't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Een nieuw jaar ligt voor ons
Het begin van het nieuwe jaar is er al weer. Wij zijn weer wat ouder
geworden en ik wil u allen, ook namens mijn collega’s een Zalig
Nieuwjaar wensen. Soms schrikt het je af. Weer een nieuw jaar en
het hele gekke is, als je een balans moet opmaken van het jaar 2015
van wat geweest is, moet je al weer heel goed nadenken. Alleen die
gebeurtenissen blijven je bij die een wond geslagen hebben of die je
diep geraakt hebben. Dié blijven hangen. Ook woorden die gezegd
worden. De een doet het bijvoorbeeld af met “Oh, dat stelt niks
voor” en voor de ander heeft het een heel emotionele lading en stelt
het álles voor. Dat blijft hangen.
Toch, met een dankbaar gevoel willen wij proberen ook dit nieuwe
jaar vol te maken en de Heer te vragen met ons te zijn. In het
volgende gebed wil ik dit aldus verwoorden.
Heer van mijn uren en mijn jaren,
U hebt mij veel tijd gegeven.
Hij ligt achter mij, hij ligt voor mij.
Hij was van mij en ik heb hem van U.
Ik dank U voor elke dag van de klok
en voor elke morgen die ik zie.
vervolg op pag. 3
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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
Past. werkster L. Gunnink-van den Berg
038-4527475

secretariaat@katholieksalland.nl
astridvanengeland@hetnet.nl
zowel sms, app, telefoon
h.bloo@katholieksalland.nl
jbmvansteenoven@katholieksalland.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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Ik vraag U niet mij meer tijd te geven,
maar ik vraag U om ieder uur heel kalm
en beheerst te kunnen vullen.
Ik vraag U dat ik een beetje van deze tijd
mij mag onthouden van bevel en plicht.
Een beetje mag reserveren voor stilte,
een luisterend oor voor de mensen
die ik zal ontmoeten.
Wier leven aan het wankelen is gebracht.
Ik vraag U om zorgvuldigheid,
dat ik mijn tijd niet verdoe, niet verkwist.
Elk uur is een strook land
die ik met de ploeg open zou willen leggen.
Ik wil er liefde in storten, opdat er vruchten groeien.
Zegen alle dagen van mijn leven en van allen
die hier in Salland wonen, werken en liefhebben.
Pastoor J. Verweij

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
9 januari
Zondag
10 januari
Woensdag
13 januari

Tijd
19.00 u.

Viering
Woord- en communieviering,
past. werker H. Bloo
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Koor
Rejoice

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 9 januari
Nw. Heeten
Holten
Kruisverh.

Geen viering
Geen viering
Geen viering

Zondag 10 januari
09.00 u.
Eucharistieviering
Geen viering
10.30 u.
Eucharistieviering
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Zaterdag 9 januari
Paulus
19.00 u.
Broekland
Haarle
Luttenberg

19.00 u.

Mariënheem

Woord- en
communieviering
Geen viering

Zondag 10 januari
Geen viering
09.00 u.

Eucharistieviering
Geen viering

09.30 u.

Geen viering

09.30 u.

Woord- en
communieviering
Geen viering
Woord/en
communieviering
Eucharistieviering

OVERLEDEN
Op vrijdag 18 december 2015 is op 85-jarige leeftijd overleden Jan
(Johannes Bernardus Joseph) Hunneman. Hij woonde aan de
Heetenerdijk 9 te Nieuw Heeten. Zij uitvaart en crematie hebben op
woensdag 23 december plaatsgevonden.
Dat hij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 9 en 10 januari:
Uit dankbaarheid; Voor het slagen van een operatie; Herman en Mien
Timmer, Ben en overl. fam.; Gerda Hunneman-Schoorlemmer; Mies
Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders Grondhuis-Wevers;
Jan Oosterhuis; Johan Elshof en overl. fam.; Wilhelmien Simonsklein Overmeen; Jan Bootsveld; Johanna M. Kogelman; Antoon
Bosman; Jan Hunneman; Diny Overmars-Kinds en Johan Overmars;
Gerrit Jansen of Lorkeers.
Woensdag 13 januari:
Wim Disselhorst, Casper en overl. fam.; Leida en Frans Boerhof.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 9/1
Za. 16/1
Zo. 24/1
Za. 30/1

