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Zondag 23 december 09.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger pastoor Janssen. Samenzang.
Intentie:
Voor de vrede in de wereld.

Maandag 24 december. Kerstavond.
Gezinsvieringen
Op kerstavond zijn er in de kerk twee vieringen.
Om 17:00 uur is er een viering voor kinderen van de onderbouw (vanaf 4 jaar). Dit is geen eucharistie
of woord- en communieviering, maar een viering die passend is bij kinderen van de onderbouw.
We staan stil bij de geboorte van Jezus.
We vragen vriendelijk of ouders tijdens deze viering toezicht willen houden op hun eigen kind.
Om 19.30 uur is er een gezinsviering. Dit is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, een woord- en
communieviering.
Het thema van deze viering is: de lichtstad. Tijdens een kerstspel gaan we op zoek naar de lichtste
stad van het land om daar samen kerst te vieren.
De kinderen van groep 6-7 van basisschool de Wegwijzer zullen deze viering mede verzorgen.
Ook een aantal leden van Fanfare Wilhelmina zullen de viering muzikaal opluisteren.
Na afloop van beide vieringen gaan we gezamenlijk naar de levende kerststal, die ook dit jaar weer
door de fanfare wordt verzorgd.
Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen toe en hopelijk zien we elkaar op maandag 24 december.
Werkgroep Gezinsviering Vlierden
22.00 uur Geen viering.

Dinsdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis 09.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Janssen m.m.v. kerkkoor.
Intenties tijdens alle Kertvieringen: Janus en Anneke van Dooren-van Woensel vanwege de kinderen; Nolda
Beijers; Sien vd Beek-Strijbosch en overleden familie; Nellie Sleegers-van Rijssel en dochter Miriam; Overleden
familie Driessen-van Kessel; Wim Kusters vanwege zijn sterfdag; Martien vd Wallen vanwege de buurt; Wim
Berkers; Harrie en Ria van Otterdijk-vd Horst; Nel van Otterdijk; Piet en Anneke Kersten-van Dooren en
overleden familie en kennissen; Cor Driessen; Harrie en Drieka van Dijk-Koolen en zoon Jos; Marinus en Egidia
Huijbers-Renders en Frans Huijbers; Martien van Rijssel en schoonzoon Gino van Bree; Hans Strijbosch;
overleden familie Vermeulen-van Deurssen.

Woensdag 2e Kerstdag. In Vlierden geen viering.
Collectes tijdens alle Kerstvieringen is 50% bestemd voor Farmers Families Future in Uganda.
Een stichting in het leven geroepen door oud Vlierdenaar Thieu Vinken en waarover hij een verhaal
hield op 9 december j.l.

Zondag 30 december.

In Vlierden geen viering.

Dinsdag 1 Januari 10.00 uur Woord en communieviering. M.m.v. Kerkkoor.
Intentie:

Martien vd Wallen vanwege zijn trouwdag.

Nieuwjaars wensen
Op dinsdag 1 januari 2019, is er na de viering van 10.00 uur gelegenheid om de goede wensen voor het nieuwe
jaar uit te wisselen. Achter in de kerk onder het genot van koffie of thee met de traditionele peperkoek.
Contactgroep Vlierden nodigt alle parochianen en inwoners van Vlierden hiervoor uit.

Driekoningen zingen
Op zaterdag 5 januari komen de 3 koningen bij u langs om geld op te halen 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 school. Daar
liggen de koningskleren klaar om te verkleden. Rond 14.00 uur gaan we zingend langs de deuren. We hopen
dat veel kinderen zich voor dit goede doel zullen inzetten, zodat we om uiterlijk 16.00 heel Vlierden bereikt
hebben. Vanwege de verdeling van de routes is het heel handig te weten op hoeveel kinderen we kunnen
rekenen. Kinderen kunnen hun naam op de lijst in de klas schrijven of u kunt een mailtje sturen
naar vlierdenhelpt@outlook.com 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.

