
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 09 januari 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Bianca Venner 

      Intenties:  Jan en Miet Thijssen-Mennen 

                       Tinus Jacobs 
 

Zondag 16 januari 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 

      Intenties:  Mien Keijzer-van Tilburg vw haar sterfdag, André Keijzer en Carlo 
 

Aanmelden 
Voor bovenstaande vieringen geldt dat er maximaal 50 mensen bij aanwezig kunnen zijn. Wilt 

u zeker zijn van een plek en bent u niet al aangemeld als vaste bezoeker, dan kunt u zich 

opgeven via een mail naar contactgroepvlierden@gmail.com of telefonisch bij Rian van Dijk 

0493-317071 of Michel Buijtenweg 0493-314070. 
 

 

Intenties 
Uw intentie kunt u na iedere viering opgeven in de kerk of via www.heiligewillibrorddeurne.nl. 

U mag natuurlijk ook altijd contact opnemen met iemand van de contactgroep Vlierden: 
 

Karel Koolen, Michel Buijtenweg, Rian van Dijk en Anne-Mai O’Gorman 
 

 

IN MEMORIAM † 

Op 30 december is op 86-jarige leeftijd Mia Manders-Ceelen, weduwe van Piet Manders en 

oud-Vlierdense uit de Anthonie van Leeuwenhoekstraat overleden. Wij wensen de nabestaan-

den veel sterkte toe. 
 

GEWIJZIGDE OPHAALDAG OUD PAPIER  

Omdat de eerste zaterdag van de maand ook de eerste zaterdag van het jaar 

was is er geen oud papier opgehaald. Leden van Fanfare Wilhelmina en Raad 

van Elf-leden van carnavalsvereniging ‘de Dorstvlegels’ komen in plaats daarvan 

AANSTAANDE VRIJDAG 07 JANUARI bij u langs. U kunt ze op de gebruikelijke tijd 

verwachten. Zet u het papier tijdig aan de straat? Namens beide verenigingen hartelijk dank.  

De eerstvolgende ophaaldag is weer volgens het reguliere schema en wel op de eerste 

zaterdag van februari. 
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 



 
 

SAMEN VLIERDEN – STUURGROEP  

Dinsdag 11 januari a.s. vindt er weer een vergadering plaats van de 

Stuurgroep van Samen Vlierden. In verband met de coronamaatregelen 

vindt deze vergadering online plaats. Inloop is dus niet mogelijk. Mocht u toch met ons van 

gedachten willen wisselen, vragen hebben of informatie willen over bepaalde zaken, stuur 

dan voor dinsdag een mailtje naar info@samenvlierden.nl. 

 