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

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Luuk Salden en Gijs Nijboer
Eveline en Judith Salden
Geen misdienaars
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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*
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Di. 12/1
20.00 u. Nieuwjaarsreceptie/jaarvergadering
T
KERKSCHOONMAAK
Maandag 20 januari groep 3.
NIEUWJAARSRECEPTIE
De Pastoraatgroep en Locatieraad van Heeten willen u hartelijk
danken. Ook in 2015 hebben velen zich weer met hart, hoofd en
handen ingezet voor onze parochie en locatie. Wij nodigen u van
harte uit voor het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie, tevens
jaarvergadering. Deze avond zal ook de Paaskaars verloot worden.
Het is op dinsdag 12 januari 2016 om 20.00 u. in het Kulterhus
Trefpunt, in De Hilde. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
Rector P. Kuipers hebben we uitgenodigd om na de pauze te vertellen
over het ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’.
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KINDERKERK DE BARMHARTIGE SAMARITAAN
(voor kinderen van 3 – 12 jaar)
Vind jij het ook wel eens moeilijk om iemand te
helpen? Misschien omdat je er geen zin in hebt of
omdat je bang bent wat anderen er van zullen
zeggen? Toch vertelt Jezus ons met dit verhaal dat
het belangrijk is om voor anderen klaar te staan.
Zelfs als dit iemand is die je eigenlijk niet zo goed kent of niet zo
aardig vindt. Natuurlijk zijn ook je broertje en/of zusje, je vader en
moeder, opa en oma van harte welkom om mee te komen luisteren en
vieren!
Wat gaan we verder doen?
Samen gaan we zingen, bidden, kaarsjes branden en nog meer. Jullie
mogen ook een houdbaar product meenemen. De producten
verzamelen we in een collecte en we zorgen ervoor dat deze bij de
gezinnen komen die dat nodig hebben. Na afloop drinken we nog wat
ranja of een kop koffie of thee.
Waar en wanneer?
Op zondag 10 januari om 11.00 u.
Plaats: in de Pauluszaal (die aan de Pauluskerk vastzit)
Westdorplaan 122, 8101 BJ Raalte.
Voor de ouders
Als u nog vragen heeft, mail gerust naar
kinderkerkraalte@gmail.com. Of kijk op onze website:
www.parochieheiligkruis.nl/kinderen
Werkgroep Kinderkerk Raalte
THEMA-AVOND ‘VRIJHEID VS. ONVRIJHEID IN DE
GEVANGENIS’ WOENSDAG 20 JANUARI 2016
Het Spiritualiteitscafé Raalte staat dit jaar in het teken van het thema
‘vrijheid’. Op woensdagavond 20 januari gaat Hans Kerklaan,
voormalig gevangenispastor, graag met de aanwezigen in gesprek
over vrijheid versus onvrijheid in de setting van de gevangenis.
Kunnen wij, als we niet de beperkingen aan vrijheid in de gevangenis
hebben meegemaakt, echt beleven wat vrijheid is? Is er vrijheid van
lopen en staan, als je cel slechts een paar vierkante meter groot is? Is
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er vrijheid om te eten wat je wilt, als de magnetronmaaltijden voor
ieder hetzelfde zijn? Is er vrijheid om te ontmoeten wie je wilt, als je
alleen bent met celgenoten op de afdeling?
Wanneer we de ons bekende vrijheid plaatsen tegenover de
onvrijheden en de minimale bevochten vrijheden in de gevangenis,
kan duidelijker worden wat vrijheid écht voor ons betekent en hoe
groot het belang daarvan voor ons is. We gaan hierover met elkaar in
gesprek.
Deze thema-avond raakt aan het door paus Franciscus uitgeroepen
buitengewone jubeljaar. ‘De gevangene bevrijden’ is één van de
werken van Barmhartigheid waarbij in het Buitengewoon Jubeljaar
van de Barmhartigheid wordt stilgestaan.
Graag ontmoeten we je op woensdagavond 20 januari in De Schalm,
Nijverdalseweg 30 te Mariënheem. Je bent van harte welkom vanaf
19.30 u. De avond begint om 20.00 u. en duurt tot circa 22.00 u. De
toegang bedraagt € 5,-, inclusief koffie en thee. Er is mogelijkheid tot
het doen van een vrije gift voor Exodus, die een nieuwe kans bieden
voor ex-gedetineerden (zie www.exodus.nl). Aanmelden kan tot 17
januari via e-mailadres spiritualiteitscafe@gmail.com. Als je vragen
hebt kun je die aan dit e-mailadres sturen. Het Spiritualiteitscafé
Raalte, een initiatief van Parochie Heilig Kruis, organiseert
bijeenkomsten op het raakvlak van kunst, cultuur, religie en
samenleving en die leiden tot bezinning en inspiratie.

