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VAN DE REDACTIE:
Het telefoonnummer van de bezorgers van het Mededelingenblad is gewijzigd. Het nieuwe
nummer staat hierboven vermeld. Deze week natuurlijk veel aandacht voor Pasen, maar ook al
voor Koningsdag op 27 april.

KERKBERICHTEN.
Donderdag 13 april: Witte Donderdag.
19.00 uur: Viering van het Laatste Avondmaal en instelling van de Eucharistie.
Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag, dag van vasten en onthouding: De kerk staat voor U open.
Zaterdag 15 april: Paaswake om 21.00 uur. Intenties zie bij 1e Paasdag.
Zondag 16 april: Eerste Paasdag.
09.45 uur: Gezongen Eucharistieviering.
Intenties voor overleden ouders Spreeuwenberg – van de Sande, voor Marc
Munsters, voor overleden familie van Neerven – Martens, voor Jan en Diena v.d.
Eijnden-Nooyen en zoon Janus
Maandag 17 april: Tweede Paasdag.
09.45 uur: Eucharistieviering. Intenties zie bij 1e Paasdag.

Misdienaars: Zaterdag 15 april: Vera en Marloes
Zondag 16 april: Renske en Amy
Maandag 17 april: Merel en Sjors.

VASTENACTIE.
Zoals elk jaar wordt er in de Vastentijd ook aandacht besteed aan de
Vastenactie. Wij sluiten ons dit jaar ook weer aan bij de Vastenactie in het Dekenaat Horst. Voor
dit doel staat er tot en met Pasen een collectebus achter in de kerk voor uw giften aan dit doel.

KERKBIJDRAGE.
In de komende weken worden de incasso-bestanden voor de kerkbijdrage weer klaar gemaakt.
In de tweede helft van april zullen we deze bedragen gaan incasseren. Iedereen die zelf de
bijdrage al overgemaakt heeft (en dat is een aardig percentage), bij voorbaat al hartelijk dank.

Woensdagmiddag 19 april gaan we wandelen in de Kasteelse
bossen in Horst. Om 13.30 u verzamelen bij de kerk.
Ook de mensen die niet kunnen of willen wandelen kunnen weer
mee. In verband met organisatie van tevoren opgeven, uiterlijk
dinsdag 18 april 12u. Graag even melden wie wil rijden.
Kosten: €3,00 per persoon. Aanmelden bij Joke Steeghs (tel. 529266) of per e-mail via het
secretariaat: kbo@griendtsveen.org.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 16 april op de 1e paasdag is onze 1e wedstrijd voor het koningschieten.
Wij schieten dit jaar 3 wedstrijden voor het koningschap met een totaal van 125 pijlen.
Wij doen dit omdat wij een speciaal jaar hebben want

Griendtsveens Uitspanning bestaat dit jaar 125 jaar.
Op de eerste paasdag schieten wij om 11.00 uur 30 pijlen en om 16.00 uur ook 30 pijlen.
Dan schieten wij op zaterdagavond 20 mei om 19.00 uur 30 pijlen en op zondag 21 mei om 11.00 uur doen
wij samen met de jeugd schutters de laatste 35 pijlen.
Daarna is er de huldiging van de winnaars van deze speciale wedstrijd.
Als u op een dezer dagen wilt komen kijken dan kunt u gerust komen.
U bent van harte welkom en er staat altijd wel een kopje koffie voor u klaar.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 17 april
Geen repetitie
UITSLAG LOTERIJ FANFARE
Afgelopen zaterdag is o.a. gehouden onder de deelnemers van de verjaardagsactie. Deze loten
zijn onlangs huis aan huis bezorgd.
De prijs, een waardebon voor een slagroomtaart, is gevallen op de nummers:
602 – 549 – 717 – 398. Winnaars kunnen de prijs afhalen bij Riny Lemmen, Helenaveenseweg
30, tel 0493-529572.
Hartelijk dank voor uw deelname aan onze verjaardagsactie!
OPHALEN OUD IJZER 2017
Volgende week zaterdag 22 april komen leden van Renantia huis aan huis oud ijzer ophalen.
Ook op zaterdag 28 oktober zullen we huis aan huis inzamelen.
BESTUUR EN LEDEN RENANTIA WENSEN U FIJNE PAASDAGEN TOE!

Hallo allemaal,
Vandaag donderdag 13 april kunt u ons
vanaf 17.30 uur met tulpen en gerbera’s bij u aan de
deur verwachten.
We hopen op uw steun zodat we leuke dingen met de
jeugd van Griendtsveen kunnen blijven organiseren.

Hebben jullie de aanmeldformulieren al ingeleverd???
Alleen zo ben je verzekert van een geweldig leuk jaar, samen met ons van het kindervakantie
werk.
Mocht je om de een of andere reden geen formulier hebben ontvangen
je zit in groep 3 t/m 8 en woont in Griendtsveen ( de hele week of in het weekend)
Dan kun je als nog een formulier ophalen op Hoefnagelsplein nr. 12
Wij hebben er weer zin in en we hopen jullie ook
Bestuur kindervakantiewerk.

INFO ST HELENAVEEN / GRIENDTSVEEN
UITNODIGING!!!
ZEER BELANGRIJK!!!
Voor alle leden, rustende leden, ereleden, leden van verdiensten en ouders van de jeugdspelers is er op
donderdag 20 april een algemene ledenvergadering in Gemeenschapshuis de Zaal.
Aanvang 20:00 uur
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld i.v.m. de toekomst van onze vereniging.
De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1. Opening voorzitter:
2. Mededeling: Nog één laatste jaarvergadering. Financiële afwerking Helenaveen.
3. Stemmen op welke manier de vereniging stopt n.a.v. voorstel bestuur.
4. Toewijzen en kiezen van vereffenaars vereniging.
5. Het oprichten van een stichting met als doel: Bevordering van de sport en de leefbaarheid in
Griendtsveen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.
Uitslagen senioren
zo 09-4
ST H'veen/G'veen 1
zo 09-4
Meterik 3
zo 09-4
ST H'veen/G'veen 3
zo 09-4
SVSH 5

-

America 1
ST H'veen/G'veen 2
BEVO 4
ST H'veen/G'veen 4

1-1
4-0
1-6

Uitslagen junioren
za 08-4
ST H'veen/G'veen JO13-1G
za 08-4
ST H'veen/G'veen JO9-1G

Deurne JO13-3
NWC JO9-8G

13-0
0-1

Programma senioren
ma 17-4
Reuver 1
ma 17-4
ST H'veen/G'veen 2
ma 17-4
ST H'veen/G'veen 3

Aanvang
ST H'veen/G'veen 1
Blerick 4
Sparta'18 7

14:30
11:00
10:00

-

Programma junioren
Aanvang
za 15-4
Someren JO13-5G
za 15-4
Someren JO11-8G
za 15-4
Milheezer Boys JO9-2

2-2

Aanwezig
ST H'veen/G'veen JO13-1G
10:30
ST H'veen/G'veen JO11-1G
10:30
ST H'veen/G'veen JO9-1G
10:00

