
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN    

Zondag 03 juli: Geen viering in Vlierden 

Op deze dag is er om 10:30 uur een feestelijke eucharistieviering in 

de St. Willibrorduskerk in Deurne m.m.v. een gelegenheidskoor en de vier Deurnese gilden, 

waarin de dan jarige pastoor Paul Janssen voor het laatst voorgaat.  Na afloop van deze 

viering is er een informeel samenzijn met gelegenheid om afscheid te nemen. Deze viering 

kunt u ook volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

Pastoor Janssen wil uitdrukkelijk geen persoonlijke cadeaus, maar een bijdrage voor het TEJO-

huis in Deurne, een inloophuis voor jongeren. Uw gift is ook welkom op NL03 RABO 0364643080 

t.n.v. Stichting TEJO Deurne.  

 

Zondag 10 juli 09:00 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Dieter Hedebouw, die tijdens deze viering door het parochiebestuur aan 

ons zal worden voorgesteld. 

      Intentie:   Willem Verberne 
 

 Afscheid in Vlierden 
Afgelopen zondag hebben wij tijdens een mooie viering, die voor het eerst na lange tijd weer 

werd opgeluisterd door ons eigen kerkkoor, afscheid genomen van pastoor Janssen.  

Als dank voor zijn grote inzet en betrokkenheid hebben wij hem een echt 

Vlierdens geschenk mogen overhandigen. Laurens van Deursen heeft 

speciaal voor de pastoor een replica gemaakt van een glas-in-lood raam van 

zijn hand zoals dat te bewonderen is in onze Mariakapel.  

Wij hopen dat pastoor Janssen nog vaak met plezier zal terugdenken aan 

Vlierden en wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging in ’s-

Hertogenbosch. 
 

Contactgroep Vlierden 

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

 

BASISSCHOOL DE WEGWIJZER - SPONSORLOOP  

Woensdag 22 juni werd op basisschool de Wegwijzer een sponsorloop 

gehouden voor het Rang’ala Babyhome in Kenia. Wij bedanken alle sponsors, 

de leden van de werkgroep Vlierden Helpt, alle mensen die ons aan kwamen 

moedigen en de aanwonenden van de route voor hun medewerking! 

Samen hebben we het fantastische bedrag van maar liefst € 1.750,75 opgehaald! 
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VLIERDEN 1300 

Eindelijk gaat het gebeuren. Vlierden viert op 8, 9 en 10 juli haar 1300-jarig bestaan met een 

unieke theaterproductie die je niet mag missen! Al wandelend langs unieke plekken in 

Vlierden volg je een toneelstuk op verschillende locaties.  Elke locatie toont een scène uit het 

leven van het vroegere Vlierden met een doorkijk naar de moderne tijd.  

Heb jij nog geen kaartje? Ga dan snel naar www.vlierden1300.nl en koop je kaartje.  
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