
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 23 januari 10:00 uur: Woord- en communieviering 

Cantor: Pieter Dohmen | Orgel: Tilly Claessens 

      Intentie:  Dina van den Heuvel-Verhees vw haar verjaardag 
 

Zondag 30 januari 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Orgel: Harry Bootsma 
 

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. 
 

 

IN MEMORIAM † 

Op 11 januari is op 53-jarige leeftijd Helmi Weijenborg-van Gog, echtgenote van Benny 

Weijenborg, woonachtig aan de Esdonk overleden. Wij wensen haar nabestaanden veel 

sterkte toe. 
 

BASISSCHOOL DE WEGWIJZER – AANMELDEN NIEUWE KINDEREN 

De komende maand kunnen er weer nieuwe kinderen worden aangemeld voor 

de basisschool. De ouders die het betreft ontvangen binnenkort een brief vanuit 

de gemeente. Gezien de corona-maatregelen is het, op dit moment, niet 

mogelijk om rondleidingen te verzorgen of om ouders op school te ontvangen. 

Als ouders hun kind willen inschrijven, kunnen zij een inschrijfformulier aanvragen via 

jeanne.verberne@prodas.nl. Zodra het kan/mag, zullen we ouders en kinderen de moge-

lijkheid geven om nader kennis te maken. 

 

SAMEN VLIERDEN – PROJECTGROEP DORPSGROEN 

ZATERDAG 5 FEBRUARI gaan we aan de slag met de beukenhaag. Alvast dank aan 

iedereen die zich hiervoor heeft opgegeven. Het is de bedoeling dat we om 08:30 

uur gaan starten in groepjes van 6 personen. Nadere instructies volgen. 

Men kan zich nog steeds opgeven via info@samenvlierden.nl onder vermelding 

van naam, adres en telefoonnummer (liefst mobiele nummer). 
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