't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

HERFST MET MARIA
Oktober is altijd een bijzondere maand,
Ineens voel je het aan alle kanten: het weer verandert, het wordt
frisser, de kleuren in de natuur veranderen, je pakt weer andere
kleren uit de kast, je trekt weer een jas aan, misschien ’s ochtends al
weer even handschoenen…. Het wordt, nee, het is herfst.
Wonderlijk hoe het ritme van de natuur zich altijd weer herhaalt, en
ik moet zeggen ik vind het eigenlijk ook altijd weer mooi. Ik voel
dan eerlijk gezegd geen verval.
In en rond de kerk hebben we ook zo’n ritme, waar ik me ook aan
optrek, dat me goed doet en vastigheid geeft: Oktober, mariamaand.
In deze maand staat het rozenkransgebed centraal.
Natuurlijk kunnen we dan meteen piepen dat dat lang niet zoveel
meer gebeden wordt als vroeger en dat onze jongere generaties het
niet meer kennen, maar ik wil daar toch ook tegenover stellen dat er
nog steeds ontzettend veel kaarsjes worden opgestoken bij Maria.
Veel van onze kerken bieden de mogelijkheid om op elk gewenst
moment van de dag even binnen te lopen, even stil te zijn bij Maria
en je gedachten, je zorgen, je dankbaarheid of wat je maar
bezighoudt bij haar neer te leggen, en hoe vaak gaat dat niet
vergezeld van een weesgegroet.
Ook mensen die al heel lang niets meer met kerk hebben volgens
hun eigen zeggen, steken graag een kaarsje op, “omdat dat zoveel
meer zegt dan woorden”.

Vrijdag 5 oktober 2018

jaargang 52

nummer
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Dorpsplein 2 8111 AN HEETEN tel. 0572 – 381233
Website: www.parochieheiligkruis.nl
_______________________________________________________
E-mail parochie:
E-mail Kevertje:

secretariaat@parochieheeten.nl
kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbestuur:
Kerkbijdrage:

bankrekening NL15RABO01202.02.573
bankrekening NL26RABO01202.04.703
t.n.v. administrateur H. Reefman
Dit parochieblad komt uit voor 2 weken

_______________________________________________________
Algemene informatie
Openingstijden secretariaat: Heeten tel.381233
elke maandag-woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 u.
Pastoor van dienst voor spoedgevallen tel. 06-53964140
Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis

Pastores
R.G.W. Cornelissen,
Vicaris,pastoor
G.J. Nijland parochievicaris
M.J. Brinkhuis, diaken

0570-619087/ cornelissen@aartsbisdom.nl
06-30162625
06-42571832 pastornijland@parochieheiligkruis.nl
06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

Pastoraal werkers
H. Bloo
06-22291539 h.bloo@katholieksalland.nl
Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg 038-4527475 lonnekegunnink@hetnet.nl
C.M. Broekhoff-Bosman
06-83202244
jpsalland@live.nl

Nadere informatie over de locatie:
Zie de jaarlijks verspreide bewaarfolder, of kijk op internet:
www.parochieheiligkruis.nl/heeten
__________________________________________________________________
Hulpdiensten:
Huisarts: Voor levensbedreigende situaties na 17.00 u en in de weekends is het
verstandig eerst alarmnummer 112 te bellen, en daarna de huisartsenpraktijk
via tel. 0570 - 501777
Algemene Hulpdienst: tel. 0572 – 382502 (bereikbaar maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 10.00 u.) www.hulpdienstraalte.nl
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We zagen het laatst nog bij die ontzettend trieste gebeurtenis in Oss.
Alle religieuze gebouwen open en zoveel mensen die er even hun
troost vonden, even hun verdriet een plekje konden geven in dat
gebouw dat al jaren en jarenlang zo veel tranen van vreugde en
verdriet opgevangen heeft.
Ik was bij de startviering van één van onze scholen. Om technische
redenen vond de viering in de school plaats, maar daarna ben ik met 8
kinderen van de leerlingenraad naar de kerk gelopen en hebben we
vanuit elke klas en ieder met een eigen intentie kaarsjes aangestoken
bij Maria.
En tenslotte klonk uit 8 kindermonden een helder weesgegroet.
Verval? Nou nee…..
Ik was ontroerd, en ik denk Maria zelf ook…..
Ik wens u een mooie maria-oktobermaand toe.
Clazien Broekhoff

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 6/10
Heeten
Zo. 7/10
Nw. Heeten
Za. 6/10
Nw. Heeten
Zo. 7/10
Holten
Zo. 7/10
Heeten
Wo. 10/10

Tijd
19.00 u.

Viering
Gezinsviering, woord- en
communieviering,
past. werker C. Broekhof
Geen viering

19.00 u.

Gezinsviering,
em. pastoor J. Verweij
Geen viering

09.30 u.

Woord- en communieviering,
past. werker L. Gunnink-van de
Berg
Eucharistieviering

19.00 u.

Koor
Sunshine
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GEZINSVIERING
Zaterdag 6 oktober hebben we om 19.00 u. een ‘opa
en oma viering’. Kinderkoor Sunshine verzorgt de
liedjes. Opa’s, oma’s, ouders, neem
jullie kinderen en/of kleinkinderen
mee naar de kerk. Iedereen is van harte welkom.
Groeten werkgroep gezinsviering en
kinderkoor Sunshine
Datum
Heeten
Za. 13/10
Heeten
Zo. 14/10
Nw. Heeten
Za. 13/10
Nw. Heeten
Zo. 14/10
Holten
Zo. 14/10
Heeten
Wo. 17/10

Tijd
19.00 u.

