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VAN DE REDACTIE:
Volgende week donderdag 10 mei is het Hemelvaart. In verband hiermee zal het
Mededelingenblad op woensdag 09 mei verschijnen. Wil iedereen hier rekening mee houden
met het inleveren van berichten. Omdat het Mededelingenblad dan op dinsdagavond helemaal
klaar gemaakt moet worden en afgeleverd wordt bij de bezorgers, dienen alle berichten/intenties
dinsdag 08 mei UITERLIJK 17.00 uur binnen te zijn bij de redactie.

KERKBERICHTEN.
Zondag 06 mei:
11.00 uur: H. Mis. Intentie voor Frits en Mietje van Moorsel-Biemans en Nellie van der
Schaaf en voor Jan ter Voert.
De H.Missen op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag zijn om 11.00 uur. Op Eerste
Pinksterdag is dan geen H. Mis.
VERVANGING:
Er wordt vanuit het pastorale team in Horst geregeld dat we in elk geval ELKE zondag een H.Mis hebben.
DE MISSEN BEGINNEN OM 11.00 UUR.

AFSPRAKEN over dopen, huwelijken etc. blijven gewoon lopen via de parochie. Wij geven dit
door aan Horst, daar wordt dan de rest geregeld (datum,tijd, inhoud etc.)
Naast onze parochie (tel.06-21513560 of parochie@griendtsveen.org) kunt U ook terecht bij het
algemeen secretariaat in Horst: Hoofdstraat 7/5961 EX Horst
tel. 077 3981416 (secretariaat ma, di, do en vrij bereikbaar van 10.00 tot 12.00uur)

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 7 mei tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die mee
willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 7 mei
Wekelijkse repetitie van 2000-22.00u in De Zaal.
Ook de leerlingen repeteren voor de pauze mee.
PRIJSWINNAARS KADOBON SLAGROOMTAART
Tijdens het concert zijn 5 slagroomtaarten, zoals voorgaande jaren gesponsord door Bakker van
Ham, verloot onder de deelnemers van de verjaardagsactie. De prijzen zijn gevallen op de
nummers 142 – 431 – 586 en 886.
De waardebonnen kunnen op vertoon van het winnend lot deze maand worden opgehaald bij
Antoinette Koolen, In de Paardestal 2, tel 06-29995495.

DANKWOORD.
Voor de vele kaarten met troostende woorden en het aanwezig zijn bij de uitvaart van Jan, ons
pap en opa, willen wij U hartelijk danken. Het was voor ons een grote troost.
Gerda, kinderen en kleinkinderen ter Voert.

NATIONALE LOTERIJ VAN DE ZONNEBLOEM
In de komende week (7 t/m 12 mei) komen vrijwilligers van De Zonnebloem bij U aan de deur om
loten te verkopen van de Nationale Zonnebloemloterij.
De opbrengst van de loterij komt ten goede aan het werk van De Zonnebloem, zowel nationaal
als lokaal. Mocht U niet thuis zijn en toch loten willen kopen, dan kunt U alsnog terecht bij: Joke
Steeghs Meester ter Voertstraat 6 (tel 529266). De loten kosten 2€.

GEZAMENLIJKE NATIONALE COLLECTE
De totaalopbrengst van de collecte is € 2.085, verdeeld over de 7 goede doelen:
Epilepsiefonds
KWF
Longfonds
Hartstichting
Nierstichting
Spierfonds
Amnesty Int.

€
€
€
€
€
€
€

258,94
429,44
285,94
349,64
279,94
276,94
204,14

Na onze oproep hebben zich 2 nieuwe collectanten aangemeld; goed nieuws, want zo kunnen
we het ‘werk’ nog meer verdelen.
Na het overlijden van Jacqueline Timmermans, die zich jarenlang voor Amnesty heeft ingezet,
hebben we als werkgroep ervoor gekozen om uit respect voor Jacqueline, en in overleg met
Amnesty dit jaar nog voor hen te collecteren.
Maar Amnesty zoekt met ingang van 2019 een nieuwe contactpersoon in Griendtsveen.
Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, neemt u dan contact op met Henny Keijzers of met Amnesty
International.
Namens alle goede doelen: hartelijk bedankt voor uw steun! Tot volgend jaar!

