't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

WARM EN KOUD TEGELIJK
Iedereen die ik deze dagen (het is nu dinsdag 7 juni) tegenkom,
heeft het over het warme weer. En warm is het inderdaad, heel
warm. Het gaat ook ineens wel heel snel en hard omhoog met de
temperatuur. Maar u zult er mij niet over horen klagen. Ik heb dit
weer 10 keer liever dan druilerige regen en koude, harde wind. En ik
denk dat ik niet de enige ben. En ook de fabrikanten van producten
ter verkoeling zullen verheugd zijn.
Maar verkoeling is niet altijd prettig.
Ik denk aan een bezoekje dat ik eens aan een ernstig zieke man
bracht. Ook toen was het behoorlijk warm. Ziek zijn en met warm
weer in bed moeten liggen is al geen pretje maar hij had het echt heel
erg zwaar. Letterlijk en figuurlijk snakte hij naar adem, levenstocht.
Hij was al een flinke tijd behoorlijk ziek en de kansen op herstel
leken verder weg dan ooit. Op een gegeven moment verzuchtte hij:
"ik kan niet meer..maar God heeft me blijkbaar niet nodig boven..ik
kijk de hele dag naar het kruis en denk. .haal me dan.. dan ben ik
hiervan verlost".
Hoe warm het toen ook was, ik kreeg het er behoorlijk koud van. Hij
vroeg mij vervolgens of ik met hem tot God wilde bidden om
verhoring van zijn wens. Het werd me toen warm en koud tegelijk.
Moest ik gehoor geven aan zijn wens en samen met hem tot God
bidden om de dood, om het einde van een mensenleven?
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Dorpsplein 2 8111 AN HEETEN tel. 0572 – 381233
Website: www.parochieheiligkruis.nl
E-mail parochie: secretariaat@parochieheeten.nl
E-mail kevertje: kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbijdrage:

bankrekening NL26RABO01202.04.703
t.n.v. administrateur H. Reefman
Restauratiefonds: bankrekening NL03RABO01129.28.080
t.n.v. Parochie Heilig kruis loc. Heeten o.v.v. restauratiefonds
Dit parochieblad verschijnt wekelijks

Algemene informatie
 Openingstijden parochiesecretariaat:
Heeten (tel. 381233):elke maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00u.
 Pastoor van dienst tel. 06-53964140 ALLEEN VOOR SPOEDGEVALLEN
 Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van het parochie Heilig Kruis
Pastores
Pastor J. Verweij
0572-351366
Past. werkster A. van Engeland 06-43502534
Past. werker H. Bloo
06-22291539
Past. werkster J. van Steenoven 06-46638674
Past. werkster L. Gunnink-van den Berg
038-4527475

secretariaat@parochieheiligkruis.nl
astridvanengeland@hetnet.nl
zowel sms, app, telefoon
h.bloo@katholieksalland.nl
jbmvansteenoven@parochieheiligkruis.nl
lonnekegunnink@hetnet.nl

 Nadere informatie over de locatie:
Zie de jaarlijks verspreide bewaarfolder, of kijk op internet:
www.parochieheiligkruis.nl/heeten
Restauratiefonds:
Voor het restauratie/onderhoud van onze kerk is uw financiële bijdrage
van harte welkom! (Banknummer restauratiefonds zie boven).
 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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Tegelijkertijd kon ik van harte meevoelen met hem en zijn verlangen
dat er een einde zou komen aan zijn loodzware beproeving.
Ik heb toen geprobeerd in gebed zijn lijden onder woorden te brengen
en heb God gevraagd om uitkomst en verlichting.
Dankbaar gaf hij mij ten afscheid een hand.
Toen ik terugliep naar mijn auto vroeg ik mij af: “Heb ik God nu
gevraagd om de dood of om het leven?” Ik kon en kan het antwoord
maar niet vinden.
Maar het laat me niet koud.
Harry Bloo, pastor

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
18 juni
Zondag
19 juni
Woensdag
22 juni

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Woord- en communieviering,
past. werker H. Bloo
Eucharistieviering

Parochiekoor

19.00 u.

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 18 juni
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.

17.00 u.

Paulus
Broekland

19.00 u.

Haarle

19.00 u.

Woord- en
communieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
Eucharistieviering
Geen viering

Zondag 19 juni
Geen viering
09.30 u.
10.30 u.

09.00 u.

Luttenberg

Woord- en
communieviering
Geen viering

09.00 u.

Mariënheem

Geen viering

09.00 u.

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
Eucharistieviering
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 18 en 19 juni:
Uit dankbaarheid; Jgt. Joke Volmer-Veldman; Wim Nijenkamp;
Wim Disselhorst, Casper en overl. fam.; Johan en Marie Marsman;
Overl. ouders Evers-Simons; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Gé en Annie
Hazelhekke-Ruiter; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Johan
Overmars en Diny Overmars-Kinds en overl. fam.; Tinus Roesink;
Wim Brinkhof en overl. familie.
Woensdag 22 juni:
Overl. ouders Heerink-Gerritsen
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Zo. 19/6
Za. 25/6
Za. 2/7
Za. 9/7
Za. 16/7
Zo. 24/7
Za. 30/7
Za. 6/8
Za. 13/8
Ma. 15/8
Zo. 21/8
Za. 27/8

Tijd
09.00 u.
17.30 u.
19.00 u.
17.30 u.
19.00 u.
09.00 u.
19.00 u.
17.30 u.
17.30 u.
19.00 u.
09.00 u.
17.30 u.