Actie: Ik ben er voor Bianca!
Vlierden laat zich van zijn beste kant zien en ontplooit geweldige initiatieven om geld in te zamelen voor de
behandeling van “ons Bianca”. Helaas is het nog lang niet genoeg. Vlierden heeft al gul gedoneerd en het is
daarom tijd om uit te wijken naar Deurne! Wij vragen van de Vlierdenaren geen geld meer, we vragen nu om je
inzet. Je kunt het verschil maken voor Bianca! Op 12 januari willen we met een enorme groep Vlierdenaren (de
inzet is min. 1 persoon per huishouden = 450 Vlierdenaren) om 09.00 uur verzamelen bij ’t Huis om van daaruit
met de fiets naar de Markt in Deurne te gaan. Daar is de Markt speciaal voor ons afgezet en zelfs omgebouwd
tot heus zenuwcentrum van deze actie, de grootscheepse collecte. We gaan op de Markt de mensen
onderverdelen in kleine groepen. Elke groep krijgt een groepsleider aangewezen, waarna vervolgens de
groepen Deurne intrekken om te collecteren in de bebouwde kom van Deurne. Huis-aan-huis een bijdrage
vragen, effectiever geld ophalen kan niet! Het moet ook snel gebeuren nu, de klok tikt onverbiddelijk door.
Haast is geboden.
We moeten deze kans beslist aangrijpen en daar hebben we ook jouw inzet voor nodig. We vragen dus geen
financiële bijdrage van je, dat heb je hoogstwaarschijnlijk ook al lang gedaan. We vragen puur om je inzet! Meer
info zal de komende weken volgen, via social media en flyers. We komen vervolgens bij elk huis in Vlierden
langs om elke deelname te registreren.
We hopen dat je er op 12 januari om 09.00 uur bent voor Bianca. Veel keus is er niet, Bianca heeft dat helaas
ook niet. We vragen je om wat uren op die dag op te offeren voor Bianca, én haar gezin. Jij hebt namelijk tijd,
Bianca niet meer! We zijn een klein dorp, maar groots in samenwerken. De schouders moeten eronder en dat
moet nu gebeuren! Niet alleen voor Bianca maar ook voor haar man en haar kinderen. Kun je meer voor deze
actie betekenen, neem dan contact op via: benervoorbianca@outlook.com . Aanspreekpunten van deze actie
zijn: Frans Fransen, Frank van Rooij en Sander Leesberg.

Levende Kerststal
Op maandag 24 december organiseert Fanfare Wilhelmina de traditionele Levende Kerststal. Vele vrijwilligers
hebben ook dit jaar zich ingezet om de vernieuwde kiosk om te toveren tot een heuse kerststal waarbij het
kerstkindje niet zal ontbreken. Onder het genot van chocolademelk, glühwein en kerstbrood kunt u de
kerstdagen feestelijk beginnen waarbij zanggroep To Enjoy en een muziekensemble van Fanfare Wilhelmina
voor de vrolijke noot zal zorgen. Daarnaast zullen onze jeugdige muzikanten van De Muziekklup voor een
sfeervolle kerststemming zorgen met diverse kerstnummers.
U bent van harte welkom na de gezinsviering vanaf 20:30 uur. Graag wensen wij u hele fijne kerstdagen en
een gezond nieuwjaar.
Leden en bestuur Fanfare Wilhelmina Vlierden

Biljartclub Ons Vermaak
Team-1 won weer met 0-8 bij O en O. Jan Thijssen speelde 0,700 gemiddeld. Wim Smits bijna 0.3.
Stand :
1. TBK
14
80 pnt
2. Ons Vermaak
14
79
3 Poedelvrees
14
59
Team-2 won met 6-2 van Internos-Neerkant.

Soos de Pitstop
Vrijdag is het kerstgala! Trek dus een sjieke outfit aan en swing samen met ons de laatste dagen van het jaar in.
De soos is van 19.30u tot 21.30u.

