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KERKBERICHTEN.
Zondag 10 september:
09:45 uur: H. Mis. Intentie voor Martien v.d. Eijnden.
OPTREDENS VAN KOREN:
Op zondag 17 september verzorgt Heisa uit Heibloem de gezangen tijdens de H.Mis en op
zondag 24 september is het de beurt aan Gemengd Koor de Klokkengieters uit Aarle-Rixtel.
Heisa is een groep die al 20 jaar samen zingt. Repertoire bestaat uit nummers van oa: Les
Humphries singers tot aan U2. Maar ook gospels.
MIVA – COLLECTE. De collecte van afgelopen zondag voor de MIVA heeft bijna 70 euro
opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift.

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 11 september tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers
die mee willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

KERKPOETSEN.
Op MAANDAG 11 september poetsen we weer onze kerk.
Degene die aan de beurt zijn om te helpen worden om 9.00 uur in de kerk verwacht.
Als je onverwachts NIET kunt poetsen wil je dan ZELF met iemand anders van de lijst ruilen.
Het is voor de andere poetsers erg vervelend als ze met te weinig dames zijn!

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 9 september ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Miriam en Henk Toonen.
Maandag 11 september:
Wekelijkse repetitie van 20-22u 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!

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Donderdag 14 gaan wij naar een toernooi bij Vredelust in de Zeilberg.
Aanvang 20.00 uur. Vertrek 19.30 uur. Vervoer Christian v Bommel en Peter Spreeuwenberg.

VROUWENBEWEGING.
LAATSTE gelegenheid tot MORGENAVOND 8 sept. nog opgeven voor de WANDELING en/of
LUNCH op zondag 17 sept.
Opgeven bij Jannij Kanaalweg 2 tel.529285 of Marij Helenaveenseweg 50 tel.529213 of met briefje in de
bus.

Hallo allemaal,
Op zaterdag 9 september vindt de laatste
zomeractiviteit van Kindervakantiewerk Griendtsveen
van dit jaar plaats.
Ons jaarlijkse uitstapje gaat dit jaar naar…….DE EFTELING!!!!!!!
Als jij je voor dit uitstapje hebt opgegeven of als je als begeleider gevraagd bent,
verwachten we je die dag om 8.15u bij de kerk.
Zorg dat je deze dag makkelijk zittende kleding en schoenen aan hebt en denk ook aan een
regenjas bij eventueel slecht weer. Verder moet je niet vergeten voldoende eten en
drinken mee te nemen voor de hele dag. Van kindervakantiewerk krijg je ook nog iets
lekkers.
’s Avonds rond 19.45u verwachten we weer terug in Griendtsveen te zijn.
We wensen iedereen een fantastische dag toe!
Kindervakantiewerk Griendtsveen
SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
zaterdag 9 september
zaterdag 9 september
zaterdag 9 september

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO11-1G
SJVV 2

UITSLAGEN
zaterdag 2 september
zaterdag 2 september
zondag 3 september

RKMSV JO8-1
Liessel JO11-3
SV H'veen/G'veen 2

MVC'19 JO8-1
RKMSV JO11-4
SV H'veen/G'veen 2

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO11-1G
Meterik 2

09:00 uur
11:00 uur
18:00 uur

1 - 13
3 - 7
2 - 4

GEZOCHT WASSER TENUES SV HELENAVEEN GRIENDTSVEEN 1
Voor het eerste elftal zijn we op zoek naar iemand die tenues wil wassen. Uiteraard krijg je hier een
vergoeding voor. Voor meer informatie kun je terecht bij het bestuur, secretaris@svhelenaveen.nl.

KERMIS HELENAVEEN.
Komend weekend is het kermis in Helenaveen. Zondag 10 september heeft Helenaveen kermis een
bijzonder programma in petto voor haar bezoekers.
De middag zal afgetrapt worden met een zinderende zeepkistenrace, welke grotendeels georganiseerd
wordt door Jeugdwerk Helenaveen. Vele vrijwilligers zijn al weken bezig met het ontwerpen en in
gereedheid brengen van de schans, van waar af de zeepkisten zullen starten.
Deelnemen kan nog steeds, zelfs als men niet zelf in het bezit is van een eigen kar. De organisatie leent hun
zeepkist graag uit. Voor het inschrijfformulier en alle informatie kunt u terecht op de facebookpagina van
Helenaveen Kermis.

