
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

‘Van wat we 

ooit hebben 

genoten kun-

nen we nooit 

verliezen; 

alles wat we 

diep liefhebben 

wordt een deel 

van ons’ 
 

- Helen Keller - 
 

Pastoor Dieter Hedebouw 

voelt zich welkom 
 

 

 

 

 

 

 
 
Ik wil bijzonder danken allen die 
op welke manier dan ook heb-
ben meegewerkt aan de prach-
tige installatieviering op 4 sep-
tember.  
Ik heb het als zeer mooi ervaren 
en ik voelde me welkom. Alles 
was goed verzorgd.  
 

De mooie herdersstaf die ik 
aangereikt kreeg mag een teken 
zijn van de taak die mij in deze 
mooie parochie wacht en waar-
voor ik me door de Heer geroe-
pen voel. Samen met u mag ik 
in Zijn voetsporen treden en 
bouwen aan de gemeenschap. 
Dank je wel! 

Op de hoogte blijven van de meest actuele stand van zaken? Meld je 
aan op www.heiligewillibrorddeurne.nl voor de digitale nieuwsbrief 
die met ingang van woensdag 12 oktober 2022 weer wordt verstuurd. 

 

Vieringen door de week in St. Willibrorduskerk 
 

Elke dinsdag en donderdag is er voortaan om 19:00 uur een eucharis-
tieviering in de Jacobskamer van de St. Willibrorduskerk. U kunt binnen-
komen via het torenportaal of via de zijdeur tegenover de dierenwinkel.  
 

Vieringen Den Draai en Gerardushuis 
 

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om in Zeilberg en Walsberg een 
viering mee te maken. Elke 1e vrijdag van de maand is er om 9.30 uur 
in Den Draai een eucharistieviering, waarin we samen bidden en zingen. 
Elke 3e vrijdag van de maand vieren we om 9.30 uur in het Gerardus-
huis. Na beide vieringen is er gelegenheid om nog wat te buurten bij 
een kop koffie of thee. 

 

Allerheiligen 
 

Dinsdag 1 november vieren we om 19.00 uur Allerheiligen 
met een eucharistieviering in de St. Willibrorduskerk.  

 

Allerzielen 
 

Woensdag 2 november bidden we voor onze overledenen 
en herdenken we hen met licht en bloemen. Dat gebeurt 
met een eucharistie in de St. Jozefkerk en een gebedsvie-
ring in de St. Willibrorduskerk. Beide vieringen beginnen 
om 19.00 uur. We noemen de namen van de overledenen van het afge-
lopen jaar die een uitvaart in een van beide kerken hadden of een be-
grafenis op een van onze begraafplaatsen. De betrokken families heb-
ben inmiddels hiervoor een uitnodiging ontvangen. Na de viering is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of 
thee. 

 

Voorbereiding Eerste Communie en Vormsel 2023 

De aanmeldingen zijn inmiddels binnen, en de voorbereiding op Eerste 
Communie en het Vormsel gaat van start. Er zijn dit jaar weer een aantal 
bijeenkomsten. Het digitale contact met ouders en kinderen via de email 
is afgelopen jaar goed bevallen. We hebben het dan ook in de voorbe-
reiding opgenomen. Nieuw is ook dat aan de voorbereidingsbijeenkom-
sten van de communicanten een korte viering voor kinderen en ouders 
wordt gekoppeld. Nieuw voor de vormelingen is een leuke uitstap naar 
Den Bosch voor de Power of Fire, een evenement voor alle vormelingen 
in ons bisdom.  
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Mensen onder ons 
 

Bij de bron 
 

gedoopt werden: 
 

Bo Kuunders 
Fenne Verberne 
Alysha de Kok 

 

In uw hand 
 

We vierden hun leven 
en gaven uit handen: 

 

Yfke Beijers-Ypma, 
87 jaar, Zeilbergsestraat; 

John van der Zanden,  
21 jaar, Langstraat 

Noud Ketelaars, 
77 jaar, Schutsboom 

Lies Dings-Sonnemans, 
90 jaar, de Nieuwenhof 

Jo van Someren-Bouwmans, 
86 jaar, Kruisstraat 
Piet van Deursen, 
95 jaar, Langstraat 

Jo Smits-Smits, 
89 jaar, Patrijs 

 

All Hallows Eve 
 

All Hallows Eve is op de voor-
avond van Allerheiligen, waarin 
de voorbereidingen getroffen 
werden voor dit feest en voor Al-
lerzielen de dag erna.  
In 2023 hopen we voor de 4de  
keer de St. Willibrorduskerk in 
het kaarslicht te zetten…maar 
helemaal voorbij laten gaan 
doen we het dit jaar ook niet.  
 

 

 

Concert bij kaarslicht 
 

De lichtjes branden op vrijdag 
28 oktober 2022 als om 21:00 
uur de Canto Ostinato wordt uit-
gevoerd op twee orgels en een 
vleugel. Een spectaculaire erva-
ring om van in vervoering te ra-
ken! 

Kerkdienstgemist.nl 
 

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

 

Oproep vrijwilligers 
 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die bij reguliere en bijzondere vieringen 
(indien nodig ook bij uitvaarten) de  camera willen bedienen voor de 
livestream in de St. Willibrorduskerk Deurne. Het bedienen van de 
camera is niet moeilijk en werkt via een afstandsbediening.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiecentrum 
telefoon 0493-312486. 

 

Expositie 
 

Geloof in Gips | Keramiek in Kerk  

St. Willibrorduskerk Deurne 
 

Nog tot en met zondag 23 oktober is in de 
St. Willibrorduskerk Deurne de wisselten-
toonstelling te bezichtigen over de achter-
grond van gipsen en keramische beelden en 
hun makers. 
 

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

 

Concertcyclus St. Willibrorduskerk 
 

Op vrijdag 28 oktober 2022 is het All Hallows Eve en is er om 21:00 
uur een concert: Canto Ostinato bij kaarslicht.  
 

Op zondag 20 november 2022 is er om 16:00 uur een concert door het 
Deurnes Mannenkoor. 
 

Op zondag 18 december 2022 verzorgt het Deurnes Gemengd Koor 
een kerstconcert om 16:00 uur. 
   

Op vrijdag 23 december 2022 is er om 15:00 uur een orgel-concert 
i.v.m. de wisseling van het seizoen.   

 

Excursie naar Beesel en Tegelen 
 

Op 21 oktober 2022 organiseert de Werk-
groep Wisseltentoonstellingen van de 
Stichting Behoud St. Willibrorduskerk een 
excursie naar Beesel en Tegelen. Er zijn 
nog slechts een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar. Achter in de kerk vindt u meer in-
formatie over deze excursie en het inschrijf-
formulier. 

 

Noteer alvast in uw agenda 
 

Op zondag 18 december 2022 verzorgt Together om 13:00 uur een 
kerstconcert in de St. Jozefkerk. 
 

Op zondag 18 december 2022 verzorgt het Deurnes Gemengd Koor 
een kerstconcert om 16:00 uur tijdens de concertcyclus. 


