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Tot en met 31 mei geen vieringen in onze kerk.
Corona-maatregelen:
Maandagavond 23 maart heeft de rijksoverheid door middel van een persconferentie extra
maatregelen bekend gemaakt om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle
bijeenkomsten en evenementen worden verboden tot 1 juni.
Er is nog zoveel onzekerheid, dat we voorlopig alleen maar kunnen afwachten en vooral heel veel
geduld (moeten) opbrengen.
Voor onze parochiegemeenschap houdt dat in dat er tot die datum in onze kerk geen vieringen
gehouden mogen worden. Uitgezonderd zijn uitvaarten, onder strikte voorwaarden, waarbij een
minimaal aantal mensen aanwezig mag zijn.

Uitzendingen op afstand:
Wel worden er in de hoofdkerk, de Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne, wekelijks besloten
diensten gehouden door het pastorale team die via internet te volgen zijn. Die vieringen worden elke
zondag vanaf 10.30 uur rechtstreeks uitgezonden.
U kunt die volgen door in te loggen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1480
Of via Google intypen: kerkdienstgemist deurne.
Ook kunt u die later nog terugkijken en meevieren.

Goede week:
Tijdens de Goede Week zijn er besloten diensten gehouden en uitgezonden. Die kunnen op de
zelfde manier nog teruggekeken worden door te kiezen voor “alle uitzendingen”.
Deze vieringen zijn het bekijken waard. Hulde en complimenten aan het pastorale team.

Intenties:
Intenties die al opgegeven waren voor de vieringen in onze parochiekerk kunnen, als de vieringen
weer normaal gehouden mogen worden, opnieuw worden opgegeven. Ze worden nu al wel tijdens
bovengenoemde digitale vieringen vermeld.

Bedevaart naar Ommel:
Deze bedevaart is – zoals gebruikelijk – gepland op de eerste zondag van de meimaand; dus zondag
3 mei a.s. Ook deze bedevaart kan dus helaas niet doorgaan. Wel wordt weer de bedevaart kaars
voor Vlierden voor die tijd gewijd en in de kerk van Ommel geplaatst. Op uw verzoek (aan de
parochie Ommel) wordt deze kaars ontstoken op de momenten dat u dat op
prijs stelt.

Parochiecentrum
Het Parochiecentrum blijft, zo mogelijk, geopend van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
U kunt het parochiecentrum telefonisch bereiken op 0493-312486 of per mail via
info@heiligewillibrorddeurne.nl.

Vastenactie – Alternatieve invulling
Zoals in het vorige Trommeltje aangegeven worden dit jaar de vastenactie-zakjes niet via de
gebruikelijke huis-aan-huis-collecte opgehaald, maar kunt U uw bijdrage voor opleiding van de jeugd
in ontwikkelingslanden op een alternatieve manier doen.
Tot en met donderdag 23 april kunt U een met contant geld (of een ingevulde machtiging) gevuld
vastenactie-zakje deponeren in de brievenbus van:
a. Michel Buijtenweg – Hoge Zijdeweg 43
b. Rian van Dijk – Schooteind 1
c. Hans van Huisseling – Vlierdenseweg 140

Ook is het nog steeds mogelijk om een ingevulde en ondertekende machtiging rechtstreeks te sturen
naar de landelijke vastenactie (antwoordnummer 24662 2490WB Den Haag), of een donatie te doen
op bankrekening IBAN NL66RABO0110836693 t.n.v. Vastenactie Groot-Deurne.
Wij danken U bij voorbaat voor Uw begrip en Uw gulle gaven.
M.O.V.-groep Parochie Heilige Willibrord

KBO-Leden
De dagreis die dit jaar was gepland gaat niet door. Deze dagreis verschuiven we naar 2021.
Voorlopig nog even rustig aan en hou je staand.
Reeds gedane betalingen worden gestorneerd.

Beste inwoners van Vlierden,
Corona heeft ons allemaal in de greep. Allemaal kennen we wel mensen die geraakt zijn door dit
virus. Sommige hebben afscheid moeten nemen van hun dierbaren. Het is een bizarre tijd voor ons
allemaal: kinderen thuis, thuis werken, mantelzorgers die het nog zwaarder hebben en zo kan ik wel
honderden voorbeelden opsommen.
Sommige mensen zijn creatief en bedenken toch manieren om met elkaar in contact te blijven en iets
voor elkaar te kunnen betekenen. De bereidheid om te helpen is gelukkig groot, de veerkracht van de
mensen is duidelijk zichtbaar.
Ook al ben ik op afstand, als wijkwerker voor Vlierden blijf ik beschikbaar voor jullie: voor vragen,
voor hulp of behoefte aan een praatje. Schroom niet om me te bellen of te mailen. Via 06-41037632
of joost.douwes@levgroep.nl
Zorg in Deurne is ook bereikbaar voor jullie via 0493-387387. Voor vragen over: Hulp en
Ondersteuning WMO, Jeugd en Gezin, Armoede en Schulden
Met vriendelijke groet,
Joost Douwes
LEVnetwerker, Wijkwerker en Maatschappelijk Werker

Attentie
Zoals u gemerkt hebt, is Het Trommeltje de afgelopen 2 weken niet verschenen. De reden zal u
duidelijk zijn. Er zijn geen vieringen in onze kerk en er komen nu ook geen berichten vanuit de
verenigingen. Dit zal ook de komende periode nog wel zo blijven. Wanneer er toch voldoende kopij
is om een Trommeltje redelijk te vullen, zal dit dan ook verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Tonnie van Rijssel
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