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Zondag 14 februari 09.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Janssen Orgel: Harrie Bootsma
Intenties:
Voor Piet en Riek Louwers-van Otterdijk.

Zondag 21 februari 10.00 uur Woord en Communieviering
Cantor: Pieter Dohmen. Orgel: Mathijs Maas.
Intenties:
Voor de zieken in onze parochie

Zondag 28 februari 09.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Janssen. Orgel: Harrie Bootsma
Intenties:
Niek van Leeuwen vanwege verjaardag
Jan van den Heuvel en Henrica Maas
Piet en Sien Venner Beijers, zoon Huub en schoondochter Nellie.

Zondag 7 maart 10.00 uur Woord en Communieviering.
Cantor: Pieter Dohmen. Orgel Mathijs Maas.
Op Aswoensdag (17 febr.), in de Goede Week (1 t/m 3 apr.) en op 2e Paasdag (5 april)
zijn er in Vlierden geen vieringen. De vieringen vanuit de grote kerk in Deurne
kunnen gevolgd worden via Kerkdienstgemist.nl

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
4

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.
Ontsmet uw handen bij binnenkomst.

Paaskaars
We kunnen wel wat licht gebruiken in deze tijd.
Daarom geven wij u de gelegenheid om uw eigen huispaaskaars te bestellen,
een miniversie van de Paaskaars in de kerk.
U kunt deze kaars bestellen via de website van de parochie of door te bellen naar het
Parochiecentrum of hier achter in de kerk.
Er zijn twee formaten: een kaars van 20 cm hoog die kost € 12.een kaars van 30 cm hoog kost € 22.
Bestelde en betaalde kaarsen kunnen hier in de kerk worden afgehaald na de viering op
Palmzondag.

Valpreventie bij ouderen
Aan de hand van richtlijnen, maatregelen en activiteiten voorkomen dat een persoon ouder dan 65
jaar ongewild en plotseling valt, ongeacht of daar letsel uit voortkomt of niet.
Voor meer informatie zie: https://www.stannah.nl/valpreventie-ouderen-ultieme-gids/

De grote Dorstvlegels Thuisbingo!
Om carnaval toch niet helemaal geruisloos voorbij te laten gaan in deze bizarre tijden organiseert
cv de Dorstvlegels, in samenwerking met haar residentiehouder, op zaterdag 13 februari een
gezellige thuisbingo! Deze online carnavalsbingo wordt gepresenteerd door Sander Leesberg
en de bingokoning van Nederland: Michiel Eijsbouts. Het belooft een hilarische en interactieve
avond te worden met leuke prijzen! Er zijn bingokaarten te koop, borrelboxen en een compleet
sfeerpakket waarmee je de beleving van carnaval letterlijk in huis haalt. Voor meer informatie ga
je naar de site van de Dorstvlegels: www.dorstvlegels.com.

Heeft ook jullie tuin weer behoefte aan potgrond?
Wacht dan nog even!
Ook dit jaar houdt SPV weer een potgrondactie. In verband met de coronapericelen steken we hem
in een nieuw jasje: bij de volgende uitgave van het Trommeltje (10 maart) ontvangen jullie een
potgrond bestelformulier.
Verdere info staat daarin vermeld.
De opbrengst voor de potgrondactie gaat naar de SPV jeugd.

Lekker voetballen tijdens de lockdown!
Bij S.P.V. zitten we tijdens de Corona lockdown niet stil! Iedere zaterdag organiseren we onderlinge
toernooitjes voor de jeugd t/m 17 jaar. Helaas nog zonder aanmoedigingen van enthousiaste ouders,
opa’s en oma’s. Maar de kinderen zijn in ieder geval aan het sporten en dat is goed, dat is belangrijk!
Nu willen wij de kinderen die geen lid zijn van S.P.V. en misschien met zijn of haar vriendjes of
vriendinnetjes ook graag eens willen voetballen, uitnodigen om op zaterdagochtend 27 feb en 6 mrt
een keer mee te doen tijdens zo’n toernooitje. Lijkt dit je nu leuk, dan kun je je aanmelden via
jeugd@spv-vlierden.nl
De jeugdcommissie S.P.V. Vlierden

Molennieuws
Voor de molen ,,Johanna-Elisabeth,,is het jaar 2020 anders verlopen dan er gedacht werd op
1 Jan.2020. Vanwege het coronavirus(Covid 19) zijn er geen aktiviteiten georganiseerd in en rond
de molen. 6 weken mocht de molen in het voorjaar niet draaien vanwege een verkeerde uitstraling
en 2 maanden mocht er wel gedraaid (gemalen) worden maar geen bezoek worden ontvangen.
In de resterende tijd dat er wel bezoek mocht komen (max.2 tegelijk) zijn er toch 279 bezoekers
geweest en heeft de molen toch nog 105.485 omwentelingen gedraaid.
Opvallend in 2020 was het aantal dagen dat er te weinig wind was om te draaien (malen).
Op 20-7 heeft de K.B.O. Vlierden te kennen gegeven aan , Deurne Doet ‘t,, om te stoppen met het
onderhoud van de singel bij de molen zodat nu het gehele onderhoud van het groen weer terug gaat
naar de gemeente Deurne.
Om af en toe te kunnen malen is er 700 kg. triticale naar de molen gebracht . Deze stond tegenover
de molen en ,,Voergroep Zuid,, heeft 1.000 kg mais geschonken. Beide gevers nog dank daarvoor.
Brabant Water heeft te kennen gegeven om voor 1 maart 2021 een gedeelte van het bos bij de molen
om te vormen naar hakhout. Dit is een hele windvang verbetering voor de molen.
Op 15 december kwam het bericht dat er weer geen bezoek ontvangen mocht worden tot 19-1-2021.
Inmiddels tot 9-2-2021. Laten we hopen dat 2021 een positiever jaar mag worden voor deze prachtige
en unieke molen in Nederland, de ,,Johanna-Elisabeth,, in uw Vlierden.
Voor u allen nog de beste wensen en een gezond 2021.
Molenaar H.Smits en mio.H.Keijzers.

Attentie:
Omdat ook de komende weken weer weinig kopij voor het Trommeltje wordt verwacht in
verband met de Covid 19 maatregelen, zijn de geplande vieringen in onze kerk weer vast voor
4 weken geplaatst. Mochten er toch voldoende berichten voor Het Trommeltje binnenkomen, is
een eerdere uitgave mogelijk. Zo niet, komt het volgende Trommeltje pas op woensdag 10
maart. Kopij aanleveren vóór 8 maart 18.00 u.
Tonnie van Rijssel 06-10391250

