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Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 8 jan. 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of per
e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/
ZONDAG 7 JANUARI 09.30 UUR WOORD EN COMMUNIEVIERING (Herzelen)
Intenties:
Broeders van Herzelen en speciaal de overleden broeders
Martien Keunen en Nico Kooter
Martien van Rijssel en schoonzoon Gino van Bee
Henk van den Broek
Door Verberne-Crooijmans en kleindochter Anne de Veth
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.
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
LAATSTE OPTREDEN HERZELEN IN VLIERDEN.
Reeds vele jaren komt het Genootschap Herzelen rond de kersttijd een viering opluisteren in de Vlierdense
parochiekerk. Deze traditie stamt al uit de periode van pastoor Piet van Wetten. Die leverde het
genootschap enkele oude liedteksten aan en bovengenoemde deal was gesloten. Aanstaande zondag,
7 januari, zijn ze er weer en dat zal de laatste keer zijn dat de groep gaat optreden.
Ontstaan.
In 1995 is de groep spontaan ontstaan uit een aantal leden van Animato en er is toen al afgesproken dat het
Genootschap niet zou worden aangevuld als er leden uit wegvielen. Intussen zijn Martien Keunen en Nico
Kooter overleden, kan Peter Verstegen niet meer meedoen, loopt de gezondheid van Luuk Jonkers
achteruit en zijn ook de resterende vier, Jan van den Berkmortel, Jan Dirks, Pieter Keunen en Sjef van Ooij
intussen ruim 22 jaar ouder geworden. Redenen om Herzelen te ontbinden.
Afscheid.
Wie het Genootschap Herzelen nog eenmaal in actie wil zien en bij hun afscheid aanwezig wil zijn is van
harte welkom in de Woord- en Communieviering in de St.-Willibrorduskerk in Vlierden op zondag 7 januari
a.s. om 09.30 uur. Ook zullen de levende en overleden broeders van het genootschap in de voorbeden
worden herdacht. U bent van harte welkom:
Het belooft een feestelijke en bijzonder laatste optreden te worden.
KERKHOFONDERHOUD
a.s. Vrijdag, 1e vrijdag van de maand, wordt de werkgroep weer om 09.00 uur verwacht
3 KONINGEN
Op 6 januari komen de 3 koningen bij u langs om te zingen en geld in te zamelen voor weeshuis Rangala in
Kenia. In dit weeshuis worden ruim 40 kinderen opgevangen. Het geld wordt via de paters van Mill Hill
overgemaakt, waardoor we zeker weten dat al het geld ook echt bij het weeshuis terecht komt.
We willen de kinderen van groep 3 t/m 8 van harte uitnodigen om mee te komen zingen. We
verzamelen om 13.30 uur in de pastorie. Daar liggen de koningskleren klaar om te verkleden. Rond
14.00 uur gaan we zingend langs de deuren. Veel kinderen hebben zich via een lijst in de klas of een
mailtje aan vlierdenhelpt@outlook.com opgegeven. Kinderen die zich nog niet hebben opgegeven
zijn ook van harte welkom. Bij een grote opkomst hebben we om uiterlijk 16.00 uur heel Vlierden bereikt.
De Stichting Vlierden Helpt dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage en bedankt alle kinderen voor hun
inzet!
Cafetaria Maarten en Tineke dragen de kinderen in Kenia, maar ook de kinderen in Vlierden een
warm hart toe. Alle kinderen die zaterdag mee zingen, krijgen na afloop een tegoedbon van Maarten
en Tineke.

PASTORIETUIN
Graag een woord van dank voor alle hulp bij onze pastorietuin “De Flierefluiter” afgelopen jaar.
Door ideeën, giften en helpende handen werd dit eerste jaar een groot succes.
Diverse bezoekers, verenigingen en de basisschool genoten mee van mensen, planten en dieren.
Ja onze tuin…. want u bent altijd welkom in dit kürort van Vlierden.
Alle goede wensen voor het nieuwe jaar … en tot ziens bij ons in 2018, wanne!
Wij van de werkgroep zijn er weer vanaf begin maart op woensdagmiddag. Tot wirrus!!!
SOOS DE PITSTOP
Voor volgend seizoen zijn wij weer dringend op zoek naar nieuwe leiding (18+) om een soosavond te
draaien. De soos vindt elke laatste vrijdag van de maand van 19.30u tot 21.30u plaats van september t/m
juni voor kinderen van groep 7 t/m 14 jaar. Er zijn ongeveer 25-30 kinderen aanwezig op een avond.
Als leiding draai je om de maand een soosavond. Er zijn altijd minimaal twee personen van de leiding
aanwezig. Tijdens de soosavond verkoop je snoep en drinken en houd je het overzicht over de kinderen.
Af en toe worden er activiteiten georganiseerd, zoals een danswedstrijd of karaokeavond.
Heb je interesse of vragen? Mail dan naar: soosdepitstopvlierden@gmail.com
KERSTBOOMVERBRANDING
Dinsdag 9 januari organiseren de scouts en explorers/roverscouts weer de jaarlijkse kerstboomverbranding.
Ook dit jaar weer in de kampvuurkuil bij d´n blokhut.
Tussen 19.00 uur en 19.30 uur wordt de (we hopen) grote berg kerstbomen ontstoken.
Je kunt de kerstbomen dumpen achter bij de poort aan de Karnweg (let op, alleen kerstbomen en geen
snoeiafval).
Kinderen die weer mee willen doen om een prijsje, kunnen dinsdagsmiddag kerstbomen ophalen en vanaf
16.00 uur zal er iemand aanwezig zijn bij d´n blokhut om deze in ontvangst te nemen. Zij krijgen hiervoor
een kanslot.
Natuurlijk zorgen de scouts en explorers/ roverscouts voor gratis glühwein, warme chocomel en peperkoek.

BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-1 verloor met 2-6 van koploper Poedelvrees. Alleen Rinie Weemen behaalde 2 punten.
Team-2 speelde 4-4 tegen Marmabar-A. Benny Ceelen en Wilbert van Bree wonnen hun partij.
De inhaalwedstrijd van team-2 werd met 5-3 verloren van Marmabar-B.
KORFBALVERENIGING DOT
Programma:
Zaterdag 6-1
JES E2 – DOT (V) E1 11.00u. Aanw. 10.00u. Gymzaal De Horst, Venhorst
UNITED – DOT (V) D1 12.15u. Aanw. 11.15u. Brugeind, Meerlo
DOT (V) B1 – DES B1 11.00u. Aanw. 10.10u. De Peelhorst, Deurne
Zondag 7-1
DOT (V) 1 – HBSV 1 10.30u. Aanw . 9.45u. De Kubus, Deurne
Woensdag 10-1
De Peelkorf MW1 – DOT (V) MW1 21.15u. Aanw. 20.15u. De Weert, Venray