Viering
Woord- en communieviering,
verzorgd door de werkgroep
gebedsdiensten
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
pastor G. Nijland
Geen viering

Koor
Rejoice

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Voor de vieringen van de overige locaties verwijzen wij u naar de
website van Parochie Heilig Kruis www.parochieheiligkruis.nl onder
het kopje vieringen.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekendn 6 en 7 oktober:
Jgt. Wilhelmus Vulink; Overl. ouders Vulink-Reimert; Mariet
Schoorlemmer; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Antoon
Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman
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Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada Wagemans en overl. fam.;
Hermanus Wippert en echtg.; Albertha Kortenhorst en fam; Johannes
van Schooten; Wilhelmus Logtenberg en echtg.; Ouders van RossumSchoorlemmer; Johan Lubbers en Herman Lubbers; Gerrit Evers;
Gerard Tijscholte; Johan Assink; Anne Koenjer-Dollenkamp; Nelly
Hunneman-ten Have; Marie Willemsen-Knuver; Bertha BerendsOosterwijk.
Woensdag 10 oktober:
Willy Tepperik en overl. ouders Tepperik-Rosenkamp; Leida en
Frans Boerhof; Hein en Riek Groot Zwaaftink.
In het weekend 13 en 14 oktober:
Jgt. Doortje Mensink; Jgt. Pastoor de Kleine; Harry Wichers Schreur;
Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Mies en Trees Hiethaar en overl.
fam.; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet
en overl. fam.; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Dinie
Beumer; Johan, Gerard en Hennie Hagen; Anne KoenjerDollenkamp; Nelly Hunneman-ten Have; Marie Willemsen-Knuver;
Overl. ouders van Dooremolen-Roozeman, Geert en overl. fam.;
Bertha Berends-Oosterwijk; Overl. ouders Evers-Simons; Overl.
ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun.
Woensdag 17 oktober:
Jgt. Maria Kerkvliet; Herman en Mien Timmer, Ben en overl.
familie.
MISINTENTIES IN HET WEEKEND
In de toekomst zal er 1 x in de maand in het weekend geen viering
zijn, zowel op de zaterdag als zondag. De misintenties die hiervoor
opgegeven zijn verschuiven naar een weekend later. Heeft u
misintenties opgegeven voor deze weekenden en dit liever in een
ander weekend zien, dan kunt u dat doorgeven aan het
parochiesecretariaat, tel. 0572 - 381233. Elke woensdagavond is er
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om 19.00 u. ook een eucharistieviering waarin em. pastoor J. Verweij
voorgaat. We hopen op uw begrip voor deze veranderingen.
Voor zover nu bekend zijn het weekenden van 3 en 4 november.
KOSTER EN ACOLIETEN
Za. 6/10
Za. 13/10
Za. 20/10
Zo. 21/10

19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

Zo. 28/10
Do. 1/11

09.00 u.
19.00 u.

W. v.d. Berg
A. Rekveld
W. v.d. Berg
W. v.d. Berg en
A. Rekveld
A. Rekveld
W. v.d. Berg

Vr. 2/11
Zo. 4/11
Za. 10.11
Za. 17/11
Zo. 25/11

19.00 u.
12.30 u.
17.30 u.
17.30 u.
09.00 u.

W. v.d. Berg
W. v.d. Berg
A. Rekveld
W. v.d. Berg
A. Rekveld

Geen misdienaars
Geen misdienaars
Michael Breuker en Tijs Salden
Geen misdienaars
Eveline en Judith Salden
Michael Breuker en Ruben
Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Tijs en Judtih Salden
Geen misdienaars

PAROCHIENIEUWS
PASTORAAL BEZOEK THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS
Wilt u bezoek thuis of in het ziekenhuis of communie aan huis, stuur
dan deze strook naar de pastorie. Wij stellen dat zeer op prijs.
Opnames worden vanuit het ziekenhuis zelf niet altijd tijdig
doorgegeven aan de parochies. Daarom is het raadzaam dit formulier
in te vullen.
Naam
Adres
Telefoon
Wil graag bezoek en/of communie ontvangen*
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 23 oktober groep 5, maandag 12 november groep 1.
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DOPEN
Ouders die een kindje willen laten dopen, worden verzocht een
geboortekaartje te sturen naar de pastorie, deze worden doorgegeven
naar de werkgroep Doopvoorbereiding. Er zal dan contact met u
opgenomen worden.
De volgende doopviering zal zijn op zondag 4 november.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Ma. 8/10

20.00 u.

