UITNODIGING
AFSCHEID BEN FAAS op 2 DEC.2018
Aan alle inwoners van Griendtsveen en de Deurnese Hoek,
Wij willen u allen van harte uitnodigen om samen met de familie en vrienden
van Ben, in de kerk en het gemeenschapshuis zijn afscheid van Griendtsveen
te komen vieren.
We beginnen om 11.00 uur met in onze kerk een bijzondere Eucharistie
viering waar Ben zal voorgaan, samen met Peter Denneman, Provinciaal
Overste van de Montfortanen en de Deken van Horst, A. de Graaf Woutering
en waar het voormalige koor met meerdere dorpsgenoten en het
kinderkoortje de feestelijke dienst zullen opluisteren.
Na de H. Mis gaan we naar het Gemeenschapshuis, waar de koffie zal
klaarstaan. Ben zal even rust nemen en rond 13.00u. ook in het
gemeenschapshuis zijn. Er is geen verplichting om naar de kerk te gaan.
U kunt ook rond 13.00 uur rechtstreeks naar de Zaal komen, wat Ben zeker op
prijs zal stellen. Hoe meer dorpsgenoten hoe fijner Ben het zal vinden.
Een afscheidsfeest in de sfeer van Ben, “samen” vieren met gezelligheid
voorop. Uiteraard kan de kerk voor zo’n feest niet alle kosten dragen maar
met sponsoring van onze bedrijven kunnen zij u allen een koffie/thee/ranja
met vlaai bon, twee eetbonnetjes en een consumptiebon aanbieden. Wij
hopen dat u er begrip voor heeft dat verdere consumpties of hapjes voor
eigen rekening zijn. In de kerk en in de Zaal zal een collectebus staan waarvan
de opbrengst voor Ben is. Hij kan hier dan zelf een bestemming aan geven.
Voor de kinderen zal in het jeugdgebouw ’n film op groot scherm gedraaid
worden en de nodige spellen en speelgoed klaar staan.
We hopen op een grote belangstelling,
Parochieraad.

Met heel hartelijke dank aan onze SPONSOREN :
Herberg de Morgenstond, Toon Kortoomspark,
Natuurpoort de Peel, Cafetaria de Peelstop,
Slagerij Bouwmans, Bakkerij van Ham.