VERENIGINGSNIEUWS
FANFARE ST. CAECILIA
Data inzameling oud papier 2016
9 januari
6 februari
2 april
30 april
25 juni
23 juli
17 september
15 oktober
10 december

5 maart
28 mei
20 augustus
12 november
Fanfare St. Caecilia
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ACTIVITEITENGROEP 55+/KBO
Zondag 17 januari om 13.30 u. gaan de deuren open in het Kulturhus
Trefpunt om U kennis te laten maken met 25 mensen uit Heeten die
een leuke, mooie, gekke of een heel aparte hobby of verzameling
hebben. Het Trefpunt is hiervoor speciaal op zondag geopend zodat
iedereen, jong en oud, man of vrouw de gelegenheid heeft hier een
kijkje te komen nemen. Er worden demonstratie's gegeven en heel
enthousiast verteld over de verschillende verzamelingen, zoals
stoomlocomotiefjes, handwerken, keramiek, engeltjes, uiltjes,
poppen, kaarten enz. De verzamelaars en hobbyisten worden om
10.00 u verwacht om hun plek in te delen. Noteer in uw agenda en
kom. U bent van harte welkom.
PAARDENCONCOURS
Dit weekeinde (vanaf vrijdagavond) wordt in de manege van Heeten
aan de Schöpkesdijk 1 een paardenconcours georganiseerd door L.R.
Heeten. Vrijdagavond en zaterdag staan in het teken van de dressuur,
zondag zal er een uitdagend springparcours worden afgelegd. Voor
beide disciplines mogen wij een groot deelnemersveld verwelkomen.
Gratis toegang en vermaak, tevens koek en zopie te verkrijgen.

OVERIG NIEUWS
PAKKETTENACTIE VOEDSELBANK
De pakkettenactie van PLUS Severijn loopt tot en met 30 januari
2016. Heb je losse zegels over, of een (half)volle spaarkaart? Lever
ze in bij Oldenhof 8, dan zorgen wij dat de pakketten bij de
Voedselbank Raalte terechtkomen. Eind februari vermelden we de
eindstand in ‘t Kevertje. Doe je ook mee? Bedankt alvast!
WIJKAGENT
Wijkagent Rinus Kemper heeft op
genomen van zijn politiecollega's.
vervroegd pensioen en hoopt lang te
van zijn gezin en kleinkinderen. Hij