Werkgroep Liturgie

P

PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Het parochiesecretariaat is op vrijdag 12 en maandag 15 oktober
gesloten.
BEGRAAFPLAATS
Op een gedeelte van de muur van het columbarium zitten al geruime
tijd diverse religieuze symbolen. Nu zijn op de resterende vakken ook
religieuze afbeeldingen aangebracht, waardoor een mooi geheel
ontstaan is. Dank zij de inzet van enkele vrijwilligers is het
columbarium nu af.
WEES WELKOM OP DE DAG VAN DE DIALOOG!
In november is het weer zover. De welbekende Dag van de Dialoog.
Voor het vijfde jaar op rij organiseert Landstede i.s.m. de Raalter
kerken,
het
eettafelproject
van
vluchtelingenwerk,
de
dialoogbegeleiders, docenten en studenten de dag van de Dialoog
voor mensen uit de Raalter samenleving.
Datum: woensdag 7 november, tijd: 17.00 – 20.30 u.
Locatie: Landstede MBO, Zwolsestraat 63a, Raalte
Dit jaar is het thema ”Vriendschap”.
Aanmelden kan bij:
Corry Boone cboone@landstede.nl tel: 06-18372057
Paula Bloo pbloo@landstede.nl
tel: 088 8508221
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PIJN EN SCHAAMTE
SEKSUEEL MISBRUIK IN DE KATHOLIEKE KERK
Uit de Homilie gehouden door pastoor Cornelissen in de Basiliek
van Raalte op 9-9-2018
Het is niet altijd eenvoudig om volgeling van Christus te zien, lid te
zijn van de Kerk. Deze dagen worden we als katholieken weer zwaar
op de proef gesteld. Onze Kerk is helaas weer negatief in het nieuws
geweest. Het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de
Verenigde Staten. En ook nog machtspelletjes in het Vaticaan. Ik
merk dat me dat diep raakt! Ik baal d’r van. Het doet pijn en het
maakt me verdrietig. Wil ik daar nog wel bij horen… een vraag die
als vanzelf opkomt! In ons land kwam in 2010 het misbruik van
minderjarigen aan het licht.
De Nederlandse bisschoppen zijn vanaf dat moment intensief bezig
om recht te doen aan de slachtoffers van het misbruik.
De Kerk in ons land doet er alles aan om herhaling te voorkomen en
de adviezen van de commissie Deetman op te volgen. Dat doet ze
goed! Maar we blijven ermee geconfronteerd worden. Het plopt
iedere keer weer op… uit andere landen…
Een zwaar kruis! De Kerk zal schoon schip moeten maken,
transparanter
moeten
worden,
geen
doofpotcultuur
en
achterkamertjespolitiek. Die passen de Kerk van Christus niet.
Zusters en broeders: Blijven we - door al die schandalen heen - ook
het goede, het mooie, het schone zien van de Kerk? Binnen de
geloofsgemeenschappen vinden ontzettend veel goede dingen plaats.
Dat kan ons weer moed en hoop geven. Zoals deze viering
vanmorgen. Zoals tal van activiteiten rond Doopsel, Eerste Heilige
Communie en Vormsel. En wat te denken van allerlei vormen van
diaconie en ander dienstbetoon. Op deze ziekendag (dat is het
vandaag ook nog) noem ik het bezoekwerk aan zieken, ouderen,
eenzamen. Zoveel mooie en wezenlijke dingen die we als Kerk doen.
Dat geeft ook moed!
Dat we standhouden, volhouden en mogen groeien in vertrouwen en
geloof.
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Het pastoraal team en het bestuur vinden het belangrijk om het
bisschoppelijk schrijven hierover een plaats te geven in onze
parochiebladen. De hele verklaring is te downloaden via
https://www.aartsbisdom.nl/verklaring-bisschoppen-overmaatregelen-seksueel-misbruik/
Broeders en zusters,
De apostel Paulus schrijft wanneer het gaat om de Kerk als lichaam
van Christus, dat alle ledematen te lijden hebben wanneer een lidmaat
lijdt (1 Korintiërs 12, 26). Op dit moment ervaren velen in onze Kerk
opnieuw diepe pijn en schaamte als gevolg van berichten over
seksueel misbruik van minderjarigen. Vooral zijn wij begaan met het
lijden van de slachtoffers als gevolg van het misbruik. In
verschillende werelddelen worden onderzoeksrapporten gepubliceerd
waaruit blijkt dat een groot aantal medewerkers van de Kerk zich aan
minderjarigen hebben vergrepen. Menig kerkleider blijkt hier niet
adequaat tegen te zijn opgetreden.
Bisschoppen en priesters ervaren met allen die meewerken in het
pastoraat pijn en schaamte en ook individuele gelovigen lijden
onherroepelijk mee als lidmaat van de Kerk.
In de Nederlandse kerkprovincie is met het oog op slachtoffers en
hun verhalen over misbruik als minderjarigen door bedienaren van de
Kerk in de afgelopen zes jaren zorgvuldig werk gemaakt van het
bieden van erkenning, genoegdoening en hulp aan slachtoffers. Op
basis van onafhankelijk onderzoek door de heer Deetman, geïnitieerd
door de Nederlandse bisschoppen en de hogere religieuze oversten,
zijn in een gezamenlijke aanpak maatregelen getroffen om misbruik
door medewerkers van de Kerk voortaan zo goed mogelijk te
voorkomen, met behulp van een landelijke gedragscode, de eis een
VOG te overleggen bij een benoeming of aanname als kandidaatmedewerker en van antecedenten.
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Door deze maatregelen willen we bereiken dat de R.-K. Kerk in
Nederland een veilige plek voor kinderen en jonge mensen is en
blijft.
Het beste is als de pijn en ontmoediging die velen momenteel in de
Kerk voelen, ons ertoe bewegen alles te doen wat in ons vermogen
ligt om slachtoffers van seksueel misbruik de helpende hand te
bieden om tot heling te komen. En tevens om blijvend aandacht te
hebben voor preventie van seksueel misbruik, opdat iedereen, ook
kinderen en jongeren, zich veilig weten in de Kerk, die immers als
zending heeft Jezus’ Evangelie van geloof, hoop en liefde in deze
wereld uit te dragen. Dat kunnen we niet zonder de ademhaling van
het gebed en de viering van de sacramenten.
Daarom werd de parochies in de Nederlandse bisdommen alsmede de
geestelijk verzorgers gevraagd de volgende voorbede te bidden in de
zondagsvieringen van 15 en 16 september:
Voor hen die in hun jonge jaren slachtoffer zijn geworden van
seksueel misbruik door medewerkers van de Kerk:
dat God zich in het bijzonder over hen ontfermt en hen
door zijn genadegaven tot innerlijke heling mag brengen;
dat iedereen in de Kerk op zorgvuldige, liefdevolle en
verantwoordelijke wijze
met kinderen en jonge mensen omgaat;
dat allen in onze parochies en andere instellingen steeds waakzaam
blijven
en er alles aan doen om seksueel misbruik voortaan te voorkomen.
Laat ons bidden.....
In Christus verbonden,
Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht
Aansluitend hierop brengen we
Misbruikschandaal onder de aandacht

