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Zondag 7 juli 09.00 uur Eucharistieviering. Pastoor Janssen mmv kerkkoor
Intenties:

Janske Jacobs
Willem Verberne
Arie en Nellie Weemen-Meulendijks
Dina van den Heuvel-Verhees

Zondag 14 juli 10.00 uur Woord en Communieviering mmv kerkkoor
Intenties:

Martien van der Wallen vanwege zijn verjaardag
Willem Verberne en Elisabeth van Mierlo

Zondag 21 juli 09.00 uur Eucharistieviering. Pastoor Janssen. Samenzang
Intenties:

Jan en Anna Hikspoors-van den Berg en hun zoon Christ

Zondag 28 juli 10.00 uur Woord en Communieviering mmv kerkkoor
Intenties

Harrie en Ria van Otterdijk van der Horst vanwege de parochie:

Zondag 4 augustus 09.00 uur Eucharistieviering. Pastoor Janssen. Samenzang
Intenties

Sjaak van den Broek vanwege zijn verjaardag:

Zondag 11 augustus 10.00 uur Woord en Communieviering mmv kerkkoor
Intenties:

Piet en Anneke Kersten-van Dooren vanwege hun beider verjaardag

Zondag 18 augustus 09.00 uur Eucharistieviering. Pastoor Janssen. Samenzang.
Intenties:

Nellie Sleegers-van Rijssel vanwege haar verjaardag en dochter Miriam.

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. Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946
5. Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.

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

Een bericht van de contactgroep
De jaarlijkse vrijwilligersochtend van de parochie zal worden gehouden op 15 september aanstaande.
De vrijwilligers zullen hiervoor nog een uitnodiging ontvangen.

Afgelopen donderdag heeft de werkgroep dorpsgroen haar plannen gepresenteerd in een
goed gevulde foyer van ’t huis. De reacties waren over het algemeen positief.
Na de vakantie gaan wij als werkgroep dan ook verder om de plannen daadwerkelijk te realiseren.
De presentatie is terug te vinden op de website van Samen Vlierden

.

Cliëntondersteuning voor zorg in Deurne
Beste mensen,
Mijn naam is Suzanne Leenders en ik ben werkzaam als cliëntondersteuner -van uit Mee- voor Zorg
in Deurne. Ik zet me in voor mensen met een beperking die hun weg zoeken in het organiseren van
zorg of daar vragen over hebben. Beperkingen kunnen bestaan uit het ervaren van beperkingen,
lichamelijke of verstandelijke beperkingen en beperkingen gerelateerd aan ouder worden enz.
Kortom heel breed.
Ik doe huisbezoeken, maar mensen kunnen ook naar het gemeentehuis komen volgens afspraak.
(die we samen maken)Soms is iemand geholpen met één gesprek maar is er meer nodig dan kan
dat ook. Mijn diensten zijn vrijblijvend en op maat.
Voelt u vrij mij te bellen of een bericht te sturen ik denk graag met u Mee.
Mijn telefoonnummer , 06-43366706
Mijn e-mail adres, s.leenders@meezuidoostbrabant.nl
en mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag

Zorg en Wonen in Deurne
Zoek het lekker samen uit !
Op donderdag 16 mei heeft de KBO kring Deurne een bijeenkomst georganiseerd in de
Kastanje in Liessel met als thema Zorg en Wonen. Henk Geene, de schrijver van twee
boeken over dit onderwerp heeft een inleiding verzorgd en daarna is er een
paneldiscussie met de aanwezigen in de zaal.
In het panel zitten (niet toevallig) onze beide wethouders van Zorg (Marnix Schlösser)
en van Wonen (Helm Verhees).
Blijkbaar vinden zo’n 200 mensen en de wethouders van Deurne het de moeite waard om
met elkaar te praten over dit onderwerp. De ondertitel boven dit stukje heeft blijkbaar
niet de meest gangbare betekenis, dat we aan ons lot worden overgelaten.
We schijnen het niet helemaal in ons eentje te hoeven uitzoeken, maar de KBO en de
gemeente (met de LEVgroep), willen ons op weg helpen en het samen met u uitzoeken!
We kennen allemaal nog de in de jaren 90 gelanceerde kreet: “ een slimme meid is op
haar toekomst voorbereid ”. Of we nou man of vrouw zijn, ons voorbereiden op de
toekomst (die voor ons steeds korter wordt) is voor ons allemaal noodzakelijk.
We denken misschien alles onder controle te hebben, maar (ook al hoort u het niet
graag) we worden allemaal kwetsbaarder. Praat er eens met uw kinderen over, hoe
denken zij u te kunnen helpen als het lot u minder goed gezind is.
Kortom we willen samen met u de realiteit van ons ouder worden met toenemende
beperkingen eens echt goed doorpraten, niet om er angstig over te worden, maar om er
beter op voorbereid te zijn en mogelijk nu al maatregelen te nemen.
De komende tijd vindt u een aantal columns over dit onderwerp in ons Weekblad voor
Deurne, de dorps- en wijkbladen, en de nieuwsbrieven van de KBO-afdelingen.
In het najaar organiseert de KBO met de gemeente in uw wijk of dorp een bijeenkomst
om te horen wat u in de komende jaren nodig denkt te hebben en wat er nu nog
ontbreekt (er dus nu al over nadenken en praten is slim).
Kortom, u bent de komende tijd aan zet. Wij bereiden ons voor. U ook?

Het Trommeltje wenst iedereen een fijne en zonnige vakantie!

