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ZONDAG 24 DECEMBER
09.30 uur geen viering
17.00 uur Onderbouwviering
Ook dit jaar organiseren we weer, speciaal voor de allerjongste kinderen van de basisschool, een
onderbouwviering in de kerk.
Deze viering begint om 17.00 uur. Hier luisteren we natuurlijk naar het kerstverhaal, zingen we
bekende kerstliedjes en gaan we samen op zoek naar het kindje Jezus. Deze viering
is géén eucharistieviering.
De kinderen worden op hun niveau aangesproken en kunnen tijdens deze viering actief bezig zijn.
Na afloop gaan we samen een bezoek brengen aan de levende kerststal op de kiosk.
Werkgroep gezinsvieringen hoopt veel kinderen met hun ouders, opa`s, oma`s te mogen
begroeten.
.
19.30 uur Gezinsviering.
De gezinsviering op kerstavond begint om 19.30 uur in de kerk van Vlierden.
Dit is een eucharistieviering en pastoor Schellens zal de dienst leiden.
Het thema van deze viering is “Het zwarte schaap”. We luisteren naar een verhaal waarbij 1
schaap; het zwarte schaap, wordt verstoten uit de groep. Tijdens het geboorteverhaal van Jezus
horen we dat juist iedereen van harte welkom is bij de stal om het kindje te begroeten.
Groep 6/7 van Basisschool de Wegwijzer zal zorgen voor de teksten en de muziek.
Na afloop van de viering gaan we samen een bezoek brengen aan de levende kerststal op de
kiosk. Wij hopen veel gezinnen op deze kerstavond te mogen begroeten.
Werkgroep gezinsvieringen wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2018 toe!
22.00 uur Nachtmis. Voorganger: Pastoor Schellens m.m.v. dames/herenkoor.
MAANDAG 25 DECEMBER
10.00 uur
Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Schellens m.m.v. Gelegenheidskoor
met Oudhollandse kerstliederen
Intenties voor alle vieringen tijdens de kerstdagen :
Overleden familie Driessen-van Kessel; Sien van de Beek Strijbosch en overleden familie; Nellie
Sleegers-van Rijssel en dochter Miriam; Wim Kusters vanwege sterfdag; Janus en Anneke van
Dooren-van Woensel vanwege de kinderen; Riek Cuijpers-van Otterdijk; Piet en Anneke Kerstenvan Dooren en overleden familie; Toon Kanters; Henk van den Broek; Harrie en Drika van DijkKoolen en zoon Jos; Marinus en Egidia Huijbers-Renders en Frans Huijbers; Niek van Leeuwen;
Familie Eijsbouts-Driessen; Nellie Weemen-Meulendijks; Ria van Otterdijk; Theo Borgers;
Overleden familie Vermeulen-van Deurssen; Jan en Mien van Ooij-van Heijster; Luuk van der
Steen; Nel van Ooij; Martien van Rijssel en schoonzoon Gino van Bree; Cor Driessen.
DINSDAG 2e KERSTDAG GEEN VIERING
ZONDAG 31 DECEMBER GEEN VIERING
MAANDAG 1 JANUARI
10.30 uur Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Schellens m.m.v. dames/herenkoor.
Intentie: Henk van den Broek.
Aansluitend is iedereen welkom op de pastorie om elkaar een zalig nieuwjaar te wensen.

JUBILEUM PATER SCHELLENS
Onze pastoor, pater Piet Schellens, heeft afgelopen vrijdag enorm genoten van de
activiteiten die rond zijn diamanten priesterjubileum in Vlierden zijn georganiseerd. Om 7
uur werd hij door het Gilde en de leden van de contactgroep naar de kerk begeleid, waar
een plechtige eucharistieviering met drie heren (de pastores Piet Schellens, Paul Janssen en
Jan Zwirs) uit dankbaarheid werd gehouden. De dienst werd opgeluisterd door het
gezamenlijke dames- en herenkoor. Het kinderkoor, onder leiding van Marie-José Maas,
leidde met de witte en zwarte zwanen de felicitatierede in van Karel Koolen, de voorzitter
van de contactgroep. Aan het einde van de viering werd het cadeau, drie antependia (een
altaardoek en twee voor op de lezenaars) in de liturgische kleuren rood en groen,
ontworpen en vervaardigd door enkele parochianen, door Rian van Dijk aangeboden. Dit
cadeau is bekostigd uit de gaven die onder couvert zijn binnengekomen.
