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KERKBERICHTEN.
Vrijdag 8 juni:
13.00 uur: Huwelijksvoltrekking van Nick Peters en Sanne Meulendijks.
Zondag 10 juni:
11.00 uur: H. Mis.
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)

KERKPOETSEN.
Op donderdag 14 juni poetsen we weer de kerk. Degene die aan de beurt zijn worden om 9.00
uur in de kerk verwacht. Als het onverwacht niet lukt om te komen poetsen, probeer dan ZELF
met iemand uit een andere groep te ruilen. Geef dat dan wel aan JOUW GROEP door en ook de
naam van de persoon met wie je geruild hebt.
Beste dorpsbewoners / parochianen,
Langs deze weg willen wij (als parochieraad) u graag informeren over de momentele status
van de gezondheid van onze Pastor, Ben Faas.
Op de eerste plaats willen wij vermelden dat hij enorm blij is met de vele belangstelling
in vorm van kaartjes, berichtjes enz. Dat medeleven doet Ben echt goed.
Voor Ben zelf, zoals hij aangeeft, voelt het alsof hij de mensen in de steek heeft gelaten
maar beseft wel dat hij daar niets aan kan doen.
Hij krijgt ook regelmatig bezoek van zijn familie, de parochieraad en dorpsbewoners van
Griendtsveen. Daar is Ben altijd ontzettend blij mee. Hij mist Griendtsveen enorm en zijn
Liffy natuurlijk ook.
Afgelopen vrijdag,1 juni, hebben Ingrid Salters en Trudy Sijbers van de parochieraad een bezoek
gebracht aan Ben. Hij was wederom heel blij iemand van 'thuis' te spreken. Tot nu toe laat zijn
gezondheid nog niet de verwachte verbetering zien. Momenteel wordt in overleg met Ben en zijn
familie een nieuw behandelplan opgesteld, waar ondermeer de huidige medicatie, omgeving etc.
bekeken wordt. Wij zullen hopen dat met een mogelijk aangepast behandelplan de resultaten
zichtbaarder worden.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Donderdag 7 juni gaan wij vriendschappelijk schieten bij de Batavieren in Neerkant.
Aanvang 20.00 uur. Vertrek 19.30 uur. Vervoer A Lemmen.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
UITSLAGEN
zaterdag 2 juni
zondag 3 juni

SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen 1

Heythuysen JO11-2G
Mifano 4

6 - 10
4 - 1

16 juni jeugdvoetbalsportdag
Als afsluiting van het mooie voetbalseizoen organiseren we 16
juni een leuke, sportieve voetbalspellendag samen met
Football4fun voor onze jeugd. Deelname hieraan is gratis voor
onze jeugdleden! Mocht je nog twijfelen of je ook lekker een
potje mee wil voetballen volgend seizoen, geef je dan nog snel
op (zie hiervoor info onderaan dit bericht). Zodat je ook mee
kan doen aan deze dag.
We starten om ca. 10.00 uur en zullen deze sportieve dag eindigen om ca 15.00 uur. Gedurende deze dag
zullen er diverse voetbalspellen worden gedaan in teams. Een van de spellen is “de hardste knal” Ze
moeten op de snelheidsmeter mikken die achter het doel staat. Ook zullen we eens kijken of onze jeugd
het "Australisch voetbal” beheerst. Ouders, familieleden, vrienden, buren etc iedereen is van harte
welkom om een kijkje te komen nemen op ons voetbalterrein en de jeugd aan te moedigen.
Het einde van een mooi en sportief voetbalseizoen nadert weer. De Peelse jeugd heeft weer kunnen
voetballen mede dankzij de inzet, van alle vrijwilligers en trouwe supporters. Waarvoor hartelijk dank ook
via deze weg!
Mocht u nog twijfelen om uw dochter/zoon lid te laten worden, dat kan uiteraard, meer informatie is
hiervoor terug te vinden op http://www.rksvgriendtsveen.nl/stveen/informatie/lid-worden of mail onze
secretaris: secretaris@svhelenaveen.nl . Dan kan hij/zij ook direct aan deze gezellige, sportieve dag
deelnemen!
Sportieve groet, RKSV Griendtsveen/SV Helenaveen

Hallo allemaal,
De wandeldriedaagse staat weer voor de deur.
In het weekend van 15 / 16 en 17 Juni gaan
we er weer tegen aan!!!
De kinderen die zich hebben op gegeven om
mee te lopen mogen donderdag 14 juni om

15.00 uur meteen na school hun shirt / heuptasje ed. komen
ophalen.
Zelf zorg je voor een blauwe broek, wat lekkers voor in de pauze, evt. een
poncho’tje en het belangrijkste!!!
Goei zin om er samen met elkaar gezellig wandelend en zingend
weer een wandelfeestje van te maken.
Wij hebben er weer zin in.
Groetjes Bestuur kindervakantiewerk.

Mededelingen Renantia 7 juni 2018

Zaterdag 9 juni oud papier ophalen

Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Marleen Gielens en Martien Mennen.

Zondag 10 juni
Helenavaartconcert in Helenaveen tussen 12.00-14.00u
Samenkomst om 11.00u bij de Gouden Helm.
Maandag 11 juni
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.
Inzameling oud papier
A.s. zaterdag komen enkele leden huis aan huis oud papier ophalen met de kraakwagen.
Wilt u dit, goed gebundeld of in een doos en hanteerbaar voor 1 persoon, vóór 9.00u aan
de weg zetten? Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage!
Helenavaart concert as zondag
Wij nodigen u van harte uit voor het Helenavaartconcert komende zondag, een jaarlijks
terugkerend evenement, afwisselend in dorpen langs de Helenavaart: Grashoek,
Griendtsveen en dit jaar weer in Helenaveen en wel tijdens het 25 jarig jubileum van de
Peelfeesten. Een sfeervol concert waar de volgende muziekverenigingen zich van hun
beste kant zullen laten zien: Muziekvereniging Wilona uit Helenaveen, Fanfare Renantia
uit Griendtsveen en Semper Avanti uit Grashoek. De toegang voor dit concert is gratis.
Aanvang: 12.00u
Voor meer informatie over de Peelfeesten kunt op de website terecht:
www.peelfeesten.nl
Maandag 25 juni terrasconcert
Voor op de kalender: op maandagavond 25 juni sluit Renantia het seizoen weer af met
een concert bij De Morgenstond. Bij slecht weer schuiven we door naar 2 juli.

