  322,58 Ned. Brandwonden Stichting €  274,58 

Alzheimer Nederland €  376,08 ReumaNederland €  340,58 
 

Ondanks de beperkende omstandigheden, waaronder de collecte ook dit 

jaar heeft plaatsgevonden toch weer een mooi resultaat.  

Waarvoor hartelijk dank! 
 

Werkgroep Goede Doelen Vlierden  
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SPAARKAS GEZELLIG SPAREN  

Beste spaarkas leden,  
 

Het bestuur van de spaarkas heeft helaas moeten besluiten om de spaarkas op te heffen. De 

steeds strenger wordende regelgeving rondom contant geld en het zeer lage rente-

percentage dat we krijgen op het spaargeld zijn de oorzaak dat we helaas niet langer door 

kunnen gaan. Het is een beslissing die we met pijn in ‘t hart hebben genomen. Het is niet 

zomaar iets om een vereniging die 75 jaar bestaat op te moeten heffen.  

We sparen nog door tot eind september. Dan wordt de kas voor de laatste keer geteld. Op 1 

oktober 2021 wordt voor de laatste keer het spaargeld uitgekeerd; natuurlijk onder het genot 

van een drankje en een hapje in ’t café.  
 

We hebben als bestuur besloten om elke donderdag te lichten, mocht je een 

keer geen tijd hebben om te storten dan is dat niet erg, we rekenen vanaf nu 

geen boetes meer. We bedanken jullie voor het vertrouwen en houden jullie op 

de hoogte van de precieze gang van zaken op de laatste avond. 
 

Het bestuur: Peter, Frank en Mick 

 

KBO AFDELING VLIERDEN ZOEKT 

Leden activiteitengroep (vrijwillige functie) 
 

KBO Vlierden organiseert diverse activiteiten voor de doelgroep van 55 jaar en ouder. Daar-

naast behartigt KBO Vlierden lokaal ook de belangen van deze doelgroep. 

Het type activiteiten van de KBO omvat activiteiten op het gebied van ontmoeting en 

recreatie alsook activerende en educatieve activiteiten. Denk hierbij aan:  

Inloopactiviteiten, restaurantavonden, fiets-/wandeltochten, lezingen en inloopmiddagen. 
 

Wij zoeken 

• Mensen die vanuit een werkgroep mee vorm willen geven aan  

  diverse activiteiten voor de leden van KBO Vlierden. 

• Mensen die bereid zijn om periodiek met bestuur te overleggen  

  over de activiteitenplanning. 

• Mensen met leuke ideeën voor onze doelgroep. 

• Enthousiastelingen die dat ook over kunnen brengen. 

• Mensen met affiniteit met de doelgroep (ouderen). 

• Leden van de KBO; maar dat is zeker geen must. 
 

Wij bieden 

• Gezelligheid en ruimte om ideeën om te zetten in programma’s. 

• Veel eigen inbreng. 

• Een leuke leer- en werkervaringsplek.  
 

Voor vragen of informatie neemt u contact op met:  

Peter van Veelen, tel.: 06-19913495  

of via mail: kbovlierden@xs4all.nl 
 

 

HET TROMMELTJE IN DE ZOMER 

Allereerst bedankt voor de positieve reacties op ‘de doorstart’ van Het Trommeltje door de 

Stuurgroep van Samen Vlierden. Dit draagt bij aan het vol goede moed en met plezier 

uitbrengen van hét mededellingenblad voor Vlierden. 

Ook wij hebben besloten Het Trommeltje in de vakantieperiode niet uit te brengen. Dit betekent 

dat in week 29 het laatste nummer voor de vakantie verschijnt. Het eerstvolgende Trommeltje na 

de zomervakantie zal in week 36 uitkomen. 

 

 


