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KERKBERICHTEN.
Zondag 25 februari:
11.00 uur: H.Mis. Intentie voor Jan Holtackers. (vervanging: Deken de Graaf-Woutering)
13:30 uur: Doopsel van Sam Luttikhold, dochter van Koen en Daisy.(Kapelaan te Boekhorst)
VERVANGING:
Wij hebben afspraken gemaakt met de Deken voor de vervanging op korte termijn. Er wordt
vanuit het pastorale team in Horst geregeld dat we in elk geval tot Pasen ELKE zondag een
H.Mis hebben. ALLEEN DE TIJD IS AANGEPAST: DE MISSEN BEGINNEN OM 11.00 UUR
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 werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00uur)
tel.nummer priesternooddienst: Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een
priester nodig hebt. Dit nummer is: 06 55408023
Mocht u niet direct contact krijgen, spreek dan svp duidelijk uw naam en telefoonnummer in. De priester
die op dat moment de telefoon beheert kan mogelijk op het moment dat u belt druk bezig zijn. U wordt zo
snel mogelijk teruggebeld!!!

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 26 februari 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.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 26 februari
Repetitie van 20.00 tot 22.00u in De Zaal

Dinsdag 27 februari gaan we voor een spellenmiddag naar
Roelanzia in Ysselsteyn. We beginnen met een lunch en
daarna kunnen we ons uitleven met de spelen. Hoe meer
mensen meedoen en/of toekijken, hoe gezelliger het is, dus
komt allen!
Kosten € 7,50 per persoon. Deze bijdrage kunt U dan
afrekenen bij Arnold.
Vertrek (met auto) om 12.45 uur bij de kerk, zodat we om 13.00 uur bij Roelanzia zijn.

VROUWENBEWEGING.
Op a.s. zaterdag 17 en zondag 18 maart organiseert de Vrouwenbeweging weer het
WANDELWEEKEND.
Deze keer onder het motto “ OP GEZONDE VOET “
We hebben bewust voor GEZONDHEID gekozen. De Gemeente wil immers in 2025 het
gezondste zijn!!
Niet alleen wandelen is GEZOND maar onderweg zullen ook GEZONDE soepen en gebak
gepresenteerd worden.
Alles door de leden van de Vrouwenbeweging, na een interessante en leerzame informatie
avond, zelf gemaakt.
In de Zaal is weer het vertrekpunt waar, bij het kopen van de route (€ 3,-p.p.) een GEZONDE
hap zal worden meegegeven voor onderweg.
Ook hebben we dit jaar weer een creatief project gedaan met de kinderen. We hadden met uw
hulp zeer vele, oude schoenen verzameld.
Er zijn prachtige “ KUNST SCHOENEN ” van gemaakt die we bij alle bruggen in het dorp [5
stuks] zullen tentoonstellen.
U zult versteld staan hoe creatief onze jeugd is geweest, ze zijn werkelijk schitterend dus zeker
een wandeling waard.
Er is weer volop keuze in afstanden, 20km. – 15 km. – 10 km. – 5 km. en 3,5 km., deze afstand
is rolstoeltoegankelijk en hierbij krijg je ook nog de uitleg over de historische bebouwing van
Griendtsveen. Een aanbeveling waard!!
Het Biologisch centrum in de Mariapeel en onze H.Barbarakerk zullen deze dagen weer als
rustplaats dienen.
Wij hopen dat ook velen uit Griendtsveen, ons initiatief van harte zullen steunen. Noteer de data
in uw agenda!!

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
zaterdag 24 februari
zaterdag 24 februari
zondag 25 februari
zondag 25 februari
zondag 25 februari
UITSLAGEN
zondag 18 februari

Koningslust JO11-1
Koningslust JO8-1
NWC 7
SV H'veen/G'veen 2
DEV-Arcen 3

Egchel 4

SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen 1
RKSVN 2
SV H'veen/G'veen 3

SV H'veen/G'veen 3

09:30
09:30
10:00
10:00
10:30

uur
uur
uur
uur
uur

1 - 5

DART TOERNOOI
Op vrijdag 9 maart organiseert de ontspanningscommissie weer een dart toernooi. Voor meer info kijk
verder in dit blad.

Dart Toernooi SV
Helenaveen/Griendtsveen
Vrijdag 9 maart 2018
Aanvang 19:00
Inschrijfgeld 7,50
Inschrijfgeld = prijzengeld
Opgeven kan bij Roy Crommentuijn

roycrommentuyn@hotmail.com
06-36425516
bellen/appen

