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ZONDAG 21 MEI 09.30 UUR
Zondag 21 mei is er om 9.30 uur in de kerk een kleuterviering. Deze viering is vooral bedoeld voor de
jongste kinderen van onze parochie. Daarom is het ook géén woord- en communieviering en géén
Eucharistieviering, maar een speciale kleuterviering.
De kinderen uit groep 1 en 2 van basisschool De Wegwijzer zullen deze viering mede verzorgen met liedjes
en teksten.
Tijdens de viering wordt het verhaal van de ark van Noach verteld.
Ouders, broertjes, zusjes, opa`s en oma`s zijn natuurlijk allemaal van harte welkom.
Werkgroep Gezinsviering Vlierden

Intentie:

Wim Strijbosch vanwege zijn sterfdag

DONDERDAG 25 MEI HEMELVAART 09.30 UUR EUCHARISTIEVIERING
Voorganger Pastoor Schellens m.m.v. herenkoor.
Intenties:
Door Verberne Crooijmans en kleindochter Anne de Veth.
KERKBALANS
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Elk jaar vragen wij uw aandacht voor de financiële situatie van de parochie. Vaak in een aparte Nieuwbrief,
dit jaar binnen de reguliere Nieuwsbrief. Ons parochiebestuur heeft de afgelopen jaren haar best gedaan
om waar mogelijk flink te bezuinigen. Dat is op een aantal gebieden ook gelukt. Toch blijven de uitgaven, en
met name ook de inkomsten, een grote zorg. Anders dan mensen weleens denken, krijgt een parochie geen
subsidie van het bisdom of de gemeente. Het groot onderhoud van de monumentale gebouwen wordt
gelukkig wel deels door het rijk gesubsidieerd. Maar verder moet de parochie voor haar eigen inkomsten
zorgen, concreet door uw bijdrage van collecte, kaarsengeld, misintenties, bijdragen bij doop, communie,
vormsel, huwelijk, uitvaart, grafrechten. Ik gebruik het woord ‘bijdrage’ omdat de hiervoor geldende
bedragen niet kostendekkend zijn. Zij gaan ervan uit dat een groot deel van de parochianen structureel
jaarlijks meedoet met de kerkbijdrage/parochiebijdrage. Dat is helaas niet meer vanzelfsprekend. Op dit
moment doet nog zo’n 20% van de parochianen mee. Te weinig bij een tekort van zo’n € 100.000,= per jaar.
Het wordt dan ook steeds minder vanzelfsprekend dat er een kerk of een pastor is als u die nodig heeft.
Toch doen bestuur, pastoraatsgroep en zo’n 900 vrijwilligers hun best om alles draaiend te houden. Tot nu
toe lukt dit aardig, maar het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid – van alle parochianen – om de
pastorale zorg voor de toekomst te garanderen. Want daar gaat het om. Ik nodig u dan ook van harte uit om
(ook) dit jaar (weer) een bijdrage te geven.
Uw bijdrage van harte welkom!
Op onze website www.heiligewillibrorddeurne.nl kunt een formulier voor een automatische incasso
(eenmalig, per jaar, halfjaar, kwartaal of maand) downloaden. U kunt dit ook bij het Parochiecentrum
vragen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL56 RABO 0148 1912 82
t.n.v. Parochie Heilige Willibrord Deurne, onder vermelding van ‘Parochiebijdrage 2017’. Namens
parochiebestuur en pastoraatsgroep hartelijk dank!
pastoor Paul Janssen

WERKGROEP SPEELVELDJES
Enige tijd geleden is er vanuit ‘Samen Vlierden’ via het Trommeltje een oproep gedaan een werkgroep te
formeren die zich gaat buigen over de speelveldjes in Vlierden. De werkgroep, bestaande uit Nicole van
Bree, Maartje van Dijk, Hellen Rinket, Roland van Roosmalen, Sandra Tielen en Marie-José Maas, is
intussen gestart en heeft haar eerste bijeenkomst gehad. Binnenkort is er een overleg met de gemeente om
te bespreken/onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor aanleg van nieuwe speelvoorzieningen en/of
vernieuwing van de reeds bestaande speelveldjes. De werkgroep houdt zich aanbevolen voor ideeën en
tips; spreek gerust iemand van ons aan. Via het Trommeltje houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Namens de werkgroep speelveldjes, Maartje van Dijk

