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KERKBERICHTEN.
Maandag 2 april: Tweede Paasdag.
11.00 uur: H.Mis. Intentie voor overleden ouders Spreeuwenberg –
van de Sande, voor familie van Neerven – Martens, voor
Harrie en Annie van Mullekom-Munsters en voor Tony
Fransen namens de buurt.
Dinsdag 3 april: 11.00 uur: Uitvaart en begrafenis Jan ter Voert.
VERVANGING:
Er wordt vanuit het pastorale team in Horst geregeld dat we in elk geval tot Pasen ELKE zondag een H.Mis hebben.
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)

KERKBIJDRAGE.
In andere jaren kreeg U rond deze tijd de informatie over de kerkbijdrage. In verband met de
ziekte van Ben en de organisatie van diverse parochie-zaken heeft dat vertraging opgelopen. U
kunt deze informatie nu verwachten EIND APRIL. Overigens kunt U natuurlijk wel al uw bijdrage
overmaken op rekeningnummer NL52RABO0102505306 van de Parochie H. Barbara onder
vermelding van uw naam en adres. Ook vragen wij U vriendelijk verhuizingen door te geven aan
de parochie, Helenaveenseweg 4 of per e-mail: parochie@griendtsveen.org.

VASTENAKTIE.
Vorige week hebt U kunnen lezen over het goede doel voor dit jaar: Helpende Handen, het
project van het Dendron College. Achter in de kerk staat een bus voor uw giften.
Maken wij dit mogelijk door ons HART te laten spreken? Onze hulp is HARD nodig. Van HARTE
bevelen we daarom dit project bij u aan. Een gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL62 RABO
0304487953 ten name van Dendron HH met vermelding van ‘vastenproject 2018’.
Zoals al vele jaren ondersteunt Wilde Ganzen ook deze keer dit bijzondere project met een extra premie.

BESTE TONEELLIEFHEBBERS VAN GRIENDTSVEEN
We zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen van onze nieuwe voorstelling “De Sponsorloop”.
Komend weekend gaan we onze zaal weer ombouwen tot ons Vestzaktheater en het weekend daarop
spelen we. Reserveer tijdig uw kaarten want vol is vol! (voor vrijdag en zaterdag zijn nog slechts enkele
kaarten beschikbaar!)
Wij hopen u te ontmoeten bij een onze voorstellingen op 6-7-8-9 April
Aanvang 20:15 (zaal open 19:30) Reserveringen via: info@grikon.nl – www.grikon.nl – 06-2250 2271

GEVONDEN BIJ DE ZAAL NA DE VERKIEZINGEN:
Klein zwart portemonnaie/etuitje met daarin twee oorpluggen en wat losse papiertjes. Heeft
iemand deze verloren, stuur een e-mail of pb via facebook of whatsapp naar de redactie.
mededelingenblad@griendtsveen.org of tel. 06-21513560.

FANFARE RENANTIA.
Donderdag 5 april inhaalrepetitie
Repetitie van 20.00 tot 22.00u bij het Lijssels Vertier in Liessel.
LEDEN EN BESTUUR VAN RENANTIA WENSEN U ALLEN HELE FIJNE PAASDAGEN
TOE!

VROUWENBEWEGING
Op woensdag 4 april a.s .gaan we naar Marleen Mensink in Liessel voor de djembe-workshop,
met de leden die zich hiervoor hebben opgegeven.
We vertrekken om 19.30 uur bij de kerk.
We gaan met 4 auto’s, de chauffeurs krijgen nog een berichtje, dus niet iedereen die zich heeft
opgegeven hoeft te rijden.
Graag de 5 euro eigen bijdrage woensdag ook meebrengen.

