
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

‘Niets was 

mogelijk, 

totdat  

iemand 

het deed’ 
 

-Nelson Mandela-. 
 

 

Installatie  

Pastoor Dieter Hedebouw 

 

      Zondag 4 september,  

                10:30 uur   

Feestelijke eucharistieviering 

St. Willibrorduskerk Deurne 

 
m.m.v. een gelegenheidskoor 
en de vier Deurnese gilden, 
waarin pastoor Dieter Hede-
bouw als pastoor wordt geïn-
stalleerd door Deken E. Seidel. 
  
Na afloop van de viering is er 
een informeel samenzijn en is er 
gelegenheid om pastoor Dieter 
te feliciteren en persoonlijk wel-
kom te heten.  

 

 

Aanmelding Eerste  

Communie 2023 
 
De voorbereiding op de eerste com-
munie gaat weer beginnen. Wij nodi-
gen kinderen uit groep 4 of hoger uit 
om mee te doen.  
Dit kun je verwachten: 
 
✓ Digitale Jeetje!s: brieven via e-mail, met opdrachten, terugblik op 

de bijeenkomsten, uitleg over de thema’s en het laatste nieuws. 
✓ Vrolijke, gevarieerde en actieve bijeenkomsten. 
✓ Mooie vieringen rond de feestdagen. 
✓ Een stemmige, eigentijdse, feestelijke eerste-communieviering. 
 

Aanmelding  

Vormsel 2023  

 
Ook de voorbereiding op het Vormsel 
gaat weer van start. Wij nodigen jon-
geren uit groep 8 en hoger uit om 
mee te doen.  
Dit kun je verwachten: 
 
✓ Digitale SNARSen, brieven via e-

mail, waarin blijkt dat mensen uit 
oude Bijbelse verhalen ook nu 
nog actuele ‘influencers’ zijn. Je vindt er natuurlijk info over geloven, 
over de bijeenkomsten & opdrachten en we ontdekken de rijke sym-
bolen van het Vormsel.  

✓ Vrolijke, interessante en ook nog leerzame bijeenkomsten. 
✓ Een bezoek aan de Power of Fire in Den Bosch. 
✓ Een indrukwekkende, feestelijke vormselviering. 

 

Aanmelding Communie en Vormsel via website 
 

Meld je aan op de parochiewebsite: heiligewillibrorddeurne.nl  
Ga in het menu naar formulieren en klik het juiste formulier aan. De be-
taling (€ 50,=) verloopt via iDEAL en is gekoppeld aan het invullen van 
het formulier. Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 25 september 
2022. 
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Parochiecentrum Visser 2,  

5751 BL Deurne, 0493-312486 
open op werkdagen 9.00-12.00 uur 

info@heiligewillibrorddeurne.nl 
www.heiligewillibrorddeurne.nl 
IBAN: NL56 RABO 0148 1912 82  

t.n.v. Parochie Heilige Willibrord Deurne  

 

 



Mensen onder ons 
 

Bij de bron 
 

gedoopt werden: 
 

Sven Baten 
Levi Bakkeren 
Vicki Manders 
Ize Koppens 
Lucas Relou 

 

Jubileum 
 

Mart en Ria Honings-Bouwmans 
vierden hun 50-jarig huwelijk 

 

In uw hand 
 

We vierden hun leven 
en gaven uit handen: 

 

Pieter Martens, 
91 jaar, de Nieuwenhof; 
Nelly Martens-Kuijpers, 
82 jaar, Julianastraat: 

Netty Stevens, 
79 jaar, Helmondseweg;  

Peter Bankers, 
65 jaar, Hagelkruisweg; 

Lenie van Dijk-Leenders, 
81 jaar Limburgstraat; 

Driek Gijsbers, 
87 jaar, Paardekopweg; 

Nancy van Gog-Drieshen, 
54 jaar, Vlierdenseweg; 

Thea van der Weerden-van der 
Heijden,  

86 jaar, Hellemanstraat; 
An Aarts-van Otterdijk, 

91 jaar, De Nieuwenhof. 

 

Bedankt! 
 

Namens alle jongeren, vrijwil-
ligers en het bestuur van TEJO 
Deurne willen we iedereen har-
telijk danken voor de donaties 
die we hebben mogen ontvan-
gen naar aanleiding van het af-
scheid van pastoor Paul Jans-
sen. De donaties gaan we inzet-
ten om jongeren te kunnen  
blijven ontvangen in het TEJO- 
huis. 

 

Op de Koffie 
 

Elke dinsdag ontvangen wij u 
graag tussen 10:00 en 11:30 
uur in het Parochiecentrum.  
Komt u ook? Gezellig! 
 
 

Kerkdienstgemist.nl 
 

Alle vieringen vanuit de St. Willibrorduskerk zijn te volgen of terug te 
kijken via: kerkdienstgemist.nl 

 

Herdenking  
 

Op zondag 25 september is de Herdenkingsdienst oud-strijders om 
10:30 uur in de St. Willibrorduskerk. Seniorenkoor 2000 zal de viering 
opluisteren. 

 

Oproep vrijwilligers 
  

•  We zijn op zoek naar vrijwilligers die bij reguliere en bijzondere 
vieringen (indien nodig ook bij uitvaarten) de camera willen be-
dienen voor de livestream in de St. Willibrorduskerk Deurne. Het 
bedienen van de camera is niet moeilijk en werkt via een 
afstandsbediening.  

 

• We zijn op zoek naar een vrijwilliger die affiniteit heeft met web-
sitebeheer en die hand-en-spandiensten wil verrichten met be-
trekking tot de website van de parochie. Het gaat dan om het 
plaatsen van aangeleverde artikelen en eventuele foto’s in de 
agenda op de website en het actueel houden daarvan. De website 
gebruikt WordPress.  

 

• We zijn op zoek naar postbezorgers die de Nieuwbrief in de Heiakker 
mee willen bezorgen ongeveer 10x per jaar. In overleg met het 
wijkhoofd wordt bekeken hoe de straten verdeeld kunnen worden. 
Het is gemakkelijk als u zelf in de Heiakker woont. 

 

• We zijn op zoek naar een postbezorger voor de Molenstraat en de 
Wever. Het gaat om ongeveer 48 adressen.   

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiecentrum 
telefoon 0493-312486. 

 

Expositie 
 

Geloof in Gips | Keramiek in Kerk  

St. Willibrorduskerk Deurne 
 

Tot en met zondag 23 oktober is in de St. 
Willibrorduskerk Deurne de wisseltentoon-
stelling te bezichtigen over de achtergrond 
van gipsen en keramische beelden en hun 
makers. 
 

Open: elke dag behalve maandag tussen 14:00 en 16:00 uur. 

 

Concertcyclus St. Willibrorduskerk 
 

Op zaterdag 10 september om 16:00 uur verzorgen diverse organis-
ten een concert in het kader van de Nationale Orgeldag en Open Mo-
numentendag. 
 

Op zondag 18 september om 16:00 uur verzorgen ensembles van de 
Koninklijke Harmonie Deurne een concert.   
 

Op vrijdag 23 september om 15:00 uur vieren we de wisseling van het 
seizoen met orgelspel. 

 

 


