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Zondag 7 april 09.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger Pastoor Janssen. Samenzang.
In deze viering zullen de Eerste Communicanten zich voorstellen.
Intenties:
Wim Berkers vanwege zijn verjaardag.

Mededelingen
1.

2.

3.
4.
5.
6.

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.
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
Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946
Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
De bankrekeningen van de vroegere zelfstandige parochies bestaan nog en worden ook als zodanig
gebruikt. Maar alle rekeningen staan sinds de fusie op naam van de grote parochie Deurne, want daar
worden de rekeningen beheerd.

Kerkhofonderhoud
a.s. Vrijdag, 1e vrijdag van de maand, wordt de werkgroep weer om 09.00 uur verwacht

Oproep Gezinsvieringen werkgroep:
De Gezinsvieringen werkgroep in Vlierden organiseert elk jaar 5 Gezinsvieringen in de kerk in Vlierden in
samenwerking met de diverse groepen van Basisschool “De Wegwijzer”.
Wij zijn op zoek naar iemand die graag mee wil helpen bij het organiseren van deze Gezinsvieringen.
Heb je interesse en/of wil je extra informatie neem dan contact op met Rinie Berkers tel 0493-320107 na 18:00
uur of mail naar bbb_vlierden@upcmail.nl.
De Gezinsvieringen Werkgroep.

Stamppot eten dankzij alle gasten en vrijwilligers een groot succes
Stichting Vlierden Helpt wil via deze weg nogmaals alle gasten en vrijwilligers bedanken voor hun aanwezigheid
en inzet tijdens de jaarlijkse Stamppot maaltijd met Halfvasten. Dankzij jullie de hele mooie opbrengst van
€1160,- voor het Rangala Babyhome in Kenia. Met name onze dank aan Jeanne Thijssen als drijvende kracht in
de keuken, de enthousiaste schilbrigade, diegenen die hebben geholpen bij het inrichten en aankleden van de
ruimte en iedereen die in de keuken en achter de bar alles soepel hebben laten verlopen. Kers op de taart was
wederom het sfeervolle optreden van To Enjoy. Iedereen heel erg bedankt!

Wijnactie
Tijdens de stamppot avond werd er een heerlijke witte en rode wijn geserveerd. Deze Spaanse Care-wijn is
door het Wijn Spijs Atelier speciaal geselecteerd voor Vlierden Helpt en wordt op een maatschappelijk
verantwoorde manier en met oog voor de natuur geproduceerd. Deze witte en/of rode wijn kunt u nog bestellen
per doos van 6 flessen á €9,95 per fles via vlierdenhelpt@outlook.com. De volledige opbrengst van de wijn
komt ten goede aan het Rangala Babyhome in Kenia. Tip: Als u vóór 18 april bestelt bezorgen wij de wijn vóór
Pasen op zaterdag 20 april persoonlijk bij u thuis.

ZijActief
Op dinsdag 9 april brengen wij een bezoek aan het Heemhuis in Deurne , waarna we aanschuiven voor een
heerlijk 3 gangen diner bij zaal van Bussel. Aanvang 14.00 u bij Heemhuis Deurne, Stationstraat 73

Gilde st. Willibrordus
Kofferbakverkoop Vlierden
Volgende week zondag 14 april is weer de eerste kofferbakverkoop van dit jaar. Er zijn weer diverse
aanmeldingen uit de gehele regio. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de snelle beslissers. Vol is vol.
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.

Scouting
Aankomende zaterdag 6 april van 14:00 uur tot 16:00 bakken wij verse wafels en verkopen wij deze wafels op
de blokhut van scouting Vlierden. Mocht je meerdere wafels willen, kun je een Whatsapp sturen 0628577713 of
een email naar bevers@scoutingvlierden.nl. Iedereen is van harte welkom!
Groetjes de Bevers

Handboogvereniging Rozenjacht
Zaterdag 6 april is op onze banen weer de wedstrijd om de Koningstitel . Aanvang 14.00 uur .

Korfbalvereniging DOT
Onze junioren A zijn afgelopen zaterdag kampioen geworden in de zaal met 20 punten uit 12 wedstrijden!
Gefeliciteerd dames.
Vanaf komende donderdag 4 april gaan we weer buiten trainen. 1e competitiewedstrijd is dan 13 april voor de
pupillen D.

Voetbalvereniging SPV
Programma Senioren zondag 7 april:
S.P.V.1 - WHV 1
ST Geldrop/Braakhuizen VR 1-S.P.V. VR1

14:30 uur;
10:30uur;

Racing-Boys2 - SPV 3
S.P.V. 2 VRIJ.

10:30 uur;

SPV Veteranen zaterdag 6 april
Deurne – SPV, vertrek 16:15 uur, aanvang 17:00 uur.
Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
6-4-2019
SPV JO19-1
─ Lierop JO19-1
SPV JO15-1G
─ ONDO JO15-2
DESM JO12-1
─ SPV JO12-1

Vertrek
Aanw.
13:30
11:45
09:15

Tijd Scheidsrechter
14:30
Kamiel
12:45 Thomas Koolen
10:30

Vervoer: Rick Joppe, Miel Mennen, Quint v. Roosmalen

ZSV JO11-3G

─ SPV JO11-1

09:30

10:30

09:15

10:00

09:00
08:15

09:30
09:00

13:45

14:30

Vervoer: Casper v.d. Voorde, Ties Bankers, Jens Schlösser

Deurne JO10-2

─ SPV JO10-1G

Vervoer: Matthieu Schakenraad, Lize Menne, Harry-Alexander

SPV JO9-1G
SJO Helmondia-Mulo JO9-4

─ S.V. Brandevoort JO9-3
─ SPV JO9-2

Vervoer: Guus Beijers, Sem Kuijpers, Ruben v.d. Berk

Someren JO7-3

─ SPV JO7-1

Vervoer: Juul Vollenberg, Raf Manders, Roy Bierings

Programma competitiewedstrijden SPV junioren
Datum en wedstrijd
8-4-2019
Deurne JO12-1
─ SPV JO12-1
Vervoer: Jarno Kuijpers, Max Welten, Revo den Holder

Vertrek
Aanw. Tijd Scheidsrechter
18:00 19:00