18 december 2015 afscheid
Hij gaat per 1-1-2016 met
genieten van zijn vrije tijd en
was wijkagent van Heeten en
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Nieuw Heeten voor tig aantal jaren. Hij kent veel mensen in zijn wijk
en velen kennen hem. Hij wenst u het allerbeste en zal u zeker nog
tegenkomen in het dorp Heeten. Zijn taak wordt tijdelijk
overgenomen door Johan Revenboer. Voor vragen en problemen in
uw wijk bel 06-10939265.
GEVONDEN
Voor de Kerstdagen omgeveing Heraver een grijze portemonnee. Inl.
tel. 321415.
PENNINGMEESTERS VAN VERENIGINGEN KUNNEN
REIMINKIES VERZILVEREN OP 10 JANUARI 2016.
De tijd is aangebroken om ook nu weer de penningmeesters uit te
nodigen voor het verzilveren van de REIMINKIES. Dat kan op
zondag 10 januari tussen 11.00 en 13.00 u. onder het genot van een
hapje en drankje. Het verzoek is om het bankrekeningnummer van de
vereniging mee te nemen zodat het sponsorbedrag kan worden
overgemaakt. Dus heeft u nog REIMINKIES 2015 liggen, lever ze
snel in bij de penningmeester van de vereniging van uw keuze. Na
deze datum zijn de Reiminkies 2015 niet meer geldig. Uiteraard gaan
wij ook dit jaar weer door met Reiminkies 2016! Wij wensen u allen
een goed, gelukkig en gezond 2016 toe.
DE ZONNEBLOEM
Voor degene die interesse heeft voor één van de vakantieweken van
de Zonnebloem 2016, is opgave nu nog mogelijk. Voor informatie en
opgave: telefoon 381455 of 06-17469171.
TREFBOEK
Trefboek heeft een Nieuwjaarspresentje in de vorm van een
boekenlegger, bij deze editie van ‘t Kevertje gedaan en wenst
iedereen een heel goed 2016 toe. Inmiddels staan er alweer een aantal
maanden boeken in de speciale boekenkast in Kulturhus Trefpunt en
blijken er regelmatig boeken uit gehaald te worden. Ook verschijnen
er regelmatig aan Trefboek afgestane boeken in de hiervoor speciaal
neergezette blauwe mand onderin de kast. Voor mensen die het nog
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niet weten of niet kunnen geloven: de boeken in de Trefboekenkast
zijn voor iedereen. Je kunt er een boek uithalen, dit lezen en weer
terugzetten, maar je mag het boek ook houden of aan iemand anders
doorgeven. Heb je boeken die bijvoorbeeld niet meer in je boekenkast
passen, of die je niet meer wilt, dan kun je ze aan Trefboek afstaan.
Ze worden dan geselecteerd, gestickerd (van een T sticker voorzien,
ter onderscheiding van de bibliotheekboeken) en of in de kast
geplaatst of in de opslag.
Heel veel leesplezier en wil je grote hoeveelheden boeken afstaan
graag even een belletje naar 06 – 39331981, dan worden ze
opgehaald.
Ati Kiers, Trefboeken werkgroep
WORKSHOP LOEMPIA MAKEN
Samen Heeten Samen Eten
organiseert op vrijdag 22 januari in
Kulturhus Trefpunt een Workshop
Loempia maken. Voor bij de
maaltijd, als snack of op een feestje.
Tracteer ook eens op zelfgemaakte
loempia’s. Er zijn veel variaties mogelijk en u kunt ze goed
invriezen. Tijdens de workshop maakt iedereen zijn eigen loempia’s,
maar we eten er enkele samen op en ieder neemt een aantal mee naar
huis. Het wordt weer een gezellige activiteit en leuk om te doen. De
kosten bedragen € 7,50 p.p. inclusief drankje. Maximaal aantal
deelnemers bedraagt 20.
De inloop op 22 januari is vanaf 19.30 u. en de avond duurt van
20.00 tot 21.30 u.
U kunt zich tot uiterlijk 17 januari opgeven via de mail bij
dinybosman23@gmail.com.
Kijkt u ook even op www.kulturhustrefpunt.nl.
Samen Heeten Samen Eten
Activiteitengroep van Kulturhus Trefpunt
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SPORTNIEUWS
VOETBAL
Tijd

Thuis

Uit

Vrijdag 8-01-2016

18:30 Heeten C1

Zaaltraining

Sporthal Heeten

Zaalcompetitie
Zaalcompetitie
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaalcompetitie
Zaalcompetitie
Zaalcompetitie
Zaalcompetitie
Zaalcompetitie
Zaaltraining
Zaalcompetitie
Zaalcompetitie
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaaltraining

Sporthal Heeten
Sporthal Olst
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Rohda Hal Raalte
Sporthal Broekland
Sporthal Luttenberg
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Broekland
Sporthal Broekland
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten

Zaterdag 9-01-2016

13:00
10:00
8:00
10:00
10:00
11:30
13:30
12:30
14:48
16:18
9:00
9:00
10:30
9:00
12:00
11:00

Heeten D1
Heeten D2
Heeten D3
Heeten E1
Heeten E2
Heeten E3
Heeten E4
Heeten F1
Heeten F2
Heeten F3
Heeten F4
Heeten F5
Heeten F6
Traningsgroep
Heeten A2
Heeten B1