graag

een

noveengebed
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Toelichting bij de noveen
Op 20 augustus 2018 schreef Paus Franciscus een brief aan het volk
van God. In deze brief ging hij in op het onvoorstelbare
misbruikschandaal rond de voormalige kardinaal Theodore
McCarrick en verscheidene bisdommen in de staat Pensylvenia
(USA). Paus Franciscus vraagt het hele volk van God om in
solidariteit aan de kant van de slachtoffers te gaan staan. Hij stelt
bovendien dat wij door God zijn geroepen als zijn Volk. Daarom kan
het gewonde lichaam van de Kerk alleen veranderen wanneer iedere
lichaamscel deel uitmaakt van dit genezingsproces.
De teksten van deze noveen zijn geschreven door pater Simon
Lochbrunner sj in samenwerking met het Wereldwijde
Gebedsnetwerk van de Paus en het internationale team van de
gebedswebsite Click To Pray. U kunt de noveen op elke willekeurige
dag starten.
https://www.kerknet.be/gebedsnetwerk-van-de-paus/inspiratie/neemdeel-aan-noveen-misbruik
schandaal-dag-één
LOURDESVIERING ZONDAG 14 OKTOBER 2018
Op zondag 14 oktober 2018 is er een Lourdesviering met als thema
“Doe alles wat Hij u zeggen zal”
Deze woorden sprak Maria tot de bedienden op de bruiloft van Kana,
toen de wijn op was. Maria richt zich hiermee op de noden van de
mensen. Maria geeft ons moed om te gehoorzamen aan de stem in
ons binnenste. Zo graaft Bernadette op aandringen van haar binnenste
stem, in de modder tot er een bron ontstaat.
De viering is om 09.00 u. in de O.L.V. ten Hemelopneming in
Mariënheem met medewerking van diaken Focco de Graaf en het
dames en herenkoor. Speciaal vragen wij aan de Bisdombedevaartgangers van 2018 om bij deze viering aanwezig te zijn. Ook kunt u
voor deze viering uw eigen verzoeken/gebeden opgeven. Dit kan in
de brievenbus van het parochiecentrum in Mariënheem of in de bus
achter in de kerk, tot en met vrijdag 12 oktober 2018. Uw gebed
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wordt zonder naam meegenomen in de viering. Na afloop van de
viering is iedereen welkom in de Schalm, waar u loten kunt kopen (3
voor € 2,00) voor enkele waardevolle prijzen. Daarnaast kunt u
gewijde Lourdesartikelen kopen. Uiteraard vertellen wij u met veel
plezier meer over de bedevaart van 2019. Graag tot ziens op zondag
14 oktober in de Lourdesviering in Mariënheem namens:
Marion Kogelman
Lidy Holtmaat
Diny Maatman
Tel. 0572- 365448 Tel. 0572-352490
Tel. 0572-353416
06-18291938
06-25054712
06-25031497
mkogelmanbloo@gmail.com, lholtmaat@hetnet.nl,
harrymaatman@yahoo.com

MARIA PASSION
De actuele betekenis van Maria, de Moeder van Jezus.
De Maria Passie is een moderne theatervoorstelling waarin het
verhaal van Maria en moderne muziek worden samengebracht. Dit
verhaal vertolkt op hedendaagse wijze het leven van Maria. Voor
jong en oud! Veel wat mensen in het leven kan overkomen, heeft
Maria ervaren, beleefd en doorleefd. Armoede, vluchten,
bedreigingen, twijfel, angst en hoop, kiezen voor je kind, meelijden,
verlies van je kind… Maria bron van kracht, toevlucht en troost voor
ieder. Meer info: www.demariapassie.nl
Datum: Zaterdag 20 oktober 2018, aanvang 19.30 u., inloop 19.00 u.
Plaats: Parochie Heilig Kruis, Locatie H. Sebastianuskerk Kerkweg
1 Haarle,
Voorverkoop
Kaarten € 10,-- ( inclusief koffie en drankje) bestellen via
secretariaathaarle@outlook.com
Bankrekeningnummer NL 04 RABO 0118291580 o.v.v. Maria Passie
Kaartverkoop aan de kerk € 12,50. Opbrengst komt ten goede aan de
Stichting Aquero – die de voorstelling verzorgt en met de opbrengst
bedevaarten naar Lourdes mogelijk maakt voor mensen die zo’n reis
niet kunnen betalen. De voorstelling wordt geheel door vrijwilligers
uit het hele land verzorgd.
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H. GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL
Op zondag 21 oktober 2018 zal in Overdinkel voor de 106de keer de
Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema:
Hoop doet Leven. Muzikale medewerking zal worden verleend door
muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Uitgevoerd
zal worden de Deutsche Messe van Franz Schubert. Om 10.30 u.
vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park.
Aansluitend om 11.00 u. Plechtige Eucharistieviering in het park,
waarna de processie volgt. Om 15.00 u. is het Sluitingslof in de
Gerardus Majellakerk.
Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele
duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen.
Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten
dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de
pelgrims. Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.
Op donderdag 18 oktober, vrijdag 19 oktober en zaterdag 20 oktober,
elke avond om 19.00 u., is er in de Gerardus Majellakerk, een viering
in het teken van Gerardus. Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele
jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens
de viering op zondagmorgen. Indien u verdere informatie wenst kunt
u contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus
Majellakerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 u. (woensdag
gesloten) tel. 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.
Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35
RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus
Bedevaart Overdinkel. Graag tot ziens, u bent van harte welkom!
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel
e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

VERENIGINGSNIEUWS
OERDAG 13 OKTOBER 2018!
Daar is de Oercommissie weer! Binnen de Sallands Zotten is de
Oercommissie weer druk bezig voor de volgende oud-ijzer
inzameling. Deze zal dit najaar op zaterdag 13 oktober 2018 zijn!
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Dus noteert u het even in uw agenda. Met een inzamelingspunt
centraal in Heeten op de parkeerplaats van de voetbal kunnen de
dorpelingen hun ijzer komen brengen tot 14.00 u. Daarnaast is er die
gehele dag een grote ronde langs de deuren in de buitengebieden
Spekhoek, Zonnenbergen, Hooge Wegen, Koepelvieve, Wittevenne,
Bergshoek, Lorkeershoek, Beumershoek, De Bleers, Boxbelterhoek,
Nielandshoek, Schoonhetensbroek en Schoonheten. Met deze
inzameling willen wij komend jaar tijdens carnaval de jeugddisco, de
kindercarnaval, het Sallands Zotten Bal en de optocht der optochten
nog mooier, leuker en vooral beter maken voor jullie! Op zaterdag 13
oktober zullen wij dus onze najaarsinzameling gaan houden. Dus
heeft u nog wat oud ijzer over voor een goed doel? Groot of klein?
Licht of zwaar? Houd dit dan nog even thuis tot Oerdag op 13
oktober. We nemen bijna alles aan wat u aanbied, alleen witgoed
accepteren we liever niet. Tot dan! Groeten en Alaaf,
Oercommissie Sallands Zotten
E-LEARNING JANUARI 2019
Ken of ben je iemand die altijd al heeft willen
meedoen?
Bij voldoende opgave gaan we in januari 2019
starten met een nieuwe EHBO-cursus. De opzet van deze cursus is
net als de vorige keer, E-learning. In een +/- een maand tijd kun je de
theorie volgen, gewoon thuis achter de computer op een dag of avond
die je het beste uitkomt. In deze cursus worden op de computer
allerlei situaties uitgebeeld. Daarna wordt er uitgelegd hoe te
handelen en wat je juist niet moet doen. De lessen worden afgesloten
met kennistoetsen. Nadat je de theorie hebt afgesloten beginnen we
met de praktijklessen (januari 2019). Dit zijn 7 avonden van 2,5 uur.
Deze worden gegeven in Heeten. Op deze avonden wordt er veel
aandacht besteed aan diagnose, stabiele zijligging, verbandleer,
hartreanimatie en natuurlijk het gebruik van de AED (dus veel doen).
Aansluitend wordt het examen afgenomen. Als het examen met goed
gevolg is afgesloten kom je in het bezit van een volledig erkend
EHBO-diploma inclusief reanimatie.
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Leer anderen helpen! Een groot aantal zorgverzekeraars
vergoeden een flink deel van een EHBO-opleiding.
Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met:
Carolien Heuven 0572 382987
Bestuur.ehboheetennieuwheeten@gmail.com
ehboheetennieuwheeten@hotmail.com
of Rita Lamers 0572 320402 martinritalamers@hetnet.nl
Hebt u onze site al gezien? http://ehbo-heeten.nieuwheeten-online.nl
of volg ons op facebook en/of twitter
HISTORISCH HEETEN
Houdt op vrijdag 5 oktober van 18.00 tot 20.00 u.
een inloopavond in het woon- en zorgcentrum
Stevenskamp voor belangstellenden in de
familiegeschiedenis. Leden van Historisch Heeten
kunnen samen met u zoeken naar historische gegevens van uw eigen
familie. Bekijk vooraf onze website www.historischheeten.nl de lijst met
namen, geboorte- en overlijdensdata op bidprentjes van uw voorouders.
Boeken over de geschiedenis van Heeten liggen ter inzage en er zijn
boeken te leen. U bent van harte welkom. Wij helpen u graag.Tevens is er
een expositie van schoolfoto`s van Heeten.
AKTIVITEITENGROEP 55+
Dinsdag 9 oktober hebben we ons jaarlijkse bustocht. We gaan via
een mooie route richting Vledder. Hier ontvangen we een 3-gangen
diner. Vervolgens krijgen we een rondvaart met de boot door
Giethoorn. De schipper vertelt ons het een en ander over het ontstaan
van dit mooie gebied. Vertrektijd is 10.30 u. vanaf het Dorpsplein.
Aankomst Heeten zal ongeveer 17.30 u. zijn. De kosten zijn ongeveer
€ 38,00. Hoe meer deelname des te goedkoper het wordt.
Eventuele diëten graag bij opgave vermelden.
Opgeven kan bij Ria tel.0572-381684 en Tonny 0572-381676 .
Per mail ria.hondshorst@outlook.com of ajjdebrouwer@gmail.com
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KBO/PCOB EN ZGR STEVENSKAMP
Zondagmiddag 14 oktober is de eerste inloopmiddag van het
winterseizoen. Wij willen er weer een gezellige en actieve
speelmiddag van maken. Iedereen is welkom en wij beginnen om
14.00 u. in de recreatiezaal.
VOGELMARKT IN DE MANEGE
Zondag 14 oktober is er een grote vogelmarkt in de manege van 9.0012.00 u. Alle soorten vogels, voer en aanverwante artikelen zijn
aanwezig. Particulieren kunnen vogels te koop aanbieden.
MANEGE HEETEN
Oktober betekent weer de start van het indoorseizoen paarden- en
pony’s Heeten. Op vrijdagavond 5 oktober vindt de aftrap plaats met
oefendressuur voor de paarden gevolgd door de reguliere
dressuurwedstrijd op 6 oktober. Op zondag 7 oktober is er geen
springen i.v.m. CSI Salland in Mariënheem waarmee het programma
in overleg is afgestemd. Op 19 en 20 oktober wordt een
dressuurwedstrijd voor pony’s georganiseerd en op zondag 21
oktober is de springwedstrijd voor paarden (verplaatst dus vanaf 7
oktober naar deze dag). U bent van harte welkom in de manege aan
de Schöpkesdijk.
HOBBYCLUB
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Maandag 1 oktober hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 van de
basisschool weer het opgaveformulier voor de Hobbyclub
meegekregen. Door de nieuwe privacywet kunnen wij helaas niet
meer via de gebruikelijke weg de kinderen van het speciaal
basisonderwijs benaderen. Daarom vragen wij of de kinderen die naar
het speciaal basisonderwijs gaan of niet in Heeten naar school gaan,
maar wel graag mee willen doen met de Hobbyclub, om zelf een
opgaveformulier op te halen. Dit kan vanaf 4 oktober bij Irma
Berghuis aan de Nieënhof 47.
Hobbyclub Heeten
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OVERIG NIEUWS
UITNODIGING AFSCHEID MARIE-JOSÉ EN MARK
Na 20 jaar te hebben gewerkt op de St.
Bernadette school neemt juf Marie-José
Kupers-Verschure afscheid als directeur. Een
periode waarin de school onder haar leiding
veel ontwikkelingen heeft doorgemaakt en
waar wij met veel waardering voor haar
persoonlijke inzet en betrokkenheid, op terugkijken.
Het valt niet mee om na zo’n lange periode afscheid te nemen, van
een school die zo’n centrale plek in je leven had. Wij wensen juf
Marie-José een mooie toekomst op een nieuwe werkplek binnen
Mijnplein.
De laatste drie schooljaren vormden juf Marie-José samen met
meester Mark Slagman de directie van de school. Meester Mark heeft
de afgelopen drie jaar en tijdens de afwezigheid van
juf
Marie-José zijn waarde voor de school getoond. We zijn hem
dankbaar dat hij dit wilde doen en wensen hem veel succes in zijn
nieuwe baan als directeur. Juf Marie-José en meester Mark willen
graag hun afscheid op de St. Bernadette samen houden. Hierbij
nodigen wij alle ouders en andere belangstellenden uit om persoonlijk
afscheid te nemen. Het afscheid gaat plaats vinden op woensdag 17
oktober 2018 van 12.30 – 13.00 u. in de personeelskamer op school.
Met vriendelijke groet, Team St. Bernadette
COLLECTE BRANDWONDEN NEDERLANDSE
BRANDWONDEN STICHTING
In de week van 7 tot en met 13 oktober houdt de Nederlandse
Brandwonden Stichting de nationale collecteweek.
Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken –brandwonden littekenloos
genezen- zijn we afhankelijk van alle collectanten die zich voor de
brandwondenslachtoffers inzetten. Jaarlijks worden er duizenden
mensen in het ziekenhuis opgenomen met tweede-derdegraads
Brandwonden.
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Ze bezorgen hen talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen en
littekens. En eenmaal thuis moeten zij zich driedubbel in de
maatschappij bewijzen. De brandwonden Stichting helpt mensen met
brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in de dagelijkse
strijd tegen de littekens. We financieren wetenschappelijk onderzoek,
ondersteunen artsen en verplegend personeel, zetten campagnes in
om brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers sterker en
weerbaarder te worden. Meer informatie over projecten van de
organisatie, het voorkomen van brandwonden en voorlichting, vindt u
op www.brandwondenstichting.nl
Geef aan de collectant!! Alvast hartelijke dank!
Vriendelijke groeten, Sylia Jansen, Celine Hondshorst en Ans Alferink
HEETEN KLASSIEK – PIANO EN ZANG
Zaterdag 13 oktober brengen sopraan Sonja Volten en
pianiste Eke Simons in het KulturhusTrefpunt een
adembenemend mooi programma. Het concert staat in
het teken van de Duitse Romantiek, waarbij liederen
van de componisten Brahms, Schubert, Mahler en
Strauss worden gebracht. Het is een romantisch programma waarin de
duisternis van een zwoele nacht centraal staat. Geliefden zoeken
elkaar op in het licht van de maan, herinneringen worden opgehaald
en dromen worden gevormd.
Sonja Volten studeerde, met een onderscheiding voor buitengewone
muzikaliteit, als sopraan af aan het Koninklijk Conservatorium te
Den Haag, waarna een masterstudie volgde in de Opera bij de Dutch
Nationale Opera Academy. Ze heeft veel opera-ervaring en daarnaast
ontwikkelde zij een grote passie voor lied en oratorium. In 2008
ontving zij samen met de pianiste Abigail Richards de vriendenprijs
bij het Vriendenkrans Concours van het Concertgebouw. Eke Simons
voltooide haar Master Solo Piano cum laude aan het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag in 2007 bij Geoffrey Madge en David
Kuyken en specialiseerde zich aan het Koninklijk Conservatorium te
Brussel in liedbegeleiding. Ze heeft een indrukwekkende
concertagenda, zowel met solistische optredens als in samenspel,
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waarvoor zij ook regelmatig in het buitenland vertoeft. Daarnaast
heeft Eke een passie voor kamermuziek ontwikkeld.
U heeft haar al eerder in ’Heeten Klassiek’ kunnen beluisteren tijdens
haar concert met percussionist Konstantyn Napolov.
Locatie: KulturhusTrefpunt Heeten.
Entree: tot 18 jaar € 5,00 en volwassenen € 10,00.
Inloop: vanaf 19.30 u., aanvang concert 20.15 u.
Organisatie: Heerensociëteit Salahom Heeten i.s.m. KulturhusTrefpunt. Na afloop van het concert is er een nazit.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 06-10-2018

Uit

14:30 Heeten JO19-1
14:30 Heeten JO19-2
11:30 Enter Vooruit JO17-1G
12:30 Teuge SP JO17-2
11:30 AZC JO15-1
11:30 Overwetering JO13-1
11:10 Heeten JO13-2
11:10 Heeten JO13-3
09:30 ABS JO11-2
08:45 Heeten JO11-2
08:30 Excelsior'31 JO11-5
09:45 Colmschate JO9-4
09:30 Lettele JO9-1
09:00 Heeten 4 tegen 4 1
09:00 Haarle 4 tegen 4
Zondag 07-10-2018
14:00 Heeten 1
10:00 Hellendoorn v.v. 2
10:15 Heeten 3
12:15 Heeten 4
13:30 Raalte 5
10:00 Heeten 6
10:00 Heino 9
09:30 Holten 45+3

Berkum JO19-2
Diepenv. JO19-3G
Heeten JO17-1
Heeten JO17-2G
Heeten JO15-1G
Heeten JO13-1
Haarle JO13-2
ABS JO13-4
Heeten JO11-1G
Sp. Deventer JO11-3
Heeten JO11-3G
Heeten JO9-1
Heeten JO9-2G
Divers
Heeten 4 tegen 4 2
Turkse Kracht 1
Heeten 2
OVC '21 2
Terwolde 2
Heeten 5
Schalkhaar 10
Heeten 7
Heeten 45+1
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Zaterdag 13-10-2018
16:30
ZAC JO19-2
12:00
Schalkhaar JO19-6
14:30
Heeten JO17-1
14:30
Heeten JO17-2G
12:45
Heeten JO15-1G
11:10
Heeten JO13-1
11:15
Markelo JO13-4G
08:30
Colmschate JO13-2
08:45
Heeten JO11-1G
10:00
Overwetering JO11-2
08:45
Heeten JO11-3G
10:05
Heeten JO9-2G
09:30
Raalte JO9-3
09:15
Lemelerveld 4 tegen 4
11:30
Raalte 4 tegen 4
Zondag 14-10-2018
14:00
Activia 1
10:30
Heeten 2
11:30
Rohda R. 7
09:30
Schalkhaar 6
12:30
Heeten 5
09:30
Raalte 7
12:00
Heeten 7
09:15
Heeten 45+1

Heeten JO19-1
Heeten JO19-2
Schalkhaar JO17-4
FC RDC JO17-2
Rohda Ra. JO15-2G
Heino JO13-1
Heeten JO13-2
Heeten JO13-3
Twello SV JO11-3
Heeten JO11-2
Witkampers JO11-3G
FC RDC JO9-2
Heeten JO9-3G
Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 4 tegen 4 2
Heeten 1
Marienheem 2
Heeten 3
Heeten 4
Lettele 4
Heeten 6
Vilsteren 3
De Zweef 45+1

VOLLEYBAL
Datum/tijd
Thuis
Vrijdag 5 oktober
20:15 Heeten Sportief DR 3
20:15 Heeten Sportief DR 2
20:45 Heeten Sportief DS 1
21:30 Heeten Sportief HR 3
Zaterdag 6 oktober
09:00 Heeten Sportief N6 1
09:00 Heeten Sportief N5 1
10:00 Heeten Sportief N6 1
11:00 Avior N5 3
15:30 Avior MB 1
Maandag 8 oktober
19:30 sv Welsum DR 1

Uit

Sporthal

Voorwaarts DR 1
Avior DR 6
Dio Beemte DS 1
Overa HR 1

HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN

Salvora N6 1
Voorwaarts N5 2
Avior N6 1
Heeten Sportief N5 1
Heeten Sportief MB 1

Tijenraan, RAALTE
De Uutvlog, BATHMEN
Tijenraan, RAALTE
De Uutvlog, BATHMEN
SCHALKHAAR

Heeten Sportief DR 1

De Bongerd, WELSUM
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Dinsdag 9 oktober
20:45 sv Welsum HR 1

Heeten Sportief HR 3

20:15 D.S.C. DR 2
21:00 Avior HR 1
Woensdag 10 oktober
18:30 Heeten Sportief MB 2
21:15 VV Forza HR 1
Donderdag 11 oktober
21:00 Voorwaarts HR 3
Vrijdag 12 oktober

Heeten Sportief DR 2
Heeten Sportief HR 1

De Bongerd, WELSUM
Hof van Salland,
DIEPENVEEN
De Kuip, DEVENTER

Luttenberg MB 1
Heeten Sportief HR 2

HEETEN
Hoeflo, HARFSEN

Heeten Sportief HR 4

De Jachtlust, TWELLO

19:00 Vocluma DS 1
Zaterdag 13 oktober
09:00 Heeten Sportief N4 1
09:00 Heeten Sportief N2 1
09:00 Salvora N6 2
09:30 Heeten Sportief N4 1
09:30 Hooiberg N2 1
10:00 Salvora N5 2
11:00 Heeten Sportief N6 1
11:00 Heeten Sportief N4 1
11:30 Spiker MB 1
12:00 A.B.S. N5 1
13:30 Spiker DS 2
16:00 Salvora MB 1
Maandag 15 oktober
21:30 Heeten Sportief HR 3
Woensdag 17 oktober
19:45 Heeten Sportief DR 1
21:15 Heeten Sportief HR 1

Heeten Sportief DS 2

't Asspel,
MARIENHEEM

Voorwaarts N4 1
Hevo N2 1
Heeten Sportief N6 1
A.B.S. N4 1
Heeten Sportief N2 1
Heeten Sportief N5 1
Avior N6 1
Hevo N4 1
Heeten Sportief MB 2
Heeten Sportief N5 1
Heeten Sportief DS 1
Heeten Sportief MB 1

De Scheg, DEVENTER
HEETEN
HEETEN
De Scheg, DEVENTER
HEETEN
Hoogerheyne, HEINO
HEETEN
De Scheg, DEVENTER
De Bhoele, EERBEEK
Hoogerheyne, HEINO
De Bhoele, EERBEEK
Tijenraan, RAALTE

VV Forza HR 1

HEETEN

VIOS Eefde DR 3
Borplat HR 1

HEETEN
HEETEN

HEETEN SPORTBRIEF
Willen de bezorgers van het clubblad ‘Heeten Sportbrief’ deze vanaf
vrijdag 5 oktober afhalen bij Willemien Simons, Holterweg 12,
tijdens de openingstijden van de winkel.
GROTE CLUBACTIE HEETEN SPORTIEF
Evenals voorgaande jaren zullen er van 10 tot 30 oktober jeugdleden
bij U aan de deur komen om loten te verkopen van de Grote
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Clubactie. De loten kosten € 3.00 per stuk. Van ieder verkocht lot
gaat € 2.40 naar Heeten Sportief. Als vereniging zijn we erg blij met
deze extra inkomsten. Met een lot maakt U kans op een van de vele
prijzen en daarnaast vind u op elk lot voordeelaanbiedingen. Bij
voorbaat hartelijk dank voor het steunen van onze vereniging door
het kopen van een lot. Voor meer informatie over Heeten Sportief zie
www.heetensportief.nl
Werkgroep Grote Clubactie Heeten Sportief
Agnes Damman, Roosmarie Salden, Angelique Honcoop,
Diny Marissink, Frederike Sibelt
.
HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 6 oktober
09:55
CVO E1
12:50
CVO DB2
13:10
Haarle E2
14:15
Plus Severijn Heeten DC2
15:15
Plus Severijn Heeten D1
17:00
Overwetering DC1
19:15
DFS Arnhem DS2
20:45
DFS Arnhem HS2
Zondag 7 oktober
13:00
Plus Severijn Heeten DS3
14:10
Plus Severijn Heeten DS2
Woensdag 10 oktober
20:00
Holten DMW1
Zaterdag 13 oktober
09:00
Plus Severijn Heeten F3
09:25
Voorwaarts E2
09:45
Zwolle D1
10:00
Holten F1
10:20
Plus Severijn Heeten F3
11:00
Plus Severijn Heeten F2
11:40
Wijhe '92 F2
12:00
Plus Severijn Heeten F2
13:20
Plus Severijn Heeten F1
13:40
Gastvrij/Wijhe '92 F1
14:20
Plus Severijn Heeten F1

Uit

Aanw./ vertr.

Plus Severijn Heeten E1
Plus Severijn Heeten DB1
Plus Severijn Heeten E2
Zwolle DC1
Dalfsen D2
Plus Severijn Heeten DC1
Plus Severijn Heeten DS1
Plus Severijn Heeten HS1

08:35

Dalfsen DS4
Dalfsen DS3
Plus Severijn Heeten DMW1
Achilles AHV F2
Plus Severijn Heeten E2
Plus Severijn Heeten D1
Plus Severijn Heeten F3
Lettele F1
CVO F1
Plus Severijn Heeten F2
ABS F1
Zwolle F1
Plus Severijn Heeten F1
Dalfsen F1
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15:00
ABS DC1
15:00
Plus Severijn Heeten DC1
15:10
SDOL E1
19:30
Nieuw Heeten DS1
Zondag 14 oktober
11:10
Nieuw Heeten DS2
11:55
Auto van Ewijk/LHC DB1
12:00
Zwolle HS1
12:00
Swift '64 DS1
Dinsdag 16 oktober
21:00
HHZD DMW1
Vrijdag 19 oktober
19:00
Plus Severijn Heeten DMW1

Plus Severijn Heeten DC2
LHC DC1
Plus Severijn Heeten E1
Plus Severijn Heeten DS1

14:15

Plus Severijn Heeten DS2
Plus Severijn Heeten DB1
Plus Severijn Heeten HS1
Plus Severijn Heeten DS3
Plus Severijn Heeten DMW2
CVO DMW1

AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
19 oktober
2 november

Aantal weken
2
2

Kopij inleveren
zondagavond
14 oktober
28 oktober
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