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DONDERDAG 25 MEI HEMELVAART 09.30 UUR EUCHARISTIEVIERING
Voorganger Pastoor Schellens m.m.v. herenkoor.
Intenties:
Door Verberne Crooijmans en kleindochter Anne de Veth.
Overleden leden van het Gilde St. Willibrordus
Ferdinand Fransen en Henrica Verberne
Grardje van Otterdijk
ZONDAG 28 MEI 09.30 UUR EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: pastoor Janssen. Samenzang.
Intenties:
Frans Kanters vanwege zijn sterfdag
Overleden ouders Bennenbroek-van Leeuwen en overleden familie
Overleden ouders Kanters-Berkers en overleden familie.
Cor Driessen
Han en Nel Keijzers
Frans en Lies Jacobs, dochter Petra en kleinzoon Willem
Wim Strijbosch vanwege zijn sterfdag.
MEDEDELINGEN
1. Voor vragen over parochie of kerkelijke zaken, alsmede voor een eventueel huisbezoek van pastoor
P.Schellens kunt u bellen met Jo Buijtenweg tel. 314070 of met Karel Knapen 317886.
2. Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
3. `s Zondags kunt u na de dienst van 09.30 misintenties opgeven hier op de pastorie
4. Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
10e VIERING VAN ONTMOETING
70 jaar was in Walsberg een Ziekentriduüm. Tijden veranderen. In 2008 werd deze jaarlijkse ziekendag
omgevormd tot een Viering van Ontmoeting. Dit jaar vieren wij deze voor de tiende keer. Een lustrum! De
Viering van Ontmoeting is op zaterdag 24 juni 2017 om 15.00 uur in de St. Willibrorduskerk aan de Markt te
Deurne met het toepasselijke thema “Ontmoeting”.
Deze eucharistieviering met Mariahulde is bedoeld voor iedereen, maar vooral ook voor mensen die ziek
zijn, eenzaam, behoefte hebben aan een praatje, bemoediging zoeken, voor mensen ook die zorg en
aandacht geven. Het St. Jozefkoor verzorgt de zang.
Na de communie wordt het Mariabeeld binnengedragen en is er gelegenheid om door het aansteken van
een lichtje een persoonlijke groet aan Maria te brengen. Dit is altijd een bijzonder en vaak emotioneel
moment. Voor de 80e keer zal een speciaal voor deze viering gemaakt bidprentje worden uitgereikt. Na
afloop is er gelegenheid tot ontmoeting bij een kop koffie of thee met cake.
De toegang is vrij voor iedereen. Komt u (op eigen gelegenheid) met een rolstoel, geeft u dit dan door aan
het Parochiecentrum, dan reserveren wij een plaats voor u.
GILDE St. WILLIBRORDUS
Hemelvaartsdag 25 mei is de optrekdag van het gilde. Deze begint met een H.Mis en een koffietafel.
Daarna zonderen de gildeleden zich af voor het kiezen van nieuwe dekens; de traditionele bestuurders van
het gilde. Vervolgens gaat het gilde naar de schutsboom om onderling een wedstrijd aan te gaan om te
schieten op de klep. De dag wordt afgesloten met het brengen van de vendelgroeten.
FANFARE WILHELMINA
Ook dit jaar zal Fanfare Wilhelmina op donderdag, 25 mei om 14.00 uur de kermis in Vlierden weer
openen. Zoals we al gewend zijn doen we dit samen met de ballonnenwedstrijd. Vanaf 1.30 uur zullen de
ballonnen in de buurt van het MFA” ’t Huis” opgeblazen worden en kunnen bij Café Thijssen in de TV-kamer
afgehaald worden, waar ook de kaartjes geschreven mogen worden, zodat we ze allemaal tegelijk bij het
openen van de kermis rond twee uur ‘los’ kunnen laten. Met deze ballonnenwedstrijd zijn een aantal leuke
prijsjes te winnen. Alle kinderen van de lagere school (tot ca 12 jaar) kunnen hieraan mee doen. De uitslag
zal via het trommeltje bekend gemaakt worden.

BILJARTVERENIGING ONS VERMAAK
Drie bandencompetitie. Laatste wedstrijd.
Team-1 won de uitwedstrijd van d`n Anlaup met 2-6. Jan Thijssen en Roland van Herpen speelden een
prima partij. Jan met een gemiddelde van 0,628, Roland met een gemiddelde van 0,570. Team-1 eindigde
op de voorlaatste plaats.
Team-2 speelde 4-4 bij OLV. Rinie Weemen en Wilbert van Bree wonnen hun partij. Team-2 eindigde in de
middenmoot.
Tijdens de competitie won Leo Vermeulen de meeste partijen nl. 11. Rinie Weemen won 10 wedstrijden.
TENNISCLUB TC VLIERDEN
Onze tennisvereniging bestaat dit jaar 40 jaar.
Dit vieren we met een FEESTELIJK JUBILEUM OPEN TOERNOOI van 10 T/M 18 JUNI
Op 10 juni is er om 14:00 uur een Tennisclinic voor de leden
en een demonstratiewedstrijd met tennissers van niveau 2 en 3.
Op 17 juni vanaf 19uur is er een receptie en aansluitend een feestavond.
Op 18 juni worden de finales gespeeld.
VERLOREN
iPhone 6 hoogstwaarschijnlijk in de buurt vd Hogezijdeweg in Vlierden .
Graag tegen beloning terug te bezorgen bij Vlierdenseweg 203 5756ab vlierden , of bel ,06 15230412

KORFBALVERENIGING DOT
Zaterdag 27 mei kampioenswedstrijd van de aspiranten C, zij spelen tegen Dakos C2 – DOT C1
om 11.45 uur sportpark De Plagge in Someren-heide.
As. zondag 28 mei kan ook senioren 2 kampioen worden, Swift 4 - DOT 2, 10.00 uur in Velden
As. woensdag 31 mei kan ook de midweek kampioen worden, Swift MW 1 – DOT MW 1, 20.00 uur in
Velden.
Kom onze dames aanmoedigen!!
Zaterdag 27 mei
Korloo D2 – DOT D1

12:00 u.

Aanw. 10:55 u.

De Hoef, Loosbroek

DAKOS C2 – DOT C1

11:45 u.

Aanw. 10:55 u.

De Plagge, Someren-Heide

Swift 4 – DOT 2

10:00 u.

Aanw. 08:50 u.

De Vilgert/Theo Lommen sportpark,
Velden

Miko’76 1 – DOT 1

13:00 u.

Aanw. 11:25 u.

Sportpark Langenboomseweg, Mill

20:00 u.

Aanw. 19:00 u.

De Vilgert/Theo Lommen sportpark,
Velden

Zondag 28 mei

Woensdag 31 mei
Swift MW1 – DOT MW1

VOETBALVERENIGING SPV
Programma SPV junioren voor komend weekend
Datum en wedstrijd
27-5-2017
SPV JO13-1G
─ Toernooi bij ONDO Heusden
Datum en wedstrijd
28-5-2017
SPV JO11-2
SPV JO11-1

·

─ Toernooi bij ONDO Heusden
─ Toernooi bij S.V Lierop

Vertrek
Aanw.
08:30
Vertrek
Aanw.
12:30
13:00

Programma SPV Veteranen op zaterdag 20 mei . Laatste competitiewedstrijd van dit seizoen:
S.J.V.V. - SPV, aanvang 16:30 uur, vertrek 15.45 uur.

