't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

EEN HART ONDER DE RIEM
Een van de steeds diep ingrijpende gebeurtenissen in het leven van
pastores is de bediening van het sacrament van de zieken aan hen,
die op sterven liggen. De betrokkenheid van de mensen rondom het
ziekbed, de gebaren en de woorden van afscheid, de woordeloze
tranen in veel gevallen. En na de zalving het samen te communie
gaan.
Als de zieke slaapt, zetten we het doosje met de hosties op zijn
hartplek en delen van daaruit het heilig Brood. En iedereen begrijpt,
dat zo het verbond van God met de mensen een bijzondere invulling
krijgt.
Op zulke momenten vormen mensen samen een krachtige eenheid in
de heilige Geest. Het zijn gebaren vol hartelijkheid.
Dat is ook wel ooit anders. Soms gaan mensen te communie met
veel nonchalance, kauwgum kauwend, lachend en giechelend, dat ik
wel denk: was maar blijven zitten. Er steekt, zou je zeggen, geen hart
in het gebaar, dat zij stellen. Religie kan niet zonder vormen, maar
zeker niet zonder hart.
Soms ben ik wel jaloers op verre volken en de intimiteit, waarmee
zij hun godsdienst beleven. Foto’s van mensen die zich wassen in de
heilige rivier, de Ganges. Of kinderen, die wierookstokjes branden in
een Shintotempel. Overal tref je diepdoorleefde gebaren en rituelen
én overal komen gebaren voor, die versleten zijn en zonder hart of
betekenis.

Vrijdag 28 augustus 2015
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Dorpsplein 2 8111 AN HEETEN tel. 0572 – 381233
Website: www.parochieheiligkruis.nl
Email parochie: secretariaat@parochieheeten.nl
Email 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

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

Profielhouders
Liturgie……………………… Pastor J. Verweij
Catechese …………………… Pastor J. van Steenoven
Diaconie ……………………
Pastor H. Bloo
Gemeenschapsopbouw . …..
Pastor A.v. Engeland
 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).
Ontvangsten worden maandelijks in ’t Kevertje vermeld.
 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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Ter voorbereiding op de uitvaart van een vader/opa kwam de vraag
naar voren: “Gaan we wel of niet te Communie?”. We moeten er wel
achterstaan. We doen het niet zomaar. Soms zijn we losgeraakt van
onze rituelen en handelingen. Een kus zo maar uit beleefdheid voelt
koud aan. We moeten het wel met ons hart doen.
Pastoor Jan Verweij

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
29 augustus
Zondag
30 augustus
Woensdag
2 september
Vrijdag
4 september

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering, past. J.
Verweij
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

09.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Koor
Parochiekoor

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 29 augustus
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.

Eucharistieviering
Geen viering
Geen viering

Paulus

Geen viering

Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

Geen viering
Eucharistieviering
Geen viering
Geen viering

Zondag 30 augustus
Geen viering
09.30 u.
Tentviering
10.00 u.
Tentviering
Stoppelhaene
10.00 u.
Tentviering
Stoppelhaene
09.00 u.
Eucharistieviering
Geen viering
09.30 u.
Woord- en
communieviering
09.30 u.
Eucharistieviering
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 29 en 30 augustus:
Jgt. Johan Elshof; Jgt. Henk Goorden; Geert Voorhorst; Hein
Hunneman en overl.fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Leon Schoorlemmer; Lien Lenferink-Wagemans; Riek
Duteweert-van Oldeniel.
Woensdag 2 september:
Jgt. Weduwe van Antonius Broekhuis; Overl. fam. Bolscher-Gerbert
Vrijdag 4 september:
Jgt. Tonny Schoorlemmer; Voor de levende en overleden ouderen
van de parochie en Stevenskamp; Anton Oostewechel en overl. fam.;
Betsie Haarman-Schrijver; Henk Goorden en overl. fam.; Pa, Gerard
en Willy Kieftenbeld en familie.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 29/8
Za. 5/9
Za. 12/9
Za. 19/9
Zo. 27/9

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

Koster
W. v.d. Berg
H. Verwoolde
W. v.d. Berg
H. Verwoolde
W. v.d. Berg

Misdienaars
Luuk en Wouter Salden
Eveline en Judit Salden
Geen misdienaars
Tijs Salden en Gijs Nijboer
Michael Breuker en Jacob Salden

