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Zondag 25 oktober 09.00 uur Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Janssen
Intenties:

Noud en Marie Beijers-Teuwen
Toon Kanters vanwege zijn sterfdag

Zondag 1 november 10.00 uur Woord en Communieviering
 Allerheiligen en Allerzielen.
Met Allerheiligen – zondag 1 november – is er om 10.00 uur een W &C-viering in onze
parochiekerk.
De viering van Allerzielen zal maandag 2 november om 19.00 uur centraal plaatsvinden
vanuit de grote Willibrorduskerk in Deurne voor de gehele parochie (Deurne,
Helenaveen, Liessel, Neerkant en Vlierden).
Het pastorale team zal hierin voorgaan.
De namen van alle overledenen van het afgelopen jaar die een uitvaart in een van onze
kerken hebben gehad of een begrafenis op een van onze begraafplaatsen worden
daarbij genoemd. We steken voor hen lichtjes aan.
De viering is alleen thuis op de i-pad, smartphone of computer te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/
Op de website vult u Deurne in. Daarna kiest u voor de St. Willibrorduskerk.
U kunt vervolgens de dienst aanklikken.
De opname is ook later nog terug te kijken.
De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar kunnen als zij dat wensen
het gedachteniskruisje vanuit de Mariakapel meenemen naar huis.

Zondag 8 november 09.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Janssen
Intenties:
Nolda Beijers
Nellie Sleegers-van Rijssel vanwege sterfdag en dochter Miriam.

Zondag 15 november 10.00 uur Woord en Communieviering
Intenties:

Voor de zieken in onze parochie.

Nieuwe regels m.b.t. coronavirus.
Om het risico van snelle verspreiding van het Covid-virus te voorkomen en ter bescherming van ons allen is
besloten dat bij de vieringen in onze parochiekerk maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn. Als u zeker wilt
zijn van een plaats, kunt u zich aanmelden via de website www.heiligewillibrorddeurne.nl. Dit kan steeds in de
week vóór de viering van maandag t/m donderdag. Als dit niet lukt kunt u het Parochiecentrum (0493-312486)
op die dagen ook bellen. Zij zijn bereikbaar van 09:00 tot 12:00 uur. U bent natuurlijk ook zonder aanmelding
welkom. U loopt dan wel het risico dat de 30 plaatsen bezet zijn.

Corona- geboden bij kerkbezoek:
1
2
3

Volg de aanwijzingen: Bij de ingang staat iemand die uw naam op de presentielijst aftekent.
Kom niet bij verkoudheid, hoesten, niesen of koorts
Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Gebruik alleen de plaatsen die hiervoor beschikbaar zijn.
4 Ontsmet uw handen bij binnenkomst.

Kerkhofonderhoud
Vrijdag 30 oktober wordt de werkgroep in verband met Allerheiligen/Allerzielen om 09.00 uur verwacht.

Soos de Pitstop
Op vrijdag 30 oktober stond er een halloweentocht gepland voor de welpen en groep 7 en 8. Deze
gaat helaas niet door vanwege de gedeeltelijke lockdown.
Dat betekent dat er in oktober geen soos is. We hopen in november weer een soosavond te kunnen
houden.

Rabobank clubsupport
Steun de Vlierdense verenigingen. Het kan nog tot 25 oktober!!
.
Carnavalsver. Dostvlegels, De Vlierländer Musikanten, Fanfare Wilhelmina,
Gilde St. Willibrordus, KBO Deurne-Vlierden, Korfbalver. D.O.T.,
Oranjever. Vlierden, Scouting Vlierden, Soos de Pitstop, Tennisclub Vlierden,
Toneelver. ’t Vat, Voetbalver. SPV, Zang To Enjoy, Zij Actief Vlierden.
Laat uw stemmen niet verloren gaan en stem op de Vlierdense verenigingen.
De stemperiode loopt van maandag 5 oktober tot zondag 25 oktober. Elke stem is voor de vereniging geld
waard. Als je geen toegang hebt tot de Rabo App of Rabobank Online Bankieren of wil je hulp, dan kun je
contact opnemen met Rabobank Peelland Zuid tel. 0493-393393.
Gecoördineerd door

Vrijwillige hulp gevraagd op DeurnevoorElkaar
-Vrijwillige baliemedewerker voor op de zaterdag, VVV Deurne
Houd je ervan om toeristen en mensen uit de regio te vertellen over de vrijetijdsmogelijkheden van Deurne en
De Peel en vind je het leuk om te adviseren over allerlei leuke streekgebonden artikelen? Op de zaterdag van
10.00-16.00 uur, minimaal 2x per maand, vaker mag ook.
-Mantelzorger ontlasten
De vrijwilliger gaat mevrouw op leeftijd met dementie vergezellen door met haar een kopje thee te drinken, het
maken van een praatje of een spelletje doen. Voor 2 uur in de week, het liefst op een vrijdagmiddag, lukt dit
niet mag het ook een andere dag zijn.
-Personal coach gezocht
Vrijwilliger gezocht die Meike kan begeleiden met sport. Ze is klaar met revalidatie en kan wel wat hulp
gebruiken om het sporten nog meer op te bouwen.
-Vrijwilligerswerk bij de Zorgboog Deurne
Heb je het gevoel dat je iets wilt en kunt betekenen voor de ander, dat jij diegene wil zijn die op dat moment de
bewoners een geluksmomentje komt bezorgen? Dan is vrijwilligerswerk écht iets voor jou. Er zijn meerdere
vacatures.
Kijk op www.deurnevoorelkaar.nl voor deze en andere hulpvragen!
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Petra Mennes.
T: 0493-352500 /06-14871231 E : petra.mennes@levgroep.nl
Zorg goed voor elkaar en voor jezelf!
(Houdt rekening met richtlijnen ter voorkoming van corona)

Attentie:
Omdat ik de komende weken weer weinig kopij voor het Trommeltje verwacht in verband met de
nieuwe regelingen, heb ik de geplande vieringen in de kerk al vast voor 4 weken geplaatst. Mochten er
toch voldoende berichten voor Het Trommeltje binnen komen, is een eerdere uitgave mogelijk.
Zo niet, komt het volgende Trommeltje pas op 18 november. Kopij aanleveren vóór 16 nov.18.00u.
Tonnie van Rijssel

