
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 26 juni 09:00 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Paul Janssen | Organist: Harry Bootsma | Kerkkoor 

      Intentie:   Harrie Keijzers vanwege zijn sterfdag  

Dit is de laatste keer dat pastoor Janssen in Vlierden zal voorgaan. U bent van harte uitge-

nodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
     

Zondag 03 juli: Geen viering in Vlierden 

Op deze dag neemt pastoor Janssen tijdens en na de viering van 10:30 uur in de St. 

Willibrorduskerk in Deurne afscheid als pastoor van de Parochie Heilige Willibrord Deurne. 

Natuurlijk bent u hierbij ook van harte welkom. Blijft u liever thuis, dan 

kunt u deze viering ook volgen via www.kerkdienstgemist.nl.     

 

Contactgroep Vlierden 

 

GOEDE DOELEN WEEK VLIERDEN  

De opbrengst van de Goede Doelen Week overtrof dit jaar alle voorgaande jaren. In totaal is 

€ 5.833,08 opgehaald. We willen alle Vlierdenaren bedanken die een bijdrage hebben 

geleverd aan dit mooie bedrag. Ook heel veel dank aan onze trouwe groep collectanten.  

De verdeling van de opbrengst is als volgt: 

Hartstichting €     654,77 Longfonds €  567,27 

Epilepsiefonds €     453,37 Rode Kruis €  531,77 

KWF Kankerbestrijding €  1.000,90 Nierstichting Nederland €  500,77 

HandicapNL €     467,17 Ned. Brandwonden Stichting €  461,37 

Alzheimer Nederland €     717,97 ReumaNederland €  522,72 
 

GILDE ST. WILLIBRORDUS – GILDEDAG KRING PEELLAND 

Komende zondag 26 juni is de jaarlijkse gildedag van Kring Peelland. Deze wordt 

georganiseerd door het gilde Sint Antonius en Sebastianus in Gemert. De festiviteiten zijn in de 

tuinen van het kasteel. De optocht door de straten van Gemert begint om 12:30 uur en om 

14:00 uur is de massale opmars in de kasteeltuin met aansluitend de wedstrijden in trommen, 

vendelen, schieten en standaardrijden.  

Het Vlierdens gilde zal deze keer gezamenlijk optrekken met het gilde St. Joris uit 

Deurne door een gebrek aan een tamboer en meerdere geüniformeerde 

gildeleden. De bijeenkomst van gildeleden is om 12:00 uur in de feesttent in 

Gemert. 

Alle festiviteiten zijn gratis toegankelijk.  
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SCOUTING VLIERDEN - STATIEGELDACTIE 

Woensdag 29 juni a.s. houden de Scouts en Explorers een statiegeldactie voor 

een extra zakcentje dat ze mee kunnen nemen op hun zomerkamp. Tussen 

18:30 uur en 20:30 uur kunt u onze leden aan de deur verwachten.  

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 

 


