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Zondag 2 september 09.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor Janssen. Samenzang
Intenties:
Overleden familie van Rijssel-Keijzers
Martien van Rijssel vanwege sterfdag en schoonzoon Gino van Bree.

Mededelingen
1.

2.

3.
4.
5.

De aanvangstijden van de zondagsvieringen in Vlierden zijn:
Eucharistievieringen beginnen om 9.00 uur. Woord- en Communievieringen beginnen om 10.00 uur.
De aanvangstijden worden elke week in Het Trommeltje vermeld.
Intenties voor de vieringen in Vlierden kunt u opgeven:
Op zondagen als er een eucharistieviering is, na de viering achter in de kerk,
Telefonisch bij een van de leden van de contactgroep.
Telefonisch bij het Parochiecentrum in Deurne (0493-312486).
Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946

In memoriam
Op woensdag 23 augustus is op 84-jarige leeftijd Harrie van Otterdijk, Pastoriestraat, overleden. Vanmorgen
was hier in de kerk de afscheidsviering en daarna werd hij op ons parochiekerkhof begraven. Harrie was al
meer dan 25 jaar organist bij het mannenkoor.
Dat hij moge rusten in vrede.

Restaurantmiddag KBO.
De restaurantmiddag vindt weer plaats in ’t huis op woensdag 5 september 2018.
Deze middag is van 17.00 uur tot 19.00 uur, de zaal is open vanaf 16.30 uur.
Wel ingeschreven maar verhinderd, dan graag afmelden tot uiterlijk zondag 2 september bij Martha van
Otterdijk tel. 316249.
Martha kan dan nog andere KBO leden die graag hieraan deel willen nemen tijdig benaderen, zodat er weer
een dertigtal personen kan genieten van een heerlijke/gezellige maaltijd.
KBO-Vlierden.

Dank-je-wel.
De eucharistieviering op 18 augustus bij gelegenheid van ons gouden huwelijksfeest was één van de
hoogtepunten. Nogmaals willen wij voorganger Pater Piet Schellens, het kerkkoor, de dirigent, organist
en de solisten daarvoor bedanken.
Ook willen we de vele mensen bedanken die ons een felicitatie deden toekomen en de vele, gulle gevers
die het mogelijk maakten het Rangala Babyhome – via de Stg. Vlierden Helpt - met een flink bedrag te
ondersteunen.
Jo en Michel Buijtenweg.

Soos de Pitstop
Zit jij in groep 7 of 8 en wil je proeven van het Vlierdense uitgaansleven? Kom dan vrijdag 31 augustus naar
de soos! De soos is van 19.30u-21.30u op de 1e verdieping van het MFA. Deze vrijdag is de entree gratis!
Lid worden
Deze week wordt de folder uitgedeeld in groep 7 en 8. Wil je lid worden? Vul dan het bijgeleverde
inschrijfformulier in en lever het ondergetekend door een van je ouders, samen met 2 pasfoto's (1 als je al lid
bent) en €12,50 in op de soosavond in augustus of september. Heb je geen inschrijfformulier ontvangen of
heb je nog vragen neem dan contact met ons op via soosdepitstopvlierden@gmail.com.

Gilde St. Willibrordus
Kofferbakverkoop Vlierden
a.s. zondag is weer een kofferbakverkoop in Vlierden. Om 7 uur wordt de Pastoriestraat bij “de bakker” en bij
café Thijssen afgesloten voor alle verkeer. De kerk blijft deze keer geheel vrij. Naar verwachting zullen
ongeveer 45 verkopers naar Vlierden komen. Er zijn weer aanmeldingen uit de gehele regio. De markt gaat
open om 9:15 uur en duurt deze keer tot 15:30 uur. De toegang is 1 Euro en kinderen tot 12 jaar gratis.
Met vriendelijke gildegroet,
De organisatie.

Biljartclub Ons Vermaak
De libre competitie is weer van start gegaan.
Team-1, bestaande uit Jan Thijssen, Wim Smits, R. Weemen en Frans Thijssen won de uitwedstrijd in
Neerkant van Neerkandia met een klinkende overwinning.
Het werd 0-8 voor de bezoekers. Het hele team schitterde.
Team-2, Geert Mennen, Wilbert van Bree, Leo Vermeulen en Peter Eijsbouts speelden 4-4 tegen S.V.
Marmabar

Voetbalvereniging SPV
Wedstrijd Programma Senioren .
Zondag 2 september.
Bekerwedstrijden
S.P.V. 1-ONDO 1
14:30 uur;
Koningslust 2-S.P.V. 2 11:30 uur,
(wedstrijd wordt in Vlierden gespeeld);
S.P.V. 3-Olympia-Boys 3 11:30 uur.
Bekerwedstrijden jeugd SPV
Datum
1-9-2018
−
SPV JO17-1
Deurne JO17-2
−
SPV JO15-1G
SJVV JO15-1
−
Deurne JO12-4
SPV JO12-1
Vervoer: Mads Verberne, Rick Joppe, Miel Mennen.
−
SPV JO11-1
SJVV JO11-3G
−
SPV JO10-1
Milheezer Boys JO10-1
−
SJVV JO9-1
SPV JO9-1G
Vervoer:
−
ZSV JO9-3
SPV JO9-2
Vervoer: Sem Kuijpers, Levi Rinket, Ruben v.d. Berk

Vertrek
Aanw.
13:30
10:45
10:30

Tijd
14:30
11:45
11:30

Scheidsrechter
Anco Klomp
Thomas Koolen

09:30
08:45
08:45

10:30
09:30
09:30

Stijn van Moorsel

08:30

09:15

SPV veteranen
Zaterdag 1 sept. – Milheezer Boys – SPV, vertrek 16:15 uur, aanvang 17:00 uur

