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ZONDAG 9 JULI 09.30 UUR WOORD EN COMMUNIE-GEZINSVIERING (kinderkoor)
Dit is alweer de laatste gezinsviering van dit schooljaar.
Het thema van de viering is: “met de rugzak op weg”. Over een paar weken begint de vakantie; tijd
van rust, genieten, nieuwe dingen ervaren.
Tijd om je rugzak te vullen met allerlei nieuwe ervaringen.
De kinderen van groep 3 van basisschool de Wegwijzer zullen tijdens de viering zorgen voor de
liedjes en de teksten.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopen jullie op 9 juli allemaal in de kerk te mogen
begroeten.
Werkgroep gezinsvieringen
Intenties:

Willem Verberne
Nellie Weemen-Meulendijks

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
KERKHOFONDERHOUD
a.s. Vrijdag, 1e vrijdag van de maand, wordt de werkgroep weer om 09.00 uur verwacht.

A.s dinsdag 11 juli vergadert Samen Vlierden weer in ´t Huis. Mocht u met ons van gedachten
willen wisselen, vragen hebben of informatie willen over bepaalde zaken, dan bent u van harte
welkom tijdens de inloop van 20.00 uur tot 20.30 uur.
ZijActief avondfietstocht
Op woensdagavond 5 juli bezoeken we hoveniersbedrijf de Oude Eik in Liessel en vertrekken om
19.00u bij het Huis.
TERRAS CONCERT
Op maandag 10 juli zal Fanfare en Drumband Wilhelmina samen met BOTS-STIX en De
Muziekclub nog eenmaal voor de zomervakantie een gezellig en luchtig concert organiseren voor
jong en oud. Om het geheel een gezellig en kleurrijk karakter te geven zullen muzikanten in
tegenstelling tot andere concerten ‘Casual’ gekleed zijn waardoor publiek van een vrolijke en
ongedwongen sfeer kan genieten. KOMT DAT ZIEN! KOMT DAT HOREN!
Locatie:
Aanvang:
Toegang:

Bospark De Bikkels, Biesdeel 4, Vlierden
19:00 uur
Gratis

UITSLAG BALLONNENWEDSTRIJD BIJ OPENING KERMIS.
De teruggestuurde kaarten zijn gevonden tussen Someren en Luxemburg.
Maandagavond zullen de winnaars bekend gemaakt worden tijdens de laatste repetitie van de
fanfare voor de vakantie.
Dit zal plaatsvinden op het Terras van Recreatiepark "de Bikkels" waar de de Fanfare maandag
a.s. om 7 uur zal optreden. (zie ook andere vermelding over de fanfare in dit Trommeltje)"
In de vakantietijd verschijnt Het Trommeltje niet. Volgende week woensdag 12 juli komt
daarom vóór de vakantie het laatste nummer uit. A.s. zondag is ook de laatste mogelijkheid
voor het opgeven van intenties voor vieringen tijdens de vakantieperiode.
Het eerstvolgende Trommeltje komt dan weer op woensdag 30 augustus.

Nieuwe vacatures van DeurnevoorElkaar
Ga aan de slag met je talent, doe de test, en vind

jouw talent!
Vrijwilligers Intake en controle medewerkers Voedselbank Deurne
Het beoordelen of de aanvrager/ster in aanmerking komt voor een pakket. Enige kennis van belastingen, soc.
wetgeving en regelgeving is gewenst. In overleg kunnen gesprekken uitgevoerd worden en men kan de tijd zelf
indelen.
Wandelen, fietsen of een terrasje pakken met Anne
Anne een vrouw van midden vijftig uit Deurne wil graag op de zondag wat gezelschap. Anne heeft een licht
verstandelijke beperking. Ze fietst en wandelt graag.
Gezellig maatje gezocht voor Rozi
Rozi een jonge vrouw van 32 jaar uit Deurne wil haar sociale contacten uitbreiden. Rozi is bekend met autisme en er
moet rekening mee gehouden worden dat ze soms meer wil dan ze kan. Rozi heeft een brede belangstelling en tijd en
frequentie gaat in afstemming.
Vrijwilligers gezocht voor Taalcafé Deurne
Bezoekers van het Taalcafé helpen met vragen en taalproblemen. Het Taalcafé zal vanaf 7 september 2017 wekelijks
op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur plaatsvinden in het Cultuur Centrum Deurne.
Er is geen opleiding in de Nederlandse taal of lesbevoegdheid nodig, enkel betrokkenheid.
Mantelzorgondersteuning, respijtzorg.
Vrijwilligers die o.a. 1x per week de hulpvrager (die bijvoorbeeld dementie, NAH of niet goed alleen kan zijn),
gezelschap kan bieden zodat de mantelzorger even iets voor zichzelf kan doen.
Zeer gewenst is enige ervaring in het omgaan met mensen met dementie, NAH, lichamelijke of psychiatrische
aandoeningen.
Voor de test en een uitgebreide beschrijving of andere vacatures kunt u terecht op
www.deurnevoorelkaar.nl of kom langs op een van de inloop spreekuren.
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

09.00-12.00 – Sint Jozef │Hofke van Marijke
09.00-12.00 – Zeilberg │d’n Draai
09.00-12.00 – Koolhof │de Vlieger
09.00-12.00 – Heiakker │de Kubus
09.00-12.00 – Koohof │de Vlieger

-

13.30-16.00 – Liessel
13.30-16.00 – Vlierden │’t Huis
13.30-16.00 – Walsberg │Gerardushuis
13.30-16.00 – Deurne West │Wijkhuis d’n
Houten Hoek

│de Kastanje

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Petra Mennes. T: 0493-352500 /06-14871231 E :
petra.mennes@levgroep.nl

