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Woensdag 6 maart Aswoensdag 19.00 uur Woord en Communieviering
M.m.v. kerkkoor. Uitreiking askruisje.

Zondag 10 maart 09.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Janssen m.m.v. kerkkoor.
Intenties:
Dina van den Heuvel-Verhees
Sien van de Beek-Strijbosch en overleden familie.

Mededelingen
1. De aanvangstijden van de zondagsvieringen in Vlierden zijn:
Eucharistievieringen, als pastoor Janssen naar Vlierden komt, beginnen om 9.00 uur.
Woord- en Communievieringen beginnen om 10.00 uur.
De aanvangstijden worden elke week in Het Trommeltje vermeld.
2. 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).
3. Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
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

Dorstvlegel van het jaar.

Tijdens de receptie van Prins Rik 1e afgelopen vrijdag is tot dorstvlegel van het jaar benoemd:
Onze oudpastoor Pater Piet Schellens, nu woonachtig in Teteringen.
.

Nieuwe correspondent Vlierden voor het ED
Met ingang van deze maand is Bas Leesberg aangewezen als correspondent Vlierden voor het
Eindhovens Dagblad. Hij zal als spreekbuis gaan fungeren namens de Vlierdense gemeenschap.
Heeft u tips of nieuwsberichten? Dan kunt u contact opnemen met Bas via onderstaande gegevens.
E-mail: basleesberg22@hotmail.com
Telefoon: 06-34531606 Adres: Copernicusstraat 20

Toneelgroep Beato: Maakt geld gelukkig?
Op 31 maart speelt de toneelgroep Bejato een mooi toneelstuk in het Gerardushuis in Walsberg.
Aanvang: 14.00 uur.
Maakt Geld Gelukkig? Het is een blijspel in 3 delen.
Korte inhoud: Het zal je maar gebeuren dat een vader van een eenvoudig gezin een grote som geld
wint in een loterij. Dan komen er oplichters opdagen, je dochter hopeloos verliefd wordt op een
oplichter en je moeder de hele dag moppert en zich overal mee bemoeit. Dan vraag je je wel eens af:
Maakt Geld Gelukkig? Iedereen is welkom, we hopen dat vele de weg zullen vinden naar het
Gerardushuis in de Walsberg.

Biljartclub Ons Vermaak
Driebandencompetitie
Team-1 speelde 4-4 bij Vriendenkring. Roland van Herpen speelde sterk met een gemiddelde van
0,724.
Team-2 won met het hoogst mogelijke resultaat. 0-8 bij Neerkandia. Het hele team speelde sterk.

Voetbalvereniging SPV
Programma Senioren:
Zondag 10 maart:
S.P.V.1-Keldonk 1 14:30 uur;
SPV 2 en 3 VRIJ.

S.P.V. VR 1- Baardwijk VR 3

10:30 uur;

SPV Veteranen op zaterdag 16 maart 2019.
S.P.V. - Brandevoort: aanvang 17:00 uur, aanwezig 16.30 uur
SPV Veteranen Toepconcours
Vrijdag 15 maart om 20.00 uur in café Thijssen vindt het jaarlijks Toepconcours van de Veteranen
weer plaats. Iedereen is van harte welkom, er zijn weer schitterende prijzen te winnen!!

