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VAN DE REDACTIE.
Welkom terug van vakantie. De persen zijn weer opgestart. De batterijen opgeladen. De eerste
aflevering na de zomervakantie ligt voor U.

KERKBERICHTEN.
Zondag 12 aug. GEEN H.MIS.
Vrijdag 17 aug. 12.00 uur: Huwelijksvoltrekking Koen Luttikhold en Lilian van den Elsen
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 13 augustus tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Voorlopig zal
dat ook elke twee weken gebeuren. Vrijwilligers die mee willen helpen met het onderhoud van
het kerkhof zijn en blijven welkom.
AANVULLEND BERICHT TER VERDUIDELIJKING I.V.M. ONTSLAG VAN BEN FAAS:

Geachte parochianen van de Barbara-parochie te Griendtsveen,
Vanaf 1997 heeft mijn confrater Ben Faas zich met hart en ziel ingezet voor deze hem zo geliefde
geloofsgemeenschap. ‘Gods bekommernis om mensen’ naar het woord van onze stichter Montfort, heeft
hij in woord en daad uitgedragen.
In overleg en met volledige goedkeuring van Ben heb ik eind mei bij het bisdom het verzoek tot ontslag
ingediend. Op eervolle wijze is Ben van zijn taak ontheven. Diocesaan Administrator Mgr. Schnackers
schrijft in de ontslagbrief aan Ben:
Ik dank u voor hetgeen u gedurende de afgelopen 20 jaar ten bate van de Kerk in het bisdom hebt gedaan.
Ik hoop dat de inspanningen die u zich hebt getroost hun vruchten zullen afwerpen.
Als provinciaal overste van de Montfortanen wil ik u allen hartelijk danken voor de wijze waarop u Ben als
persoon, pastor hebt gedragen. Hierbij denk ik vooral terug aan de zware en lange ziekteperiode van Ben
en de ziekte en het overlijden van lieve zuster Margareth. Zonder u had hij dat niet kunnen dragen. Als
elkanders herders was u, totdat Ben wegens ziekte zijn dierbare Griendtsveen moest verlaten.
Hoe zijn ziekte afloopt, weten we niet. Hij krijgt de 24-uurs verzorging die hij nodig heeft.
Ik weet zeker dat Ben mijn dank jegens u meer dan van harte onderstreept.
Hartelijke groet en Gods zegen voor ieder van u. Peter Denneman smm .

SAMEN IN BEWEGING! WIE KOMT ER MEEDOEN?
Op woensdag 22 augustus beginnen we weer een nieuw seizoen met de gym. We hebben er
graag nog wat mensen bij, het is gezond en ook plezierig en heel gezellig, daarom nodigen we
55-plussers uit om eens te komen kijken en (de eerste keer gratis) mee te doen.
Iedere woensdagmorgen om 9.15u in de Zaal.
Zie ook www.sameninbeweging.com

DAGREISJE OP DINSDAG 28 AUGUSTUS.
Hierbij willen wij U uitnodigen voor ons jaarlijkse uitstapje.
We vertrekken om 08.15 uur bij de Morgenstond.
10.00 uur Aankomst Mijnmuseum Heerlen. (Koffie/vla/rondleiding)
12.30 uur Lunch restaurant Wilhelminatoren Vaals.
14.00 uur Rondrit Tien Torens Diep o.l.v. gids.
17.00 uur Diner restaurant Wilhelminatoren Vaals.
20.30 uur Terugkomst Griendtsveen.
De prijs € 51,50 voor leden en € 55,00 niet leden. Aanmelden kan vanaf nu tot 21 augustus bij
Arnold, tel. 0493-529351/ 06 – 27104170 of bij Ton, tel. 06-21513560 of per e-mail:
kbo@griendtsveen.org. Betalen kan op de bankrekening van de KBO NL47RABO 0102516375.
Wij hopen natuurlijk op zo veel mogelijk aanmeldingen.
Namens het dagelijks bestuur van KBO Griendtsveen.

WE GAAN DOOR!
Eetplein
Griendtsveen
g
Even leek het erop dat het Griendtsveense Eetplein op zou houden toen onze kok er mee moest
stoppen vanwege andere bezigheden. Gelukkig was Gerold vd Vrande het met ons eens dat we
het Eetplein moesten behouden voor onze gemeenschap.
Het doel van Eetplein is vooral om lekker samen te eten en ondertussen gezellig samen te
buurten, de nadruk ligt dus op het samenkomen. Dat mocht niet verloren gaan!
Voor een doorstart van het Eetplein heeft KBO met Gerold goede afspraken kunnen maken.
Met ingang van september zal het Eetplein plaatsvinden op iedere 2e donderdag van de maand
om 12u in Herberg de Morgenstond.
Het Eetplein is bedoeld voor alle 55+-ers van Griendtsveen, introducees zijn welkom, (deelnemers
hoeven geen lid te zijn KBO). Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
I.v.m.de organisatie moeten de mensen die mee willen eten zich aanmelden, uiterlijk de
voorafgaande dinsdag 12 u. Het eetplein wordt iedere maand een week van te voren
aangekondigd in het Mededelingen blad.
Kosten zijn 11,75 pp exclusief consumpties (niet verplicht), ter plekke af te rekenen, contant of
met pinpas.
ZEGT HET VOORT EN KOM GEZELLIG MEE-ETEN!