Daarna volgde een gezellige bijeenkomst, verzorgd door een groot aantal vrijwilligers, in
`t Huis, waaraan ook de fanfare en To Enjoy een waardevolle en gewaardeerde bijdrage
leverden. Een groot aantal parochianen kwam er samen om pater Schellens te feliciteren. De
contactgroep Vlierden wil iedereen die – op welke wijze dan ook – heeft bijgedragen aan het
welslagen van deze dag hartelijk danken.
PRINSENMIS - PRINSENBRUNCH - PRINS IN ONS MIDDEN
Op zondag 28 januari 2018 zal om 11.00u de jaarlijkse prinsenmis plaatsvinden met aansluitend
een brunch bij 't Huis. De kosten voor deze brunch zijn € 13,- pp (vanaf 12 jaar). Kinderen tot 12
jaar betalen een bedrag dat gelijk is aan hun leeftijd. De kaarten voor deze brunch zijn verkrijgbaar
bij Café Thijssen. Voor meer informatie over de brunch kunt u terecht bij Leon Thijssen
www.vlierden.com.
Om 14.00u begint vervolgens in 't Huis het programma van "prins in ons midden". Voor diegene die
meer informatie wil hebben over deze middag en/of graag op wil treden
voor Prins Corné I en zijn gezin kan contact opnemen met secretariaat@dorstvlegels.com. Aub
opgeven vóór 21 januari 2018. Al deze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen. Dus tot 28 jan.
OLIEBOLLENACTIE
Dit jaar organiseert de jeugd van S.P.V. op 31 december a.s. haar jaarlijkse activiteit:
DE OLIEBOLLENACTIE !
Mocht u interesse hebben in onze overheerlijke oliebollen, dan kunt u deze die dag op komen
halen tussen 14.00 uur en 17.00 uur bij sportpark S.P.V. Vlierden.
Bij het Trommeltje van vorige week trof u al een bestelformulier aan. Hier kunt u eventueel alvast
uw bestelling op doorgeven, mocht u die dag verhinderd zijn en hier toch graag gebruik van willen
maken. Deze kunt u inleveren bij: fam. Den Holder, Vlierdenseweg 175 of fam. Looijmans,
Archimedesstraat 2 te Vlierden. Wij hebben er weer zin in!! Verder wensen wij u allen alvast
Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2018!
BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-1 speelde 4-4 tegen Vriendenkring in een zeer matige wedstrijd. Jan Thijssen en Rinie
Weemen wonnen hun partij. Vorige week won team-1 met 8-0 van Vriendenkring.
Team-2 won met 5-3 van Koploper OLV de Kasteelbewoners. Geert Mennen, Rinie Weemen en
Wilbert van Bree behaalden samen de 5 punten. Team-2 speelde vorige week 4-4 tegen
Vriendenkring.
KORFBALVERENIGING DOT
Programma Zaterdag 23-12
DES B1 – DOT (V) B1 12.00u. Aanw. 10.45u. De Raayhal, Overloon
Attentie!!
Het e-mailadres van Het Trommeltje is gewijzigd. Voortaan: hettrommeltje@gmail.com
Zie ook in de kop van dit Trommeltje
Tussen Kerst en Nieuwjaar komt Het Trommeltje niet. Het eerstvolgende komt 3 januari.
De redactie wenst iedereen Zalig Kerstmis en een Voorspoedig Nieuwjaar.

