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Zondag 22 december 09.00 uur Eucharistieviering. Samenzang.
Voorganger: Pastoor Janssen.
Intentie:
Karel van de Laar.

Gezinsvieringen op kerstavond
dinsdag 24 december.
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 woorden 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: kerstmis op weg. De beelden van de kerststal komen tot leven en vertellen over
hun rol in het kerstverhaal.
De kinderen van groep 7-8 van basisschool de Wegwijzer zullen deze viering mede verzorgen.
Tevens zullen een aantal leden van Fanfare Wilhelmina 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 dinsdag 24 december.
Werkgroep Gezinsviering Vlierden

Woensdag 25 december 1e Kerstdag 09.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Janssen m.m.v. Kerkkoor.
Intenties voor alle vieringen tijdens Kerstmis:
Nolda Beijers
Gerard Mennen en familie Mennen-Strijbosch
Sien vd Beek-Strijbosch en overleden familie
Nellie Sleegers-van Rijssel en dochter Miriam
Overleden familie Driessen-Keyzer
Martien van der Wallen
Harrie en Drika van Dijk-Koolen en Jos
Marinus en Egidia Huijbers-Renders en Frans Huijbers
Toon Kanters
Jan en Fien Smits-van Heugten en overleden familie Smits-van Heugten
Karel van de Laar
Wim Berkers
Ronnie Weemen en overleden familie
Overleden familie Vermeulen-van Deurssen
Martien van Rijssel en schoonzoon Gino van Bree
Hans Strijbosch en overleden ouders en schoonouders.

Donderdag 26 december 2e Kerstdag in Vlierden geen viering.
Rangala Babyhome
Zr. Mary-Esther van het weeshuis in Kenia dankt ons in haar kerstboodschap voor alle ondersteuning van het
afgelopen jaar.
Ze wenst ons allen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

Driekoningen zingen
Op zaterdag 4 januari komen de drie koningen bij u langs om geld op te halen voor weeshuis Rangala in Kenia,
het goede doel van de Stichting Vlierden Helpt. 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 1 t/m 8 van harte uitnodigen om mee te komen zingen. Je wordt om 13.30 uur
in ’t Huis/MFA verwacht. Hier liggen koningskleren klaar om je 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 uur 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 stuur een mailtje met de namen en leeftijd van de
kinderen die meedoen naar vlierdenhelpt@outlook.com
Alle kinderen die zaterdag mee zingen krijgen na afloop iets te drinken en een snack aangeboden in ‘t Huis.
De Stichting Vlierden Helpt dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage en bedankt alle kinderen voor hun inzet!
Fijne feestdagen!

Rimbamplekkers 55 jaar
Wie o wie wordt onze 55e jeugdprins(es) en gaat samen met prins Carlo voorop in de polonaise.
Hier volgt hint 2. hij/zij heeft een doel voor ogen
Hint 1 van vorige week: de geschiedenis herhaalt zich
Het prinsenbal is op zondag 5 januari om 14.00 uur in de blokhut.

Oliebollenactie SPV Jeugd
SPV jeugd organiseert op 31 december voor de laatste keer een oliebollenactie. Met deze actie steunt u de
jeugd van SPV Vlierden. U bent van harte welkom om op 31 december tussen 12:00 uur en 17:00 uur op het
voetbalveld , om een portie heerlijk, verse oliebollen op te komen halen.

Soos de Pitstop
2019 sluiten we af met een kerstgala! Trek dus een sjieke outfit aan, dan eindigen we het jaar in stijl. De soos is
op vrijdag 20 december van 19.30u tot 21.30u.

Biljartclub Ons Vermaak.
Team 1 verloor met 6-2 van O en O uit Deurne
Team 2 speelde 4-4 gelijk tegen Internos uit Neerkant

Korfbalvereniging DOT
Programma:
Zondag 22-12
DOT 1 – ROKA 1

10.30u.

Aanw. 9.30u.

De Kubus, Deurne

Voetbalvereniging SPV
Wedstrijdprogramma SPV senioren zondag 22-12-2019
KWIEK Venlo 1 - SPV 1

14:00 uur.

Attentie
Volgende week komt i.v.m. Kerstmis Het Trommeltje een dag eerder, op dinsdag 24 december.
Kopij moet dan wel vóór zondagavond 22 december 18.00 uur binnen zijn.
In de week van Nieuwjaar verschijnt Het Trommeltje niet. Evt. berichten dus een week eerder
aanleveren, dus ook vóór zondagavond 22 december 18.00 uur.