Eetplein Griendtsveen
g
Let op : Het volgende eetpunt in Griendtsveen is niet op woensdag 4 april (i.v.m. bezetting van de Zaal
Lekker samen eten voor iedereen

door toneel) maar op woensdag 11 april.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 1 April is het weer Koningschieten.
Er word dan weer gestreden om de titel van Koning van Griendtsveens Uitspanning.
Dit is een wedstrijd over twee wedstrijden van 30 pijlen.
Er word s’morgens geschoten om 11.00 uur en s’middags begint het om 16.00 uur.
Het beloofd een mooie wedstrijd te worden.
Als u eens wilt komen kijken kom dan gewoon binnen, er staat altijd wel een kopje koffie voor u klaar.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
zaterdag 31 maart
zaterdag 31 maart
maandag 2 april
UITSLAGEN
zaterdag 24 maart
zaterdag 24 maart
zaterdag 24 maart
zondag 25 maart
zondag 25 maart
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Helden 4
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SV H'veen/G'veen JO8-1G
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Someren 7
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12:30 uur
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ZEILBERG - Pater Martien van Ooij, boerenzoon en missionaris uit Zeilberg, is zaterdagavond op
82-jarige leeftijd overleden. Hij was volgens bekenden een bevlogen priester die met zijn missiewerk
wereldwijd veel heeft betekend.
Martien van Ooij was een bevlogen priester, zegt pastoor Paul Janssen van Parochie Heilige
Willibrord Deurne. ,,Een nuchtere maar vrome gelovige die in zijn missiewerk wereldwijd enorm
veel betekend heeft. Zijn thuis was daar in Indonesië, maar Zeilberg had altijd een warme plaats
in zijn hart." In Indonesië werd hij Pastor Bulldozer genoemd. Iedere twee jaar kwam Van Ooij
terug naar Nederland voor zo'n vijftig dagen. ,,Vorig jaar was hij nog even in Nederland en
vertelde hij met enthousiasme over de kerk in Indonesië", aldus Janssen. Vorig jaar vierde hij in
de kerk van Helenaveen zijn gouden priesterfeest. Ook heeft hij vorig jaar nog een dienst
geassisteerd in onze kerk.
Martien van Ooij werd op 14 december 1935 in Deurne geboren. De
boerenzoon uit Zeilberg begon in1964 in Indonesië en was ook van
plan er te eindigen, liet hij in 2013 weten. Tussendoor werkte hij 17
jaar in India en één jaar op de Filippijnen, maar hij was de laatste
jaren actief in zijn geliefde Indonesië waar hij ook zijn laatste
rustplaats vindt.

AAN ALLE INWONERS

Volgende week ontvangt u voor de 2e keer de inzamel-envelop voor de gezamenlijke nationale
collectes Griendtsveen in uw brievenbus, herkenbaar aan bovenstaand logo.
Lees de brief in de envelop goed door en denk rustig na over uw giften.
Vul dan de lijst in, stop het geld in de envelop en plak deze dicht. Het is erg prettig, als u hem
klaarzet voor de collectant.
Over 2 weken, van maandag 9 t/m vrijdag 13 april a.s. komen onze collectanten de envelop
weer bij u ophalen. U herkent hen aan hun badge en bovenstaand logo. Het betreft bijna altijd
personen uit uw eigen straat.
Alle routes zijn inmiddels ingevuld en de collectanten zijn ingedeeld. Maar mocht u in de
toekomst ook willen helpen bij de collecte, sluit u dan bij ons aan en geef u op bij Henny Keijsers,
tel.529366.
Iedereen, zowel collectanten als gevers, alvast bedankt voor uw medewerking!!. We hopen dat
het een succesvolle actie wordt. De diverse fondsen rekenen immers op u!!!

Namens de deelnemende acties,
Henny Keijsers, Wien van Mullekom, Esther Rongen, Carla Vossen, en Antoinette Koolen

UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GRIENDTSVEEN:
Partij: Stemmen: Kandidaat uit Griendtsveen:
Stemmen in Griendtsveen:
D’66 49
Daan Peters
28
CDA 44
Ger Mennen
23
Essentie 43
Janny Hermans
27
SP
40
PVDA 20
Ans Coppus
11
VVD 19
Totaal uitgebrachte geldige stemmen in Griendtsveen: 215.
Meer informatie op de website van de gemeente Horst aan de Maas.