GARDE AVONDEN 10 EN 11 NOVEMBER 2017
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen uit ons dorp en omgeving die hun talenten kenbaar willen maken
op deze gezellige Vlierdense avonden. Laat zien wat je in huis hebt en maak gebruik van het podium.
Schroom niet om je op te geven! Ook willen we iedereen uitnodigen om hieraan mee te doen al heb je geen
idee over een optreden. Wij gaan helpen zoeken naar een leuke act en kunnen indien gewenst ook onze
hulptroepen inschakelen om je optreden tot een groot succes te maken.
Geef je deze maand op bij onze Artiestencommissie: Angela van Moorsel ( tel.321683) of Janny Rutjens
(tel.842232) of via mailadres: g.rutjens@chello.nl.
SOOS DE PITSTOP
Vrijdag 19 mei is het weer soos van 19.30u - 21.30u! Helaas is het alweer de laatste soosavond van dit
seizoen. Gelukkig hebben we nog een leuke afsluiting op vrijdag 23 juni (meer info hierover tijdens de soos).
Zorg dat je erbij bent! :)
Oproep!
Soos de Pitstop is op zoek naar een nieuwe dj voor het volgende seizoen (september - juni). Vind jij het leuk
om muziek te draaien voor jongeren (groep 7/8), of kan jij ervoor zorgen dat je leeftijdgenoten met de
voetjes van de vloer gaan? Meld je dan aan! Interesse? Neem contact op met Nancy : 0651807764.
BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK
Drie bandencompetitie
Team-1 verloor zijn voorlaatste wedstrijd met 6-2 van HGL. Alleen Edy Lenssen won de 2 punten in een
goede wedstrijd met een gemiddelde van 0,620.
Team-2 verloor met 8-0 van OVU. Dit was ook de voorlaatste wedstrijd.
SPAARKAS GEZELLIG SPAREN
Beste leden, de kermis staat weer voor de deur. Op woensdagavond 24 mei kan jullie gespaarde geld
vanaf 20:30 worden opgehaald. Tot dan, het bestuur

KORFBALVERENIGING DOT
Perkplantenverkoop
We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de succesvolle perkplanten verkoop bedanken.
Programma
Zaterdag 20 mei
Eendracht F1 – DOT F1

09:30 u.

Aanw. 08:45 u.

De Smeltkroes, Liessel

DOT D1 – Avanti D3

10:30 u.

Aanw. 09:45 u.

Hoge Zijden, Vlierden

DOT C1 – Klimop C1

11:30 u.

Aanw. 10:45 u.

Hoge Zijden, Vlierden

DOT 2 – Peelkorf 3

12:30 u.

Aanw. 11:45 u.

Hoge Zijden, Vlierden

DOT 1 – TOG 1

11:00 u.

Aanw. 10:00 u.

Hoge Zijden, Vlierden

Zondag 21 mei

·

VOETBALVERENIGING SPV
Wedstrijd Programma Senioren zondag 21 mei
Afscheidswedstrijd Andre Klaassen!
SPV 1 - OUD HELMOND – SPORT 14:00; SPV 2/3 - SPV J.0-19
Programma SPV junioren voor komend weekend
Datum en wedstrijd
Vertrek
19-5-2017
Aanw.
SPV JO19-1
Toernooi bij Milheezer Boys
17:45
Per fiets
Datum en wedstrijd
Vertrek
21-5-2017
Aanw.
SPV JO11-1
Toernooi bij ZSV Zeilberg
08:45
SPV JO11-2
Toernooi bij ZSV Zeilberg
08:30
SPV JO9-1G
Toernooi bij S.V. Lierop
09:00
SPV JO9-2
Toernooi bij S.V. Lierop
09:00
Wedstrijdprogramma SPV Veteranen op zaterdag 20 mei
SV Lierop - SPV, aanvang 17:00 uur, vertrek 16.15 uur.

12.00 uur.