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*
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KERKSCHOONMAAK
Maandag 31 augustus groep 3
Woensdag 16 september groep 4
KERKHOFMANNEN
Maandag 31 augustus gaan wij met z’n allen weer op het kerkhof aan
het werk.
DE VASTE VRIJE DAGEN VAN HET PASTORESTEAM
Voor dhr. H. Bloo is dit de maandag. Mw. A. van Engeland is op
dinsdag en donderdagochtend niet bereikbaar. Voor pastoor J.
Verweij en voor mw. J. van Steenoven is dit de vrijdag.
RESTAURATIE KERKGEBOUW
Afgelopen week heeft u de formulieren ontvangen om uw bijdrage te
leveren aan het behoud van ons monumentale kerkgebouw. Dit
formulier wordt volgende week (31 augustus - 5 september) door
vrijwilligers weer opgehaald. Wij vragen U om het ingevulde
formulier klaar te leggen voor onze vrijwilligers. Laten we samen
het monumentale kerkgebouw in Heeten voor de toekomst behouden!
ATTENTIE : bankrek. nr. op toezeggingsformulier is onvolledig.
Dit moet zijn NL26 RABO 01202.04.703
Locatieraad
MIVA COLLECTE
Dit weekend is er een extra deurcollecte voor de MIVA. De bussen
hiervoor staan achter in de kerk.
MEDEDELING PAROCHIE HEILIG KRUIS
Op 1 januari 2016 zijn we al weer zes jaar onderweg als Parochie
Heilig Kruis. Achterom kijkend is het een hectische periode geweest
met vele ontwikkelingen, die over het algemeen goed zijn verlopen
dankzij de inzet van medewerkers en vele vrijwilligers op de negen
locaties. Zowel voor als achter de schermen is er heel veel werk
verzet. Niet alles is goed gegaan, maar fouten maken is een
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consequentie van werken. Zolang we van onze fouten leren en bereid
zijn naar elkaar te luisteren, kunnen we de toekomst met vertrouwen
tegemoet zien.
De afgelopen zes jaar heb ik deel uit mogen maken van het bestuur;
de eerste twee jaar met het aandachtsgebied personele zaken en de
laatste vier jaren als vicevoorzitter. Ik heb het ervaren als een
boeiende, maar soms ook zware taak. Reeds enige tijd laat mijn
gezondheid te wensen over hetgeen te maken heeft met een veelheid
van taken. Aangezien gezondheid een groot goed is, ben ik
genoodzaakt ingrijpende besluiten te nemen. Het doet mij pijn u mee
te delen dat ik met onmiddellijke ingang mijn werkzaamheden als
vicevoorzitter van bet bestuur van de Parochie Heilig Kruis heb
neergelegd. Graag had ik mijn tweede termijn afgemaakt. Binnen het
bestuur zijn volgens het rooster per 1 januari 2016 twee bestuursleden
aftredend, te weten de heer Henk Holtmaat, secretaris en de heer
Herman van der Sligte. We zijn blij dat onze secretaris te kennen
heeft gegeven zich voor de volgende periode herkiesbaar te stellen.
We gaan naarstig op zoek naar vervanging voor de heer Herman van
der Sligte alsmede naar een vicevoorzitter. Ik bedank de
medebestuursleden voor de goede en constructieve samenwerking in
de afgelopen jaren; het was fijn deel uit te mogen uitmaken van dit
bestuur. Tevens dank ik u allen voor het in mij gestelde vertrouwen.
Ik wens u alle goeds en bovenal Gods Zegen.
Marion Wolters – Nollen
Naschrift van het bestuur:
Wij hebben kennis genomen van het drastische besluit dat mevrouw
Marion Wolters heeft moeten nemen. Hoewel wij het betreuren dat
een kundig bestuurder en fijne collega ons gaat verlaten, kunnen wij
volledig begrip opbrengen voor haar besluit: een goede gezondheid is
immers een uitermate kostbaar bezit.
Wij hopen dan ook dat met het wegvallen van de druk en
verantwoordelijkheid, die haar bestuurstaak met zich meebracht, haar
gezondheid spoedig zal herstellen.
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Wij zijn mevrouw Wolters bijzonder erkentelijk voor de bekwame
wijze waarop zij zich steeds met grote inzet van haar taken binnen het
bestuur van onze parochie heeft gekweten: zij was een bekwaam
bestuurder en een innemende collega. Wij wensen haar Gods zegen
en het allerbeste voor de toekomst.
Bestuur Parochie Heilig Kruis

