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RONDGANG MEDEDELINGENBLAD.
Het loopt goed met de digitale rondgang voor het Mededelingenblad. In
vergelijking met de huis-aan-huis rondgang zijn we nog niet aan ons streefdoel.
Net als vorig jaar gaan we niet daadwerkelijk met de collectebus huis-aan-huis
rond maar willen we de inkomsten die nodig zijn voor het Mededelingenblad om
daarvan de uitgaven te betalen, zoals bezorging, redactie, papier gaan
inzamelen via een speciaal daarvoor geopende bankrekening.
Het bedrag willen we stellen op 5 euro per huishouden, maar meer is natuurlijk
altijd welkom. Lukt het niet om op deze manier zo’n 1150 euro per jaar bij elkaar te krijgen dan
moeten we misschien volgend jaar toch weer met de collectebus rond. Maar wij hopen op de
medewerking van alle inwoners van Griendtsveen en de Deurnese Hoek om dit te doen slagen.
Het bankrekeningnummer is NL87 RABO 0348110537 ten name van Dorpsraad Griendtsveen.
Bij het ter perse gaan van deze aflevering is er ca. 800 euro binnen. Bent U niet in staat om per
bank te betalen dan mag U natuurlijk altijd nog een envelop met inhoud inleveren bij de redactie,
Helenaveenseweg 4.

KERKBERICHTEN.
Zondag 31 januari; 11.00 uur: H. Mis.
Intentie: voor Ben van Meijel vw 90e verjaardag.
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)

DANKWOORD FAMILIE FAAS:
Lieve mensen,
Graag willen wij, de zussen en broer van Ben, jullie bedanken voor alle lieve woorden, mooie
film, bloemen, kaarten, appjes, telefoontjes en schriftelijke condoleances, naar aanleiding van het
overlijden van onze lieve en dierbare broer Ben. Dit heeft ons goed gedaan. Bedankt.
Vriendelijke groet, Familie Faas.
Als bijlage een uitgebreider dankwoord, herinnering namens de familie Faas.
Deze herinneringskaart is beperkt ook nog te verkrijgen in de kerk (op=op).

TE KOOP:
Verse scharreleieren; 6 voor 1 euro; 10 voor € 1,50 bij Bert v.d. Heuvel, Past. Hendriksstraat 24

