
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com           

of in de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 25 juli 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Janssen | Orgel: Harry Bootsma 
 

Zondag 1 augustus 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Bianca Venner 
 

Zondag 8 augustus 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Janssen | Orgel: Harry Bootsma 
 

Zondag 15 augustus 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor P. Janssen | Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Harry Bootsma 
 

Zondag 22 augustus 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Janssen | Orgel: Harry Bootsma 
 

Zondag 29 augustus 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Bianca Venner 

      Intentie: Piet en Sien Venner-Beijers, zoon Huub en schoondochter Nellie 
 

Zondag 5 september 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Janssen | Orgel: Harry Bootsma 
 

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

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. 
 

Nu we meer mensen mogen ontvangen in onze kerk, wilt u misschien graag weer eens een 

dierbare overledene gedenken tijdens een viering. Ook in de vakantieperiode kunt u na de 

viering uw intentie opgeven in de kerk. Online kan dit via www.heiligewillibrorddeurne.nl. U 

mag natuurlijk ook altijd contact opnemen met iemand van de contactgroep. Vermelding in 

het Trommeltje is de komende weken uiteraard niet mogelijk, maar uw intentie zal wel worden 

vermeld in het Weekblad voor Deurne. 
 

Tot slot nog een mooi bericht 
In het afgelopen halfjaar zijn in onze parochiekerk 3 kinderen gedoopt. 

28-02-2021  Ties Koolen, zoon van Thomas Koolen en Ati Peeters 

23-05-2021  Anna van Roij, dochter van Frank van Roij en Karlijn Sijben 

27-06-2021  Jens Joosten, zoon van Dennis Joosten en Tineke van de Borne 
 

Contactgroep Parochie Vlierden 

Karel Koolen, Michel Buijtenweg, Rian van Dijk en Anne-Mai O’Gorman 
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 

http://www.heiligewillibrorddeurne.nl/


 
 

IN MEMORIAM † 

Op 6 juli is op 77-jarige leeftijd Piet Fransen (Lorentzstraat) overleden. Piet is vele jaren actief 

geweest voor met name de jeugd van SPV. We wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte 

toe. 

 

GILDE ST. WILLIBRORDUS - KOFFERBAKVERKOOP VLIERDEN 

Helaas moeten we de kofferbakverkoop van 5 september a.s. annuleren. We 

hebben dit besluit moeten nemen na overleg met de gemeente, die ons een 

vergunning zou moeten verstrekken. We kunnen echter niet voldoen aan enkele 

huidige coronamaatregelen. Met name het handhaven van de 1,5 meter-regel en de vaste 

route voor bezoekers is niet haalbaar. Hopelijk kunnen de kofferbakverkopen in 2022 wel 

doorgaan. Deze staan gepland op 10 april en 4 september. 

 

TENNISCLUB VLIERDEN 

Na de zomervakantie beginnen de jeugdtrainingen weer. Wil je hieraan 

meedoen dan kun je je aanmelden via onze website www.tcvlierden.nl. Bij 

vragen kun je contact opnemen met Rob van Dinther van Top Serve. 
 

Voor niet leden is er de mogelijkheid om ‘zomerlid’ te worden of om de baan, in overleg met 

een bestuurslid, tegen vergoeding af te huren. 

 

VLIERDEN 1300 

Zoals bekend bestaat Vlierden in 2021 1300 jaar. Een werkgroep is bezig om hieromtrent een 

leuke activiteit te organiseren. Vanwege Corona en alle activiteiten in ons dorp die daardoor 

mogelijk opschuiven, heeft de werkgroep eerder al in een gezamenlijk overleg met diverse 

verenigingen afgesproken, dat de activiteit van Vlierden 1300 doorgeschoven wordt naar 

2022. Hiervoor is nu het weekend van 8/9/10 juli 2022 gekozen. Dit alles is in overleg met het 

VVV op het Deurne 1300 programma afgestemd. 

In het kader van Vlierden 1300 gaan we in de vorm van een ‘reizend toneel’ op meerdere 

plekken in en rondom Vlierden toneelstukken verzorgen waarbij de bezoeker kan genieten 

van spel en muziek. Uiteraard met medewerking van diverse Vlierdense verenigingen. 

Wij hopen jullie tijdens dit weekend dan ook te zien.  
 

De Vlierden 1300 werkgroep: 

John van Paassen, Frans Fransen, Frank van Rooij,  

Wil Tielemans, Peter Verberne en Rinie Berkers 

 

HET TROMMELTJE IN DE ZOMER 

Zoals eerder gemeld is dit het laatste Trommeltje voor de zomervakantie. Het eerstvolgende 

Trommeltje verschijnt in week 36. Kopij hiervoor dient vóór maandag 06 september 18:00 uur 

te worden ingeleverd.  
 

De Stuurgroep van Samen Vlierden wenst iedereen een hele fijne en zonnige 

vakantietijd toe!  

 

 

http://www.tcvlierden.nl/