OVERIG NIEUWS
SAMEN HEETEN – SAMEN ETEN
Deze werkgroep van KulturhusTrefpunt
organiseert op 10 september een workshop
Tapas maken o.l.v. Stef de Wit van La
Taparia. Het belooft niet alleen een leerzame en smakelijke, maar
vooral een gezellige avond te worden. In Spaanse sferen gaan we
verschillende Tapas maken, die we dan nuttigen onder het genot van
een daarbij behorend drankje. De recepten krijgt u dan na de
workshop mee naar huis.
Wanneer : donderdag 10 september 2015,
Hoe laat : van 19.00 tot 22.00 u. (inloop is mogelijk vanaf 18.30 u.),
Waar
: KulturhusTrefpunt, Dorpsstraat 16, Heeten
Kosten : € 17,50 p.p. exclusief drankjes.
Natuurlijk lijkt je dit leuk. Dus geef je dan samen met vriendinnen,
vrienden, collega’s en/of buren op vòòr 4 september bij :
ellykoerkamp@hotmail.nl of bel Rita van Eunen te. 0572382300.
Tot 10 september.
Elly en Rita
TREFBOEKENKAST
Sinds het Kulturhus Trefpunt officieel is geopend kan iedereen er
tijdens openingstijden ook terecht voor boeken van Trefboek. Er
staan zeer diverse boeken, romantische, spannende, informatieve,
maar ook veel literatuur, gedichten en zelfs voor de jeugd valt er wat
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te vinden. De eerste boeken zijn al gelezen en teruggebracht, maar dat
is beslist geen noodzaak. Vind je het boek mooi en past het nog in je
boekenkast of weet je er een andere lezer voor het is allemaal
mogelijk en het is ook prima! Heb je boeken die je aan Trefboek wilt
doneren, dan kun je bellen met 06 – 39 33 1981. Binnenkort staat er
onderin de kast ook een mand en daarin kun je je te doneren boeken
stoppen. De mensen van Trefboek sorteren ze en plakken er een
sticker met een grote T op. Dit ter onderscheid van de
bibliotheekboeken, die er naast staan in een zelfde boekenkast in ’t
Veurhuis van Trefpunt.
RUILKRING HEETEN
De volgende jappelkring is op vrijdag 11 september Trefpunt 20.00 –
22.00 u. Wil je al tijden lid worden kom dan en ben je al lid en wil je
je vakantieverhalen kwijt of gewoon wat gezelligheid kom dan ook
en neem tegelijkertijd een paar te ruilen spullen mee. Wil je eerst
weten hoe het systeem in elkaar steekt kijk dan eens op de website:
ruilkringheeten.nl.
Ati Kiers, secretaris Ruilkring,
werkgroep Trefboek
OPROEP ARTIESTEN HEETEN CAFÉ, DONDERDAG 24
SEPTEMBER PONYWEEK
Heeten Café is al niet meer weg te denken op de donderdagavond in
de Ponyweek.Een gezellige café-avond waar iedereen zich thuis
voelt. Dit jaar vindt Heeten Café plaats in Kulturhus Trefpunt. Op
deze prachtige locatie zal er live-muziek gebracht worden door
plaatselijke artiesten die het podium opklimmen. Een aantal Heetense
artiesten hebben zich al aangemeld, maar er is nog plek. Heb jij altijd
al graag een keer op het podium willen staan dan is dit je kans. Meld
je aan bij Marco Ruiter, tel.nr. 06-13616624 of Henny Disselhorst,
tel.nr. 06-52694765.Spontane deelname, op de avond zelf, is ook
mogelijk! Grijp deze podiumkans en doe mee met Heeten Café!
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VERKOOP PONYLOTEN
Nog een paar weken en het is weer zover: de Ponyweek! Dat
betekent: loten verkopen, geld verdienen en een super mooi feest
vieren!
De loten kosten € 2,- per stuk. Per boekje van 11 loten dien je de
opbrengst van 10 loten af te dragen. De opbrengst van het 11e lot is
voor jezelf. Je verdient dus € 2,- per boekje. Verkoop je meer dan
twee boekjes, dan ontvang je een leuke prijs. En hoe meer boekjes je
verkoopt, hoe groter de prijs! Vanaf maandag 31 augustus 2015
tussen 15.00 - 16.00 u. kunnen de loten worden afgehaald bij
Kulturhus ‘t Trefpunt aan de Dorpsstraat 16 te Heeten. Zie
onderstaande data:
Dag
Maandag

Datum
31 augustus,
7, 14 en 21 september
Woensdag 2, 9 en 16 september
Woensdag 23 september: bij het
secretariaat op het Dorpsplein

Tijden
15.00 - 16.00 u.
12.30 - 13.30 u.
09.00 - 12.00 u.

