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ZONDAG 25 JUNI 09.30 UUR EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: Pastoor Schellens m.m.v. herenkoor.
Intenties:
Wim van der Heijden vanwege zijn verjaardag
Familie Tielemans-Keijzers
Familie Keijzers-Vinken.
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

IN MEMORIAM
Op maandag 19 juni is in de Nieuwenhof Deurne op 92 jarige leeftijd Riek Cuijpers-van Otterdijk
overleden. Uitvaart en begrafenis a.s. zaterdag om 10.30 uur hier in de kerk.
Dat zij moge rusten in vrede.

SOOS DE PITSTOP
Vrijdag 23 juni sluiten we het soosseizoen af met een potje boerengolf. We verzamelen om 19.00u
bij het MFA. We zijn om 22.00u weer terug. Het is in de wei tussen de koeien, dus zorg dat je
laarzen of oude schoenen bij je hebt.
Tot vrijdag!
TENNISCLUB TC VLIERDEN
Het Open Toernooi-Jubileum zit erop.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige week.
Op zaterdag de leerzame clinics en een mooie demonstratiewedstrijd. Gedurende de week veel
spannende wedstrijden. In het tweede weekend, de receptie met serenade van de fanfare en
drumband en aansluitend een sfeervolle feestavond. En tot slot, de finale wedstrijden op zondag.
We konden van dit alles genieten met een hapje en een drankje en in stralend weer , wat een
mooie bijkomstigheid was.
Hierbij willen wij met name de jubileum- en open toernooicommissie maar ook alle mensen die
hand- en spandiensten hebben verricht bedanken voor de goede organisatie en hun inzet.
Super bedankt!

