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KERKBERICHTEN.
Vrijdag 17 aug. 12.00 uur: Huwelijksvoltrekking Koen Luttikhold en Lilian van den Elsen
Zondag 19 aug. 11.00 uur: Eucharistieviering.
Intentie voor Marc Munsters uit Zeilberg vanwege verjaardag.
Met ingang van heden gaan we voorlopig door met missen om de 14 dagen. De volgende dienst
is dus op 2 september etc. De tijd blijft vooralsnog 11.00 uur. Voor zover als het lukt zal wel elke
zondag vanaf ca. 11.00 uur de kerk open zijn voor een gebedje of zomaar een bezoekje.
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)

BERICHT VAN BEN:
Beste Mensen,
We kunnen veel plannen in het leven, maar soms loopt het totaal anders dan je had gedacht.
Ik hoef maar naar mezelf te kijken om te zien hoe waar dat is.
Wat ben ik ziek geweest en ook nu nog. Soms heb ik de neiging om de moed op te geven, maar ik heb ook
ervaren hoe belangrijk het is als je je gesteund weet.
Dankzij bezoekjes en de vele kaarten die ik heb gekregen vanuit de parochie, en die nog steeds
binnenkomen met een mooie tekst of een persoonlijke woordje, heb ik het vol kunnen houden.
Dat doet me goed. Dank jullie wel.
Maar nu het soms iets beter met me gaat, wil ik dat graag met jullie delen.
Ik ben er nog lang niet, maar ik zit wel op de goede weg.
Ik hoop dat we elkaar over niet al te lange tijd weer eens tegenkomen.
Nogmaals bedankt voor alle steun. Vanuit Brunssum voor jullie allen het beste gewenst,
Met vriendelijke groet,
Ben Faas

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. Met name nodigen wij ook niet-leden uit
eens mee te gaan en zo kennis te maken met de KBO Griendtsveen.
Namens het dagelijks bestuur van KBO Griendtsveen.

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

BELEEF DE DAG 2018.
Op woensdag 12 september is deze jaarlijkse 55+ fietstocht. Georganiseerd door:
● Katholieke Bond Ouderen afdelingen Horst en Sevenum
● Zorggroep Noord-Limburg
● Gemeente Horst aan de Maas (team Sport aan de Maas)
De lengte van deze fietstocht is circa 46 km. Bij de startplaatsen krijgen de deelnemers tegoedbonnen
voor onderweg, ook krijgen ze een consumptiebon voor koffie met Limburgse vlaai. Inschrijfgeld is 6 euro.
Startplaatsen: Horst, “De Witte Hei”, Dijkherheideweg 4, start tussen 9:30 en 11:00 uur;
”De Torrekoel”, Meerweg 11, Kronenberg, start tussen 10:00 en 11:00 uur.
U kunt zich aanmelden bij Arnold Buijs, Past.Hendriksstr. 23, op afspraak, tel. 06-27104170. U ontvangt
bij aanmelding een koeltasje. Dit is ook uw startbewijs.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Nu de vakantie weer voor bij is gaat volgende week Dinsdag 21 augustus aanvang 19.00 uur de handboog
weer open om te trainen.
Nog even een overzicht voor de maand: SEPTEMBER
Zaterdag
1
Openingswedstrijd aanvang 20.00 uur.
Zaterdag
8
Toernooi te America aanvang 18.00 uur.
Zaterdag
22
Toernooi te koningslust bij de Indianen aanvang 19.00 uur.

FANFARE RENANTIA.
Repetitie maandag 20 augustus
Op 20 augustus beginnen de wekelijkse repetities weer:
als vanouds van 20.00-22.00u in De Zaal.
Mocht je verhinderd zijn, dan svp afmelden bij de dirigent én Her Knapen.

Opening creatief seizoen 2018-2019 in Museum de Kantfabriek
Textielliefhebbers kunnen op zondag 26 augustus van 11.00 tot 16.00 uur terecht in Museum de Kantfabriek in
Horst. Dan wordt het complete aanbod aan nieuwe workshops en cursussen gepresenteerd. Niet eerder was het
aanbod zo groot.
Bezoekers krijgen persoonlijke uitleg over o.a. hoeden maken, vilten, het bedrukken van stof en borduren dat
momenteel echt hot is.
Nieuw: Het museum heeft enkele nieuwe docenten kunnen aantrekken voor een nóg breder aanbod. Enkele
nieuwe workshops zijn:
• Goudborduren en Broderie d’art, Sashiko borduren en Crazy borduurwerk
• Werken met de Gelli plate (mono print techniek)
• Tas maken van kurkleer
• Versiertrucs voor breiwerk
Voor jong en oud: Er is volop aandacht voor de speciale kinderworkshops die steeds een ander thema hebben,
zoals Matroesjka (met een knipoog naar de lopende expositie over Russische Traditionele Toegepaste Kunst).
Verder is er in de Textielbibliotheek van het museum een grote 2e hands boeken- en tijdschriftenmarkt over
handwerken en textiel.
Voor alle bezoekers ligt er na afloop een handig boekje klaar met het complete aanbod van het komende seizoen.
Museum de Kantfabriek, Americaanseweg 8 | 5961 GP | Horst | www.museumdekantfabriek.nl