Ook tijdens de Ponymarkt is het heel aantrekkelijk en succesvol om
daar loten te gaan verkopen. Let op: alle boekjes moeten op
woensdag 23 september uiterlijk 14.00 u. ingeleverd zijn bij Ernst
Cochlovius (Culturhus Trefpunt te Heeten). De loterij vindt namelijk
wederom plaats tijdens de Cabaretavond op woensdag 23 september.
Alvast heel veel succes en graag tot ziens!
Stichting Helami
COMPUTERINLOOP OP AFSPRAAK IN STEVENSKAMP
Afgelopen jaren hebben veel mensen kennisgemaakt met de computer
en het internet. De praktijk is de beste leerschool, maar zal ook
vragen opleveren. Ervaren vrijwilligers zullen proberen antwoord te
geven op alle computervragen. Hebt u een vraag, stuur dan een mail
naar gastvrouwsk@zorggroepraalte.nl en laat uw naam en tel.nr.
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achter. Een vrijwilliger belt of mailt u dan zo spoedig mogelijk terug
om een afspraak te maken.
DE LANGSTE EETTAFEL
Zorggroep Raalte locatie Stevenskamp gaat in de week van de
ontmoeting weer “de Langste eettafel” organiseren. Noteer de datum
van dinsdag 29 september alvast in uw agenda. We hopen weer veel
mensen te ontmoeten. Binnenkort volgt meer informatie.
GEZOCHT
Wij als decorcommissie van de Ponyweek zijn op zoek naar oude
lampenkappen in alle soorten en maten en kleuren maar geen glas
en/of plastic wie heeft ze nog ergen op zolder of in de kast liggen wij
komen ze graag bij u ophalen om t gezelligste feest van ‘t jaar nog
gezelliger te maken. U kunt contact opnemen met:
Willemien Evers telf; 382067 / 0652294780
Charlotte Evers telf; 382067 / 0646660691
Mailen mag ook evers-22@concepts.nl
B.V.D. de Decorcommissie
'VRIEND

VAN DE PADEN' DONATEURSACTIE 2015
Ook dit jaar willen wij onze donateurs bedanken
voor hun bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt om
de wandel- en fietspaden rondom Heeten te
onderhouden en in stand te houden, zodat we samen
wandelend en/of fietsend van de paden kunnen
blijven genieten. Nieuwe donateurs blijven uiteraard
altijd welkom; aanmelden kan via info@padenheeten.nl.
Bestuur Wandel- & Fietspaden Heeten e.o
HISTORISCHE WERKGROEP HEETEN
Vrijdag 4 september is weer onze informatieavond over de
dorpsgeschiedenis. Ook is er weer gelegenheid voor het laten scannen
van oude foto’s en ander archiefmateriaal. Attentie: i.v.m. de sluiting
van de bibliotheek zijn we verhuisd naar de koffiecorner van de
Stevenskamp. We zijn er van 18.00 tot 20.00 u.
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SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 29-08-2015
16:00 SVVN 1
14:30 Heeten A2
14:30 Heeten B1
13:00 ABS B2
11:30 Blauw Wit '66 C1G
12:30 Nieuw Heeten C1G
12:45 Heeten C3
09:00 SVVN D1
11:00 Heeten D2
08:30 Excelsior'31 D9
09:30 JVC Dedemsvaart E2
09:45 Balkbrug/Avereest E2
09:00 Heeten E3
09:30 Lettele E3G
10:05 Heeten F1
10:00 Holten F2
10:05 Heeten F3G
09:30 Haarle F3G
Zondag 30-08-2015
10:30 Heeten 2
10:15 Heeten 3
09:30 FC RDC 6
12:30 Heeten 6
12:00 Lemelerveld 8
12:00 Heeten/Wesepe VR1
Maandag 31-08-2015
18:30 Klarenbeek SC F1G

Uit
Heeten 1
Holten A2
Groen Wit'62 B1
Heeten B2D
Heeten C1
Heeten C2D
SVI C8
Heeten D1
Marienheem D1G
Heeten D3
Heeten E1
Heeten E2
Excelsior'31 E11
Heeten E4
Holten F1
Heeten F2G
Blauw Wit'66 F2
Heeten F4

beker
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek
Zwaluw/bek

Lemelerveld 3
Wijhe '92 3
Heeten 4
ABS 8
Heeten 7
Twenthe/GFC VR2

beker
beker
beker
beker
beker
beker

Heeten F1

Zwaluw/bek
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HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Zaterdag 29 augustus (veldcompetitie)
13.15 uur
PLUS/Heeten D1
12.30 uur
PLUS/Heeten D2
11.40 uur
PLUS/Heeten E1
10.50 uur
PLUS/Heeten E2
10.00 uur
PLUS/Heeten E3
10.00 uur
Auto Service/Haarle F1
Zaterdag 29 augustus (Sporthal Heeten)
19.15 uur
PLUS/Heeten Dames 1

Uit

Aanw./vertr.

Gastvrij/Wijhe’92 D1
Nijhof/Broekland D3
SDOL E1
SV Schalkhaar E2
DSC E2
PLUS/Heeten F1

11.10 uur

Auto Service/Haarle Ds1

Oefenwedstr.
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