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VAN DE REDACTIE.
Voor U ligt de eerste aflevering van 2020. Het jaar waarin de Vrouwenbeweging haar 70 jarig
jubileum viert, de kerk 125 jaar bestaat. Ook voor het Mededelingenblad een aantal wijzigingen.
Vanaf deze week zal Christel Koonings de bezorging voor zowel Griendtsveen als de Deurnese
Hoek doen. Daarvoor wil de redactie haar al bij voorbaat danken. Natuurlijk hopen wij dat er zich
nog meer mensen melden die samen met Christel de bezorging van de Weekbladen willen doen.
Daarom ook deze week nogmaals de oproep voor bezorgers. Ook Uw jaarlijkse bijdrage gaan we
op een andere manier doen, daar ontvangt U volgende week via dit Mededelingenblad nadere
informatie over.
Wij wensen U allen veel leesgenot het komende jaar.

KERKBERICHTEN.
Zondag 05 januari 2020: Openbaring des Heren / Driekoningen
H. Mis om 10.30 uur, voorganger: Deken de Graaff-Woutering.
Dit is de jubileummis voor de jarige Vrouwenbeweging.
Muziekgroep “Just 4 Fun” zal dan voor de muzikale omlijsting zorgen.
Intenties voor levende en overleden leden van de Vrouwenbeweging en voor familie v.d.
Eijnden – Crouwers.

KERKPOETSEN.
In het nieuwe jaar poetsen we op DINSDAG 14 JAN. de kerk voor de eerste keer in het nieuwe jaar.
Degene die dan aan de beurt zijn krijgen nog persoonlijk bericht.
Op DONDERDAG 16 JAN. hebben we de DANK JE WEL KOFFIE bij Herberg de Morgenstond om 20.00uur.
Dames en heren noteer deze datum al vast in je nieuwe agenda want alle poetsers zijn van harte welkom!
WIJ WENSEN IEDEREEN EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG EN VOORAL GEZOND 2020.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 6 januari
Repetitie van 20-22u in De Zaal
UITSLAG GROTE CLUBACTIE
Dit keer zijn er 4 kleine prijzen gevallen op de door ons verkochte loten.
190058- 190158 - 190229 -190258 zijn de winnende loten van Greetz waardebonnen van €5 en
van een fotoboek. Op de loten kunt U lezen hoe u de prijs kunt innen. Veel plezier met uw prijs!

BEZORGER(S) GEZOCHT:
Naast het Mededelingenblad stoppen Stijn en Bente ook met de bezorging van het Weekblad voor
Deurne en de Hallo! De Via stopt ook en zal vanaf januari niet meer
geleverd worden! Is er iemand die dit graag wil overnemen? Voor het
Weekblad van Deurne kun je contact opnemen met: 0493-352600. Voor de
Hallo kun je contact opnemen met: bezorgers@garcon.nl
Bij ons voor het huis staat een waterdichte bak voor de bezorging van de
krantjes. De opvolger mag deze, als hij/ zij dat wil, gratis komen afhalen!

VOOR ALLE INWONERS VAN GRIENDTSVEEN.

VROUWENBEWEGING
H. CATHARINA
GRIENDTSVEEN

BESTAAT 70 JAAR
Op zondag 5 januari 2020 zal er een feestelijke Heilige Mis
plaatsvinden om 10.30 uur in onze kerk.
In aansluiting op deze dienst zullen onze jubilarissen gehuldigd
worden.
Na afloop is er een gezellig samenzijn en zal er koffie en thee
met iets lekkers worden aangeboden.
Wij nodigen iedereen uit, om samen met ons deze
dienst te komen vieren.

Eetplein
g

Griendtsveen

Lekker samen eten voor iedereen en tegelijkertijd gezellig buurten!
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is donderdag 9 januari en u bent van harte
welkom!
U bent welkom bij Herberg de Morgenstond, tussen 11.45 uur en 12.00 uur wordt u verwacht. Vanaf
12.00 uur wordt een heerlijk warm diner voor u en uw plaatsgenoten geserveerd. Dit alles voor slechts
€ 11,75, exclusief de consumpties (niet verplicht).
Bent U 55+ en wilt u deelnemen aan het eetpunt dan kunt u zich aanmelden tot dinsdag 7 januari
12u. U bent van harte welkom om een keertje deel te nemen zodat u een eerste indruk krijgt. Aan
het einde van uw eerste eetpunt besluit u of u vaker wil deelnemen.
Heeft u vragen, interesse of wilt u zich aan- of afmelden (vóór dinsdag 7 januari 12u) of afmelden
dan kunt u contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266.
Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Eetplein Griendtsveen wordt mede georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres→ kbo@griendtsveen.org

KIENMIDDAG SENIOREN GRIENDTSVEEN.
Op maandag 13 januari vanaf 14.00 uur is de
jaarlijkse kienmiddag voor de senioren van
Griendtsveen. Organisatie in handen van KBO Griendtsveen i.s.m. C.S. De Klotbultjes. Houd
deze middag vrij.
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09.00-13.00 uur
11.45-17.00 uur
11.00- 16.30 uur
09.30-17.00 uur
09.00-13.00 uur
12.00-17.00 uur
10.00-18.00 uur
14.00-19.00 uur
13.30-18.00 uur
09.00-13.00 uur
11.45 -17.00 uur
10.00-17.00 uur
15.30-20.00 uur
09.00-13.00 uur
12.30-18.00 uur
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Markt Horst
Kienen Horst
Dineren bij La Providence, Grubbenvorst
Minto Winkelcentrum Mönchengladbach
Markt Horst
Streekmuseum Peel en Maas in Helden
Van Tilburg Mode Nistelrode
High Wine bij ‘t Genot Vierlingsbeek
Koffie drinken in de regio
Markt Horst
Kienen Horst
Winkelen in Lobberich
Diner bij Leuke Broeders in Overloon
Markt Horst
Holland Casino
Knopengalerij, Broekhuizenvorst
Pannenkoeken eten, Bosrand in Arcen

Voor meer informatie:
Telefoon:
Telefoon b.g.g.:

06 48566699 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
06 48566838 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur

