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KERKBERICHTEN.
Zondag 11 juni: Feest van de Allerheiligste Drieëenheid.
09:45 uur: H.Mis. Intentie voor Kees Segers.
Zondag 18 juni: Sacramentsdag begeleid het Gemengd Gregoriaans Koor uit Asten de H.Mis.
Misdienaars: zondag: Jenthe en Merel.

KERKPOETSEN.
De dames die aan de beurt zijn om te poetsen worden op DONDERDAG 15 juni om 9.00 uur in de kerk
verwacht. De spinnenjagers zullen vooraf ook hun werk doen!
BESTE MENSEN,
Omdat degene, die èèn keer in de 2 à 3 weken de kerk wat bij veegt, vanwege de gezondheid dat niet meer
kan doen, willen we vragen of er misschien een vrijwilliger is, dame of heer, die deze taak op zich wil
nemen.
Onze kerk is iedere zondag open en er komen dan vele toeristen en wandelaars binnen wat erg fijn is.
De tijd tussen twee poetsbeurten is te lang om te zorgen dat de kerk er altijd netjes uitziet, wat we allemaal
graag willen.
Daarom deze oproep, WIE HELPT ONS ? graag aanmelden bij Marij Knapen 529213.
Al bij voorbaat namens alle poetsers DANK U WEL.

VROUWENBEWEGING
LAATSTE KANS………….. MORGEN, vrijdag 9 juni tot uiterlijk 17.00 uur kun je je nog
opgeven voor de ijsproeverij en afsluiting van het seizoen bij de Morgenstond!!
Opgeven bij Jannij 529285 of Marij 529213
➢
Op woensdag 21 juni gaan we op excursie naar Martens
Asperges in Tienray. Verzamelen om 13.15 uur bij de kerk.
➢
In verband met organisatie van vervoer van tevoren opgeven,
uiterlijk 14 juni bij Ton (tel 06-21513560) of per mail:
kbo@griendtsveen.org. Geef ook aan of U kunt rijden.
➢ Kosten: € 6,00 per persoon.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 11 juni is er de 6e WST aanvang 11.00 uur.
Donderdag 15 juni gaan wij naar de Batavieren in Neerkant.
Aanvang 20.00 uur. Vertrek 19.30 uur. Vervoer Christian v Bommel en Peter Spreeuwenberg.

Hallo allemaal,
De wandeldriedaagse staat weer voor de deur.
In het weekend van 16/17 en 18 Juni gaan we weer
lopend en zingend tijdens de 50ste editie van de
wandeldriedaagse een nieuwe beker voor in onze
bekerkast tegemoet. ( hopen we )
De kinderen die zich hebben op gegeven om mee te
lopen mogen donderdag 15 juni om 15.00 uur meteen na school hun shirt / heuptasje en
bandana 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.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 10 juni ophalen oud papier
Hiervoor worden om 9.15u bij Helenaveenseweg64 verwacht: Marleen Gielens en Joop Eltink
Maandag 12 juni:
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!

TURFJE
Hallo, ik ben Julia Mennen 15 jaar en ik zoek een oppas adres.
Ook ben ik in de zomervakantie beschikbaar! Mobiel: 06-30837468
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Lunchen in Horst
Winkelen Patronaat, Horst
Winkelen in Horst
Koffie drinken in de regio
Markt Horst
Jan Linders, Tienray
Rondvaart Roermond
Pannenkoeken eten en/of midgetgolf Arcen
Winkelen Patronaat, Horst
Winkelen in Straelen

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