Oliebollenactie SPV jeugd
SPV jeugd organiseert op 31 december a.s. haar jaarlijkse oliebollenactie. Met deze actie steunt u de jeugd van
SPV Vlierden. U bent van harte welkom om op 31 december, tussen 11:00 uur en 17:00 uur op het voetbalveld,
om een portie heerlijk verse oliebollen op te komen halen. Ook kunt u alvast een bestelling telefonisch
doorgeven, die u op deze dag komt ophalen. Tel: 06-19627254.

Gellakken voor Bianca
Zaterdag 22 december ga ik gellakken voor Bianca. De gellak houdt tot wel 14 dagen! Je kunt binnenlopen
tussen 10:00 en 17:00 uur aan Belgerenseweg 25. Ook aan de wachtende mensen is gedacht, zij kunnen
genieten van een een kopje koffie/thee of glaasje zelfgemaakte glühwein aangeboden door Wilma Berkers. De
kosten voor een laksessie is €10,-. De gehele opbrengst van die dag gaat naar “Wij stoppen MS voor Bianca”.
Dus wil jij er gelakt bijzitten met kerst, dan zie ik je graag zaterdag!
Melanie van Dijk en Wilma Berkers

Sportief Wandelen op maandagmiddag in Vlierden, een beweegprogramma van
Sportief Bewegen Deurne.
Onder de naam Sportief Bewegen Deurne, biedt gediplomeerd bewegingsdocent Maria van Eijk een aantal
bewegingsprogramma’s aan.
Voor deze beweegprogramma’s hoeft men beslist geen topconditie te hebben. Het uitgangspunt is dat iedereen
mee kan doen.
Uitgebreide informatie op de website: www.sportiefbewegendeurne.nl
De volgende bewegingsprogramma’s worden gegeven:
Sportief Wandelen voor senioren in Vlierden (en Liessel)
Sportief Wandelen voor senioren duurt ongeveer 1½ uur en bestaat meestal uit bewegingsoefeningen,
loopoefeningen, lekker doorwandelen met tempowisselingen en uitlopen. Op maandagmiddag in de Bikkels en
de Vlierdense bossen. En natuurlijk wordt er afgesloten met koffie of thee.
Start: Hoge Zijdeweg 118A, Vlierden (Handboogclub Rozenjacht)
Groep 1: 13.15 – 14.45 uur
Groep 2: 15.00 – 16.30 uur
Op dinsdagochtend is er Sportief Wandelen voor senioren in de Liesselse bossen (start Sporthal de Smeltkroes
in Liessel). En op woensdagochtend Seniorengymnastiek en Stoelgymnastiekin Sporthal de Smeltkroes,Mgr.
Berkvensstraat 82, Liessel.
Uitgebreide informatie op de website.
Natuurlijk kunt u altijd een keertje gratis meedoen om te kijken of een activiteit aan uw verwachtingen
beantwoordt.
Vragen of het aanmelden voor een van de activiteiten kan heel eenvoudig via een telefoontje (06 27298519 of
0493 341 249) of een mailtje naar Maria van Eijk (info@sportiefbewegendeurne.nl).Of via de website
www.sportiefbewegendeurne.nl.

Korfbalvereniging DOT
Programma
Zaterdag 22-12
Lottum A1 – DOT A1

13.15u.

Aanw. 12.10u.

’t Haeren, Grubbenvorst

Voetbalvereniging SPV
Wedstrijd Programma Senioren zondag 23 december.
S.P.V. 1 – FC de Rakt 1 14:00 uur; S.P.V. 2 VRIJ; S.P.V. 3 VRIJ ; S.P.V. VR1 VRIJ.
Competitie Jeugd
SPV
Datum
20-12-2018

2018 -2019
Aanw. Tijd
Vertrek

Scheidsrechter
Teun Berkers

SPV JO12-1

─ SJO Helmondia-Mulo JO12-2

18:00

19:00

Op 26 december komt er geen Trommeltje. Het eerstvolgende komt weer op 2 januari.
De redactie wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar