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Eveline en Wouter Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Jacob en Tijs Salden
Michael Breuker en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
Eveline en Judith Salden
Wouter en Jacob Salden
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden

PAROCHIENIEUWS
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 22 juni groep 4,
Dinsdag 5 juli groep 5
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ONTMOETINGSDAG 14 OKTOBER 2016
Op vrijdag 14 oktober 2016 willen we een ontmoetingsdag houden
voor onze geloofsgemeenschappen Heeten, Nieuw Heeten en Holten.
Deze dag zal worden gehouden in Stevenskamp (Stevenskamp 1,
8111 AR) in Heeten. Het thema voor dit jaar is:
Komt de wijsheid met de jaren?
De dag begint om 10.00 u. met koffie en thee, waarna we een
inleiding over dit thema zullen hebben en in groepjes uit elkaar gaan
om hierover door te spreken. Samen zullen we de warme maaltijd
gebruiken en na een moment van rust na het eten komen we weer bij
elkaar voor een kopje koffie of thee, waarna we de dag om 14.30 u.
zullen afsluiten met een viering met handoplegging. Het seniorenkoor
zal haar medewerking verlenen aan deze viering. Deze hele dag zal
pastor Lonneke Gunnink – van den Berg met ons optrekken. Iedereen
die deze ontmoetingsdag met ons mee wil beleven vanuit de
genoemde geloofsgemeenschappen is van harte welkom. I.v.m. de
organisatie vragen we u zich van tevoren op te willen geven. Bijdrage
in de onkosten: € 12,- p.p.
Opgave voor Heeten bij Betsie Bosman, telefoon 0572 – 38 14 50,
janenbetsiebosman@gmail.com
voor Nieuw Heeten bij Marietta Hegeman, telefoon 0572 – 32 10 10,
mail m.j.g.hegeman@gmail.com
voor Holten bij Ineke Herder, telefoon 0548 – 36 53 36, mail
gmtherder@home.nl Mogen wij u ontmoeten op 14 oktober?
Werkgroep Ontmoetingsdag

VERENIGINGSNIEUWS
OERDAG 25 JUNI 2016!
Daar is de Oercommissie weer! Binnen de Sallands Zotten is de
Oercommissie weer druk bezig voor de volgende oud-ijzer
inzameling. Deze zal dit voorjaar op zaterdag 25 juni 2016 zijn! 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. Daarnaast is er die dag een grote ronde
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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 25 juni zullen wij dus
onze voorjaarsinzameling 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 25 juni. We nemen bijna alles aan
wat u aanbied, alleen witgoed accepteren we liever niet. Tot dan!
Groeten en Alaaf!
Oercommissie Sallands Zotten

OVERIG NIEUWS
COLLECTEWEEK VAN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
In de week van 19 juni t/m 25 juni 2016 is de collecteweek van het
Nederlandse Rode Kruis. U kunt deze week één van onze
collectanten bij u aan de deur verwachten. Het Rode Kruis helpt
onvoorwaardelijk! Bij voorbaat dank voor uw gift. Collectanten zijn
altijd welkom, voor meer informatie belt u met 06-4894 8626.
Namens de wijkcoördinatoren van het Rode Kruis Heeten:
Linda Klein Koerkamp & Marieke Mars
ORGANISATOR COLLECTE FONDS VERSTANDELIJK
GEHANDICAPTEN GEZOCHT
Daarvoor wordt jaarlijks een nationale collecte gehouden, dit jaar van
maandag 26 september t/m zaterdag 1 oktober. In Heeten, vallend in
de regio Midden Overijssel, werd dit georganiseerd door Marian
Brinkhof, vorig heeft Monique Kogelman aangegeven het voor een
jaar over te willen nemen. Voor dit jaar gaat dat haar niet lukken, en
daarom zijn we dus op zoek naar een nieuwe plaatselijke organisator.
Uiteraard is Monique bereid de noodzakelijke toelichting te geven en
een opvolger/ster volledig in te werken. Daarnaast kunt u altijd
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terugvallen op het rayonhoofd. Wie is in staat deze organisatie over te
nemen? Het gaat om het aansturen van zo’n 25 collectanten. Zonder
organisator geen collecte. Het zou toch wel erg jammer zijn dat
Heeten als enig kerkdorp in de regio Midden Overijssel niet haar
aandeel kan leveren aan dit bijzonder goede doel. Van de opbrengst
mag de helft besteed worden aan plaatselijke/regionale, de andere
helft aan landelijke projecten. Theo Tinselboer, rayonhoofd Midden
Overijssel. Email: t.tinselboer@hetnet.nl Telefoonnummer: 0572
353815 / 0640580825
AVOND4DAAGSE ROLSTOELTOCHT
Stevenskamp zorgt voor bewoners van het hoofdgebouw en
Stevenserf, deze bewoners worden geduwd door Heeten Sportief.
Heb jij een vader of moeder of bekende die wel mee wil met deze
tocht, jij kunt duwen en heb je een rolstoel? Dan zijn jullie van harte
welkom om met ons mee te wandelen. Op maandag-, dinsdag- en
donderdagavond is een route uitgezet van ongeveer 3,5 km. U kunt
zich ’s avonds melden bij de avond4daagse voor een stempelkaart
Aan de zijkant van Stevenskamp. We verzamelen om 18.00 u. bij de
recreatiezaal. Als u nadien een kopje koffie wilt drinken in de zaal
van de Stevenskamp dan is dit €1,- per kopje. Zijn er nog vragen dan
kunt u bellen naar Marietje Zwijnenberg Tel. nr. 381746.
De Zonnebloem

SPORTNIEUWS
HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Zaterdag 18 juni
10.00 uur
CVO C1

Uit

Aanw./vertr.

PLUS/Heeten C2
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