BESTUURSLEDEN GEZOCHT.
De Algemene Ledenvergadering van RKSV Griendtsveen heeft op 16 januari jl besloten dat de
overblijvende financiële middelen van de vereniging na liquidatie worden overgeheveld naar een
nieuw op te richten stichting. Doel van deze stichting is om initiatieven die de leefbaarheid in
Griendtsveen voor de inwoners verbetert, financieel te ondersteunen Dit kunnen zijn initiatieven
van verenigingen, organisaties, groepen personen of eenlingen die iets op willen zetten voor de
inwoners. Jong en oud, op het terrein van sport, bewegen, cultuur, verbeteren van de
woonomgeving e.d.
Wij hebben inmiddels 6 kandidaat-bestuursleden gevonden, voornamelijk vanuit de
voetbalvereniging. Daarom zoeken wij nog enkele bestuursleden vanuit andere verenigingen of
mensen die niet gebonden zijn aan een vereniging maar die het interessant vinden om hierin
mee te denken en mee te doen.
Heeft de leefbaarheid in Griendtsveen jouw interesse, meld je aan en kijk of dit iets is voor jou.
Aanmelden bij Arno van Mullekom persoonlijk of per telefoon (0493-529528) vóór 31 mei 2018.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
donderdag 3 mei
zaterdag 5 mei
zondag 6 mei
zondag 6 mei
maandag 7 mei
UITSLAGEN
zaterdag 28 april
zondag 29 april
zondag 29 april

Helden 7
SV H'veen/G'veen JO8-1G
NWC 7
DEV-Arcen 3
Koningslust JO11-1

Koningslust JO8-1
MVC'19 7
Olympia Boys 2

SV H'veen/G'veen 3
Sportclub Irene JO8-3
SV H'veen/G'veen 1
SV H'veen/G'veen 3
SV H'veen/G'veen JO11-1G

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen 3
SV H'veen/G'veen 1

19:30
09:00
10:00
10:30
18:30

uur
uur
uur
uur
uur

2 - 9
4 - 5
5 - 2

TEAMINDELINGEN 2018 - 2019
Momenteel is het bestuur druk bezig om de teamindelingen rond te krijgen bij zowel de jeugd als de
senioren. Bij de senioren worden ook binnenkort 2 nieuwe varianten bij de leden voorgelegd, te weten
7x7 voetbal (35+) en veteranenvoetbal op zaterdagmiddag. In tegenstelling tot eerdere berichten, is
inmiddels helaas gebleken dat er te weinig concreet draagvlak is voor een standaardteam op
zondagmiddag.
Bij de jeugd begint de indeling al concrete vormen te krijgen. Het is echter wel belangrijk dat ook de
nieuwe jongens en meiden zich op tijd aanmelden, zodat we de teams zo optimaal mogelijk indelen.
Eind mei moeten alle teams worden ingeschreven bij de KNVB.
AANMELDEN NIEUWE LEDEN/AFMELDEN
Voor het maken van de teams is het van belang dat iedereen op tijd aangeeft welke variant hij interessant
vindt, maar ook het eventueel aanmelden van nieuwe leden cq. eventueel afmelden (aan-/afmelden bij
Serge Ottenheim, secretaris@svhelenaveen.nl). Wist je trouwens dat we ook ca. 8 leden hebben tussen
de 0 en 4 jaar? Meer interesse over de voordelen van deze speciale groep? Informeer eens bij Lucie.

Nieuwe activiteit van SJG Papparazzi!
Hallo jongens & meisjes!
Er staat weer een nieuwe activiteit gepland:
Bosspellen!
Wanneer: Woensdag 16 mei 2018
Hoe laat: 18.30 - 20.30
Waar: In het bos in America
( verzamelen bij het Jeugdgebouw! )
Kosten: 2 euro
Leeftijd: Vanaf groep 3
Je kunt jezelf opgeven tot 13 mei bij sjgpapparazzi@hotmail.com
Tot dan!
Groetjes de leiding van SJG Papparazzi

