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KERKBERICHTEN.
Zondag 22 januari:
09.45 uur: Eucharistieviering. Intenties zijn voor Willie van Mullekom, voor fam.
Sleegers-Welten, voor Mart Derks (jaargetijde), voor Frits van Moorsel, Mietje van
Moorsel-Biemans en voor Nellie van der Schaaf – Knapen.
11.15 uur: Doopsel van Jolie Kuijpers, dochter van Mark en Robin Kuijpers.
MISDIENAARS:
Zondag 22 januari: Sjors en Jenthe.
Zie ook bericht van Kerkbestuur elders in dit Mededelingenblad.

BUUTAVOND 28 JANUARI
Dames en heren,
Zaterdag 28 januari vindt de jaarlijkse buutavond van De Klotbultjes weer plaats.
Bekende tonpraters als Boy Jansen en vele anderen zullen deze avond acte de presence geven.
Kaartjes a €12.50 kunnen bij het secretariaat van De Klotbultjes besteld worden.
Dit kan via het NIEUWE e-mailadres klotbultjes@gmail.com, via een persoonlijk berichtje op de
facebookpagina van de dansmarietjes of via telefoonnummer 0493-314743.
We hopen velen van jullie die avond te zien; tot dan!
Bestuur De Klotbultjes
(Zie ook bijlage)

HEEL GRIENDTSVEEN ZINGT
De Carnaval nadert weer met rasse schreden en ook dit jaar organiseren wij weer een
spectaculaire liedjes avond en wel op zaterdagavond 25 februari bij Herberg de
Morgenstond. Dit jaar is het thema van de liedjes avond “ Heel Griendtsveen zingt”. Alle
liedjes die jij leuk vindt mag je zingen. Als je mee wil doen, of je nou zangtalent hebt of
niet, dat maakt niet uit, kun je je aanmelden bij Marina Kanters ( 06-29 41 57 31). Geef
aan welk liedje je wil zingen en het komt goed.
Met vriendelijke groet, De vrolijke muziekvrienden / CS de Klotbultjes.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zondag 22 januari is er de 3e WST; aanvang 11.00 uur.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 23 januari
Wekelijkse repetitie van 20-22u in De Zaal

RKSV GRIENDTSVEEN.
Jaarvergadering
Op woensdag 25 januari 2017 organiseert RKSV Griendtsveen de laatste jaarvergadering voor alle leden
en ouders van jeugdleden van onze vereniging. De agenda en de notulen zijn beide op de website terug te
vinden: www.rksvgriendtsveen.nl.
Aanvang : 20.00 uur; Locatie: Gemeenschapshuis de Zaal (Handboog)

PERSBERICHT FILM LIFE+ PEELVENEN – Groote Peel en Mariapeel
De Groote Peel vormt samen met de Deurnsche Peel en de Mariapeel de Peelvenen; een uniek
hoogveengebied op de grens van Brabant en Limburg. Op dit moment wordt volop gewerkt in de
Mariapeel en de Groote Peel om het kwetsbare hoogveen te behouden en te versterken. Provincie
Noord-Brabant heeft samen met Staatsbosbeheer twee films gemaakt waarin wordt uitgelegd wat
deze werkzaamheden inhouden voor de beide Peelgebieden en waarom ze noodzakelijk zijn.

De werkzaamheden zijn in 2015 resp. 2016 gestart en duren tot het voorjaar van 2018. In de
Mariapeel begeleidt Staatsbosbeheer de werkzaamheden. Boswachter Mirjam Wouters vertelt
hierover. In de Groote Peel is Provincie Noord-Brabant de opdrachtgever. Omgevingsmanager
Jeroen van Leijsen is het aanspreekpunt voor dit project. De beide films zijn te bekijken via
www.peelvenen.nl (Groote Peel) en via www.peelveneninuitvoering.nl (Mariapeel).

KERKBESTUUR RK FEDERATIE HORST/ PAROCHIE H.BARBARA.
Uw parochie houdt haar adresgegevens actueel. Zo zijn mensen in beeld als ze nieuw in de parochie komen
wonen of als ze verhuizen naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Ook wanneer iemand niet (meer) in staat
is deze verhuizing zelf door te geven blijft hierdoor het contact met de parochie bestaan. Als mensen
overlijden, laat SILA dit weten aan uw parochie. Uw parochie weet dit dan en zal zij hen geen brieven of
parochieblad meer sturen. Pijnlijke situaties worden hierdoor vermeden.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), dat
samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer
echter een motie aan, die een einde lijkt te maken aan deze koppeling. Maar voordat het zover is, houdt de
overheid een internetconsultatie. Iedereen, het parochiebestuur, maar u zelf, kan dus reageren op dit
voornemen van de politiek!
Wanneer de koppeling tussen de BRP en SILA wordt stopgezet, kan de kerk een belangrijk deel van haar
pastorale zorg minder goed uitvoeren én het uitvoeren ervan wordt een stuk moeilijker. De kerk is door het
vele vrijwilligerswerk dat wordt verricht een belangrijke speler in het veld van de participatiemaatschappij.
En, diezelfde overheid legt wel steeds meer verantwoordelijkheden neer bij die
participatiesamenleving. Denk hierbij aan de rol die kerkelijke vrijwilligers (kerkleden) spelen bij
(tijdelijke) opvang van asielzoekers, bij vragen rondom armoede (project schuldhulpmaatje) en bij het
omzien naar ouderen en andere kwetsbare groepen.
Om uw mening hierover te horen heeft de overheid een internetconsultatie geopend, waar burgers kunnen
reageren op het besluit om SILA niet langer deze voor ons zo belangrijke gegevens te verstrekken. Het
pastoraal team van Venlo en het Federatiebestuur vragen u om uw stem via deze consultatie te laten horen.
Reageren kan tot 3 februari; op die datum sluit de internetconsultatie!
Hoe kunt u deelnemen aan de internetconsulatie over de SILA-regeling?
1. Ga naar de internetpagina: https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen
OP WWW.GRIENDTSVEEN.ORG STAAT BIJ EXTRA BERICHTEN OOK EEN LINK NAAR DEZE BRIEF
EN VERDERE INFORMATIE OVER ALLE VERVOLG STAPPEN BIJ DEZE INTERNETCONSULTATIE .