KINDERVAKANTIEWERK GRIENDTSVEEN
Zaterdag 11 augustus is de tweede kindervakantiewerkdag. Wat gaan we doen?
Verrassingsdag? Trek-er-op-uitdag? Zwemdag? Zorg in ieder
geval voor goei schoeisel en zwemkleren (zonder lunchpakket,
dat regelen wij).
Dan zou het wel eens een zeer-goeie-zindag-op-zaterdag
kunnen worden!!!
Aanvang 10 uur in het speeltuintje. Verwachte terugkeer 16u30.

FANFARE RENANTIA.
Inzameling oud papier
Zaterdag 11 augustus 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!

ALLEMANSLAND.
Onlangs is het voormalige sportpark De Wiek opnieuw in de verkoop gezet door de gemeente. Het lokale
initiatief Allemansland, dat getrokken wordt door twee gezinnen met kinderen, wil zich met hun plannen
gaan inschrijven om op deze plek een sociocratische ecologische woongemeenschap te realiseren.
De woongemeenschap bestaat uit 18 kleinere Zweedse houten huisjes, aangevuld met een
gemeenschappelijk gebouw op de plek van de voormalige kantine. De huisjes zullen energieneutraal zijn
en gebouwd worden van natuurlijke en ecologische materialen. Ecologisch zonder luxe uit het oog te
verliezen, een goede balans tussen samen en privacy en minder zorg door zorgen voor elkaar zijn
kernpunten van de groep. Een deel van de voedselvoorziening zal de groep zelf verbouwen op het terrein.
De huisjes zullen bewoond gaan worden door mensen van alle leeftijden.
Vanuit deze woongemeenschap wil de groep allerlei maatschappelijke en recreatieve activiteiten
ontplooien samen met en voor omwonenden. Zo komt er op het terrein een grote natuurlijke speeltuin
voor kinderen, een kleine dierenweide, en zullen er activiteiten zoals creatieve middagen voor kinderen,
exposities, eetavonden en een ontmoetingscafé in de ochtend georganiseerd worden. Ook zullen er
regelmatig open dagen met rondleidingen zijn, waarin meer verteld wordt over duurzaam samen wonen.
De initiatiefnemers van Allemansland zijn erg benieuwd naar de mening van u als omwonende. Heeft u
een idee voor een maatschappelijke activiteit die Allemansland op kan zetten voor de lokale
gemeenschap, dan horen zij dat graag van u. Ook kunnen geïnteresseerden zich nog aanmelden via de
website.
Hoewel de voorkeur van de gemeente niet uitgaat naar de komst van woningbouw op De Wiek, hopen de
initiatiefnemers toch op kans van slagen voor hun plannen. Zij geloven dat hun plannen verrijkend zijn
voor de lokale gemeenschap, mede door alle maatschappelijke en recreatieve activiteiten, en dat de
kleine houten huisjes passen binnen het beschermde dorpsgezicht van Griendtsveen.
U kunt meer lezen over de plannen van Allemansland op hun website https://allemans.land. De
initiatiefnemers zijn per e-mail bereikbaar op welkom@allemans.land.

FIETSDAG ‘HEMELS LICHT’ DEURNE
Op diverse locaties in de gemeente Deurne zijn mooie glas-in-lood creaties te bewonderen. Deze zijn
tijdens de fietsdag ‘Hemels Licht’ op zondag 19 augustus te bezoeken.
Glas-in-lood in kerken en kapellen
In de Sint-Willibrorduskerk Deurne is een expositie te zien over glas-in-lood. De. Zo kun je een kijkje nemen in de
voormalige Zeilbergse kerk, de Sint Jozefkerk, de Mariavredeskapel en de Sint Willibrorduskerk van Vlierden en
Liessel. Alle 40 vensters van de Sint Willibrorduskerk Liessel zijn voorzien van glas-in-lood door één kunstenaar:
Pieter Wiegersma. Bijzonder, want meestal worden de ramen in kerken gemaakt door meerdere kunstenaars en
over een langere periode. De vensters behoren tot de belangrijkste naoorlogse gebrandschilderde ramen van de
regio. Zeker een bezoekje waard. Bij Willibrordhaeghe kun je binnenkijken in de kapel én in het nieuwe missiehuis.
Museum De Wieger en particuliere begraafplaats familie Wiegersma
In de villa Sint Wilbertshove (voormalige Wit-gelekruis gebouw) zijn 10 glas-in-loodramen met afbeeldingen van
sprookjes te zien. Museum De Wieger is tijdens de fietsdag open voor bezoek, je kunt er diverse glas-in-lood
creaties bekijken. Glazenier Pieter Wiegersma, zoon van Hendrik, woonde in zijn beginjaren hier bij zijn vader op
zolder. Brabants Landschap stelt de particuliere begraafplaats van de familie Wiegersma in Vlierden open. VVVgidsen geven op de begraafplaats tekst en uitleg. Brabants Landschap heeft er een informatiestand. Ook op andere
locaties zijn vrijwilligers aanwezig en is informatie te vinden over de glas-in-lood kunst en/of de panden.
Fietskaartje
Een fietskaartje met het fietsknooppuntennetwerk en alle te bezoeken locaties is vooraf verkrijgbaar bij de Sint
Willibrorduskerk Deurne, De Wieger en de VVV/Gemeentehuis. Op 19 augustus is het kaartje, naast
bovengenoemde locaties, ook te krijgen bij de Sint Willibrorduskerk Liessel en de particuliere begraafplaats van
familie Wiegersma in Vlierden. De fietsdag start om 11.30 uur en eindigt rond 17.00 uur.

