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Kopij voor het volgende nummer: vóór dinsdag 13 juni 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of per
e-mail sturen naar: hettrommeltje@hotmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/

ZONDAG 11 JUNI 09.30 UUR EUCHARISTIE-GEZINSVIERING
Voorganger: pastoor Janssen m.m.v. communicantenkoor.
Intenties:
Gerard Mennen
Wim van Doorn vanwege zijn verjaardag
Piet en Riek Louwers
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.
5. Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946

DE GOEDE DOELENWEEK VLIERDEN KOMT ER AAN
U hebt allemaal de envelop voor de Goede Doelen Week weer ontvangen.
Op dinsdag 13 of woensdag 14 juni a.s. wordt de envelop bij u opgehaald.
Legt u deze alvast klaar voor de collectanten?
Mocht u geen envelop hebben ontvangen, bel dan even naar Riek van Rijssel,
Telefoonnr. 313739, dan wordt er nog een envelop nabezorgd!
GILDE St. WILLIBRORDUS
Komende zondag 11 juni gaat het Vlierdense gilde naar de Kringdag in Someren. Hier zal het gilde
Vlierden gaan vertegenwoordigen. Het gilde is nummer 3 van de 28 gilden die aan deze gildedag
deelnemen. De optocht vertrekt om 12:30 uur bij “de Ruchte” in Someren en gaat via de
Molenstraat Keizerstraat naar het sportpark “de Potacker”. Hier worden ook de wedstrijden
gehouden.
Woensdagavond 7 juni is er weer een kruisboogwedstrijd op wip op het terrein bij de “Schuttershut”
achter het voetbalveld. Schutters vanuit Kring Peelland komen dan naar Vlierden voor de
competitiewedstrijd. De toegang bij beide evenementen is geheel gratis.
OUD MINISTER NAAR VLIERDEN
Ivo Opstelten, oud minister van Justitie en ere-lid van de VVD, maakt op 8 juni de lijsttrekker
bekend van VVD – Deurne. Deze avond, die voor iedereen toegankelijk is, wordt gehouden in “Het
Huis” in Vlierden en start om 20.00 uur.
Ivo Opstelten was burgemeester in o.a. Utrecht en Rotterdam, waarna hij minister van Justitie
werd. Als ex-informateur van het kabinet Rutte I zal hij tijdens deze avond met de aanwezigen in
gesprek gaan over de huidige formatie in Den Haag, maar ook over Veiligheid & Justitie waar hij
Minister was.