Namens het bestuur, leden en supporters wensen wij U allen een goed
gezond en sportief 2016 toe.
NIEUWJAARSRECEPTIE
Vrijdag 8 januari vindt in de kantine van S.V. Heeten de
nieuwjaarsreceptie plaats samen met Handbal Heeten. Deze
spetterende avond, georganiseerd door de activiteitencommissie,
begint om 20.30 u. Gedurende de avond zal naast de
nieuwjaarswensen ruimte zijn voor een hapje, drankje,
nieuwjaarsspeeches van de voorzitters en natuurlijk een stukje
entertainment. Voor muziek wordt ook gezorgd! We zien spelers,
trainers, begeleiders en supporters graag op vrijdag 8 januari. De
avond start om 20.30 u., maar vanaf 20.00 u. is de inloop.
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SPONSOR
Loohuis Installatietechnieken B.V. besloot afgelopen zomer niet
alleen om het hoofdsponsorcontract te verlengen voor een periode
van 4 voetbaljaren, maar heeft daarnaast het eerste team voorzien van
nieuwe poloshirts en nieuwe begeleidingskleding.
Namens de selectie, maar minstens net zoveel namens het bestuur
zijn we de firma Loohuis Installatietechnieken B.V. zeer dankbaar
voor het feit dat ze zich voor wederom een lange periode aan onze
club verbinden. Een mooie mijlpaal met een partner welke we al
lange tijd kennen. Juist daarom is het zo mooi dat deze samenwrking
wederom een groot aantal extra jaren zal duren. Nogmaals dank.
SV Heeten
VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Recreantenprogramma dinsdag 12 januari
20.45 u.
WSV DR 1
Dames 2
Woensdag 13 januari
20.30 u.
SC Gorssek DR 3
Dames 3
20.30 u.
SC Gorssel HR 1
Heren 4
Donderdag 14 januari
20.15 u.
Lettele HR 1
Heren 1
Competitieprogramma vrijdag 8 januari
20.15 u.
Auto van Oort. DS3
Heeten Sportief DS 1
Zaterdag 9 januari
11.00 u.
Heeten Sportief N6
HVV N6

Sporthal
Warnsveld
Gorssel
Gorssel
Lettele
Dieren
de Scheg

HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Zaterdag 9 januari
20.15 uur
PLUS/Heeten Dames 2
19.00 uur
PLUS/Heeten Dames 3
14.55 uur
ABS B3
16.00 uur
Klink Nijland/Kwiek D1
09.50 uur
AHV Achilles E1
09.00 uur
Klarenbeek E1
13.00 uur
Auto Service/Haarle F1

Uit
Nijhof/Broekland Dames 3
AHV Achilles Dames 3
PLUS/Heeten B2
PLUS/Heeten D1
PLUS/Heeten E1
PLUS/Heeten E3
PLUS/Heeten F1

Aanw./vertr

15.05 uur
08.40 uur
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Zondag 10 januari
14.00 uur
Fortissimo Dames 2
14.10 uur
AHV Achilles Heren 3
10.00 uur
Klink Nijland/Kwiek A2
13.35 uur
PLUS/Heeten B1
11.35 uur
PLUS/Heeten C1
12.35 uur
PLUS/Heeten C2
10.50 uur
PLUS/Heeten D2
Woensdag 13 januari
21.30 uur
PLUS/Heeten Ds Recr.

PLUS/Heeten Dames 1
PLUS/Heeten Heren 1
PLUS/Heeten A1
Dalfsen B1
Van Niel/Voorwaarts C1
Nijhof/Broekland C1
Nijhof/Broekland D3

12.30 uur

SV Schalkhaar Ds Recr.

TENNIS
Ook in het nieuwe jaar is Tennisclub Heeten weer actief met
organiseren. Zo organiseert ze voor al haar leden (jong en oud)
zondag 17 Januari voor de 3de keer het Zondagmiddag Toss
Toernooi. Aanvang wedstrijden 13.00 u. Tot 16.00 u. worden er
doorlopend dubbels gespeeld op alle 5 banen. Geen lid, maar wel
nieuwsgierig. Kom langs en speel lekker mee. Tot zondag!
Groeten TC Heeten

13

14

