
 
 

Kopij via: hettrommeltje@gmail.com of in 

de bus bij Copernicusstraat 20 

 

 

KERKBERICHTEN    

Zondag 17 juli 10:00 uur: Kinderviering ‘De ark van Noach’  

Organist: Bianca Venner | Met medewerking van: Groep 1, 2 en 3 
 

Zondag 24 juli 09:00 uur: Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Dieter Hedebouw | Organist: Harry Bootsma 
 

Zondag 31 juli 10:00 uur: Woord- en Communieviering 

Organist: Mathijs Maas 
 

Zondag 07 augustus 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Dieter Hedebouw | Organist: Harry Bootsma  
 

Zondag 14 augustus 10:00 uur: Woord- en Communieviering 

Organist: Mathijs Maas  
 

Maandag 15 augustus Maria Tenhemelopneming:  Geen viering in Vlierden 
 

Zondag 21 augustus 09:00 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Dieter Hedebouw | Organist: Tilly Claessens 
  

Zondag 28 augustus 10:00 uur: Woord- en Communieviering 

Organist: Bianca Venner 
 

Zondag 4 september: Geen viering in Vlierden in verband met de officiële installatie van 

Pastoor Hedebouw in Deurne 
 

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 

 

Gezinsviering zondag 17 juli 
De laatste gezinsviering van dit schooljaar is op zondag 17 juli om 10:00 uur in 

de kerk. Het is géén eucharistie-, woord- of communieviering maar een 

onderbouwviering waar we op speelse wijze aan de slag gaan met een 

Bijbelverhaal. Het thema van de viering is: De ark van Noach. De kinderen van 

de onderbouw van BS de Wegwijzer zullen deze viering mee verzorgen. We 

hopen weer veel gezinnen te mogen ontvangen. Tot zondag 17 juli!  

Werkgroep gezinsviering Vlierden 

 

VERLOREN/GEVONDEN VOORWERPEN 

In de Lorentzstraat is een bos sleutels gevonden. Er zitten huis-en fietssleutels aan de bos. Voor 

meer informatie kan er contact worden opgenomen met: 06-29476126. 
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Kijk voor meer informatie of het laatste 

nieuws op: www.samenvlierden.nl 



 
 

VLIERDEN 1300 - EEN ONGEKEND SUCCES! 

Een optreden houd je normaal gesproken in Mfa ‘t Huis, niet 

op een maisplak en zeker niet in de kerk. Laat staan alle drie 

op één dag. En toch is dit gebeurd. Het was geweldig! Een 

uniek theaterspektakel, georganiseerd door zestig vrijwilli-

gers, dat je nooit meer vergeet. En dan was het ook nog alle 

drie de dagen uitverkocht. 

Wat mooi dat we dit samen hebben kunnen neerzetten. En dat zovelen zijn komen kijken. Dat 

was onze grootste beloning. Wij hebben met z’n allen laten zien waar een klein dorp groot in 

kan zijn. Bedankt voor jullie bijdrage in welke vorm dan ook. 

Een impressie van wat foto’s is te zien op onze facebookpagina en op 

Instagram. Dank je wel! 

Hartelijke groeten stuurgroep Vlierden 1300 en haar vrijwilligers 
 

GILDE ST. WILLIBRORDUS 

Komende zaterdag gaat het gilde om 16:00 uur klepschieten bij de schuttershut en is er 

aansluitend om 18:00 uur de jaarlijkse barbecue. 

Op zondag 31 juli gaan de vier Deurnese gilden uit Deurne, Liessel en Vlierden weer 

schieten om de broederschapsdragers. Het schieten begint om 14:00 uur op de 

schutsboom van het gilde St. Antonius Abt bij de ingang van het kasteelpark. De 

bijeenkomst is om 13:00 uur in café Van der Putten. 

 

SAMEN VLIERDEN – STUURGROEP  

In augustus vindt er geen vergadering plaats van de Stuurgroep van 

Samen Vlierden. De eerstvolgende stuurgroepvergadering is op dinsdag 

13 september a.s. Heeft u een vraag voor ons dan bent u van harte welkom tijdens de inloop 

van 20:00 uur tot 20:30 uur in Mfa ’t Huis.  
 

GILDE ST. WILLIBRORDUS - KOFFERBAKVERKOOP VLIERDEN 

Na 5 keer uitstellen organiseert het gilde op zondag 4 september weer een 

kofferbakverkoop in Vlierden. De Pastoriestraat wordt dan bij ‘de bakker’, bij 

café Thijssen en bij huize de Vliert afgesloten voor alle verkeer. Kerkgangers met 

auto of fiets worden dan verzocht om te rijden en de ingang bij café Thijssen te 

gebruiken.  

De markt gaat open om 09:15 uur en duurt tot 15:30 uur. De toegang is € 1,00 en voor kinderen 

tot 12 jaar gratis. Inschrijven voor een standplaatsen kan telefonisch via 06-1140119, via de 

website kofferbakverkoop.gildevlierden.nl of per mail via kofferbakverkoop@gildevlierden.nl. 

Met vriendelijke gildegroet, de organisatie 

 

HET TROMMELTJE IN DE ZOMER 

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

eerstvolgende Trommeltje verschijnt in week 35. Kopij hiervoor dient vóór 

maandag 29 augustus 18:00 uur te worden ingeleverd.  
 

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

vakantietijd toe!  
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