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DORPSRAAD / RONDGANG MEDEDELINGENBLAD.
De rondgang voor het Mededelingenblad is klaar. Hebt U ons gemist, dan kunt U nog altijd uw
bijdrage overmaken op rekening NL83RABO 0123639611 ten name van Dorpsraad
Griendtsveen of contant in een envelop bij de redactie. Iedereen bedankt voor de bijdragen, zo
kunnen we er weer voor zorgen dat het Mededelingenblad weer een jaar lang op de mat valt.

KERKBERICHTEN.
Zondag 29 januari:
09.45 uur: Eucharistieviering. Intentie voor Bep Klaus – van Mullekom.
MISDIENAARS:
Zondag 29 januari: Amy en Vera.

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 30 januari tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die
mee willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

KERKELIJK ZANGKOOR.
Beste mensen,
Afgelopen zondag hebben we in een goedgevulde kerk voor het laatst de mis opgeluisterd. Met liedjes
gekozen door Jo Venner, onze organiste, die deze dag een bijzonder jubileum had: 50 jaar lang bespeelde
zij het kerkorgel.
Toen we aan het eind van de mis naar beneden kwamen voor de huldiging van Jo, werden we verrast met
een serenade van de fanfare. Na een mooie toespraak door Ben ontving Joke de oorkonde en speld van
de Gregoriusvereniging en bloemen van de parochieraad. Die had ook voor elk koorlid een bosje
bloemen, heel leuk! Wij kijken in elk geval terug op een feestelijke afscheidsviering en danken iedereen
heel hartelijk voor uw aanwezigheid en felicitaties voor Jo.
Toch sluiten we de deur niet helemaal. Bij speciale diensten kunt u ons, als een soort rouw- en
trouwkoortje, nog vragen. Hiervoor is dan niet Joke het aanspreekpunt maar Marian van den Borne. U
kunt per mail aangeven op welke dag en tijd de mis is en voor wie. Marian informeert dan bij de anderen
wie er kan en laat z.s.m. weten of we voldoende bezetting hebben om te zingen. Als u een
telefoonnummer opgeeft, belt ze om eventuele verdere afspraken te maken en anders hoort u dit per
mail terug. Het mailadres is: marian.olfers@hotmail.com.
Nogmaals dankjewel en tot ziens!

Joke Venner en koorleden kerkelijk zangkoor Griendtsveen.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zondag 29 januari is er 5e AW bij de Indianen in Koningslust.
Aanvang 10.00 uur. Vervoer wordt onderling geregeld.

Eetplein
g

Griendtsveen
Lekker samen eten voor iedereen

Het volgende eetpunt in Griendtsveen is woensdag 1 februari en u bent van harte welkom!
U bent welkom bij de zaal, tussen 11.45 uur en 12.00 uur wordt u verwacht. Vanaf 12.00 uur wordt een heerlijk warm diner
voor u en uw plaatsgenoten geserveerd. Dit alles voor slechts € 10,00 exclusief de consumpties.
Wilt u deelnemen aan het eetpunt dan kunt u zich aanmelden tot maandag 30 januari 09.00 uur. U bent van harte welkom
om een keertje deel te nemen zodat u een eerste indruk krijgt. Aan het einde van uw eerste eetpunt besluit u of u vaker
wil deelnemen.
Heeft u vragen, interesse of wilt u zich

aanmelden of afmelden (vóór maandag 30 januari 9.00u)
dan kunt u contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266 of Nelly v.d. Zanden telefoonnummer 0493 529346
Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Eetplein Griendtsveen wordt georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres secretariaat KBO Joke Steeghs tel 0493 529266

INFO SV HELENAVEEN /RKSV GRIENDTSVEEN.
Programma senioren
zo 29-1
VCH 1

-

Aanvang
ST H'veen/G'veen 1

14:30

Programma junioren
Aanvang
Aanwezig
za 28-1
Someren JO13-5G
ST H'veen/G'veen JO13-1G
10:30
za 28-1
Someren JO11-8G
ST H'veen/G'veen JO11-1G
10:30
za 28-1
Milheezer Boys JO9-2
ST H'veen/G'veen JO9-1G
10:00

FANFARE RENANTIA.

