ACTIE : GRIENDTSVEEN FLEURT OP !
Waarom deze actie?
Om onze kerk met het jubileum 125 jaar [+ 1 ] en in deze
moeilijke coronatijd extra te ondersteunen.
Natuurlijk ook en vooral om ons dorp prachtig op te fleuren!
En misschien ook nog een leuke tip voor moeder dag!
WAT EN HOE GAAN WE DAT DOEN?
Vanaf 28 april komen we bij u aan de deur om prachtige planten te koop aan te
bieden. Deze hortensia’s komen rechtstreeks van “De Boer Natuur” in Asten.
Schitterende grote volbloeiende hortensia’s wil hij ons leveren. Super kwaliteit
is gewaarborgd !! We komen met 2 personen aan de deur en hebben dan
enkele “showplanten” bij zodat u kunt zien wat u koopt. Natuurlijk kunnen ook
vrienden en familie buiten Griendtsveen deze planten kopen. Hoe meer hoe
liever! De planten bestellen, betalen, cash aan de deur of via NL 60 RABO
0102501300 t.n.v. Parochie H. Barbara. Zodra de betaling aan de deur of via de
bank binnen is krijgt u een betalingsbewijs waarmee u de planten op 9 mei bij
de kerk vanaf 12.30 u. op kunt halen. Als daar geen mogelijkheid voor is i.v.m.
b.v. gezondheid , dan worden ze thuisgebracht.
Het is dan ook de bedoeling dat iedereen die een plant koopt , deze vanaf 9
mei bij de voordeur een plekje geeft zodat Griendtsveen er super fleurig uit
ziet in de meimaand. Later kan de plant op het terras of in de tuin want het is
een vaste plant.
De vraagprijs voor deze erg mooie planten is € 12.50 per stuk. U hebt dan
keuze uit rood, blauw/paars of wit.
Als u op zondag 9 mei de planten op komt halen bij de kerk, dan kunt u tevens
in en buiten de kerk twee kunstwerken bekijken die speciaal voor het 125 jarig
jubileum zijn gemaakt. Binnen door Annewil en Anke en buiten door Marij.
We hopen van harte dat zeer velen aan deze actie mee zullen doen, voor de
kerk en voor de feestelijke sfeer in het dorp op weg naar NORMAAL!
Parochieraad, Vrouwenbeweging en Oranjevereniging.

PAROCHIE H. BARBARA 125 EN 1 JAAR.

