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VAN DE REDACTIE.
Volgende week verschijnt de vakantieaflevering van het Mededelingenblad. Het eerstvolgende
Mededelingenblad daarna op 09 augustus. Gelieve hier rekening mee te houden bij het inleveren
van berichten volgende week.

KERKBERICHTEN.
Zondag 08 juli:
11.00 uur: H. Mis.
In overleg met het Dekenaat heeft de parochieraad besloten om tijdens de zomervakantie een
aantal missen te laten vervallen. Er zal elke 14 dagen een mis zijn, de missen zijn op 22 juli, 05
en 19 augustus. De missen van 15 en 29 juli en 12 augustus vervallen.
VERVANGING:
Er wordt vanuit het pastorale team in Horst geregeld dat we 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)

INFORMATIE OVER BEN:
ONTSLAG ALS PASTOOR, AFKOMSTIG VAN DE WEBSITE VAN HET BISDOM:
De zeereerwaarde pater Ben Faas S.M.M. is met ingang van 31 mei op eervolle wijze ontheven
van zijn taak als assistent van de parochie H. Barbara in Griendtsveen. Pater Faas heeft om
gezondheidsredenen zijn taken neergelegd. Hij heeft 20 jaar als waarnemend pastoor en later
assistent voor de Kerk in het bisdom gewerkt.
INFORMATIE OVER ZIJN GEZONDHEID.
In verband met een goede behandeling van zijn ziekte is Ben met ingang van 21 juni verhuisd
naar een verpleeghuis in Brunssum. Post voor Ben kan zoals vorige week gemeld gewoon naar
het klooster in Valkenburg gestuurd worden. Als parochieraad blijven we natuurlijk hopen op
gunstige berichten zodat Ben mogelijk nog naar Griendtsveen kan terug keren, maar zoals boven
vermeld niet meer als dienstdoende priester.

KERKBIJDRAGE.
U hebt al eerder berichten gelezen over het uitstellen van de rondgang voor de kerkbijdrage.
Tijdens de vergadering van de parochieraad hebben we besloten om deze rondgang nog voor
augustus te houden. In week 29 zullen de geadresseerde brieven verspreid worden en daar waar
nodig zullen de formulieren voor de eenmalige machtiging of contant opgehaald worden in week
30. Wij hopen dat U ondanks de moeilijke periode waarin onze parochie nu is beland, de
kerkbijdrage toch een warm hart wilt blijven toedragen. Volgende week meer informatie.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
VAKANTIE
Wij gaan woensdag 4 juli dicht en met vakantie en zijn weer terug op dinsdag 21 augustus.
Dus geniet van je vakantie en we zien jullie dan op 21 augustus weer terug.

SAMEN UIT BUS.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag

10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
15 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli
31 juli

09:00-13:00 uur
13:00-17:00 uur
11:00-16:00 uur
15:30-21:00 uur
14:00-18:00 uur
09:00-13:00 uur
09:00-15:00 uur
13:00-17:00 uur
12:30-18:00 uur
10:00-17:00 uur
09:00-13:00 uur
12:30-17:00 uur
10:30-16:00 uur
09:30-18:00 uur
09:00-13:00 uur

Markt Horst
Winkelen in Kaldenkerken
Rondvaart Well
Brasserie de Huiskamer, Well
Koffie drinken in de regio
Markt Horst
Schnäppchenmarkt Straelen
BlueBerrieHill, Broekhuizen
Mookerplas, Mook
Winkelen en markt in Uden
Markt Horst
Holland Casino, Venlo
Lunchen bij de Artiest, Venray
Museuminsel Hombroich
Markt Horst

Voor meer informatie:
Telefoon:
06 48566699 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
Telefoon b.g.g.: 06 48566838 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur

DAF, Griendtsveen en America
Ode aan Hub en Wim van Doorne
Bron: website www.horstaandemaas800.nl
Een spectaculair evenement dat plaats vindt over een weg van 7 kilometer, in Nederland
nooit eerder vertoond. De verbinding tussen twee dorpen als de verbinding naar de
beroemdste inwoners van onze gemeente...
Hub van Doorne (grondlegger van de DAF-fabrieken) wordt op 1 januari 1900 geboren in
America. In 1902 verhuist het gezin Van Doorne naar Griendtsveen, waar Wim in 1906 geboren
wordt. Van daaruit bezoekt Hub van Doorne de Lagere School in America. Iedere dag voert zijn
weg - waarschijnlijk te voet- langs het kanaal naar America en iedere avond weer terug. Langs
dit pad ontwikkelt zich de jonge Hub. In America wordt Hub van Doorne, de grondlegger van de
DAF-fabrieken herdacht met een grootse bijeenkomst van DAF personen - en vrachtauto’s. Een
sliert aan DAF’s (groot en klein) zal zich over de gemeente uitwaaieren om vervolgens weer op
de geboorteplek van Hub van Doorne een eerbetoon ten gehore geven. America en
Griendtsveen zullen dan het middelpunt zijn waar het verhaal van onze mobiliteit in het
algemeen wordt verteld en het verhaal over Hub en zijn broer Wim van Doorne in het
bijzonder.
De weg tussen America en Griendtsveen krijgt een bijzondere betekenis. Voor het eerst in
Nederland wordt een weg voor alle verkeer afgesloten en slechts toegankelijk zijn voor auto’s
van één merk: DAF. Over het traject America - Griendtsveen (15 km v.v.) kunnen bezoekers in
de voetsporen treden van de jonge Hub van Doorne, meeliftend in een van zijn
geesteskinderen. Langs het parcours vinden diverse activiteiten plaats die allen het thema
vanuit verschillende hoeken belichten.
AMERICA & GRIENDTSVEEN
29 & 30 juni 2019 Dit evenement vindt plaats in America, Griendtsveen en op de weg tussen de beide
dorpen. Het Peelmuseum op de helft van de route is overstappunt, halteplaats én informatiepunt.

