't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

FOOTPRINT
Eind vorig jaar vond de klimaattop in Parijs plaats, met een prachtig
akkoord als resultaat. Het deed me denken aan hoe ik als tiener bezig
was met het milieu, toen we leerden over de opwarming van de aarde
en over de schadelijke straling door het gat in de ozonlaag. We zijn
ons bewust geworden van deze ontwikkelingen en zeggen: wat voor
footprint laat jij op aarde achter als je straks op je leven terugkijkt.
Ofwel: heb jij de schepping veel schade berokkend of heb je ook je
best gedaan iets terug te geven aan de aarde? Onze schepping is een
serieuze zaak, we hebben maar één aarde, daar moeten we dus
zuinig, zorgvuldig, liefdevol mee omgaan. Wederom nam ik me voor
nog bewuster om te gaan met die schepping om me heen. Zo min
mogelijk afval, zoveel mogelijk hergebruiken, liefdevol met plant en
dier omgaan, zo min mogelijk energie verbruiken, de verwarming
niet hoger zetten dan nodig, enzovoort. Mijn footprint.
Dat woord ‘footprint’ doet me denken aan een gospel hymn:
Footprints of Jesus.
Footprints of Jesus leading the way.
Footprints of Jesus by night and by day.
Sure if I follow, my life would be sweet.
Saved by the prints of his wounded feet.

Vrijdag 15 januari 2016
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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@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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In deze hymne horen we Jezus’ voetstappen langskomen: naar
Betanië, naar Getsemane, ofwel naar de armen en zwakkeren in de
samenleving en niet te vergeten zijn eigen ondergang tegemoet. Maar
we mogen ook horen: “Toen ik verloren was, en Hij mijn schreeuw
hoorde, verliet Hij zijn Vaders huis en nam mijn last op zich.” Jezus’
voetstap is er voor ons allemaal.
Het is een mooi beeld: welke footprint laat ik achter, waar gaat mijn
voetstap heen. Een kinderlied zingt ‘Voeten heb je om te lopen naar
de mens die eenzaam is’. Ik neem mij voor dit jaar zo min mogelijk
schadelijke footprints achter te laten en mijn voetstappen te doen
gaan naar wie wel wat aandacht kan gebruiken.
Pastor Lonneke Gunnink – van den Berg

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
16 januari
Zondag
17 januari
Woensdag
20 januari

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
past. J. Verweij
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Koor
Power of
Music

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 16 januari
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.

17.00 u.

Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.
19.00 u.

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

Zondag 17 januari
Geen viering
09.30 u.
10.30 u.

Eucharistieviering
Eucharistieviering

09.00 u.

Woord- en
communieviering
Eucharistieviering
Geen viering

09.00 u.

09.30 u.

Geen viering
Woord- en
communieviering
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OVERLEDEN
Op dinsdag 5 januari is op 78-jarige leeftijd overleden Harm (Herman
Wilhelmus Jozefus) Hoogenkamp. Hij woonde op de Stevenskamp
417 te Heeten. Zijn crematie heeft op maandag 11 januari
plaatsgevonden. Dat hij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 16 en 17 januari:
Jgt. Jan Bosgoed; Hein Hunneman en overl. fam.; Johan Assink en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Johan
Elshof en overl. fam.; Wilhelmien Simons-klein Overmeen; Anton
Walraven en overl. fam. Walraven-Jansen; Overl. ouders A. Olde
Bijvank-Haverkamp; Overl. ouders M. Kloppenburg-Biemans; Jan
Hunneman; Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Johan Overmars en
Dinie Overmars-Kinds en overl. familie.
Woensdag 20 januari:
Jgt. Jacobus Kerkvliet; Jgt. pastoor Van Engelen; Wim Disselhorst,
Casper en overl. familie.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 16/1
Zo. 24/1
Za. 30/1
Di. 2/2

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

Za. 6/2
Wo. 10/2
Za. 13/2
Za. 20/2
Za. 27/2

17.30 u.
19.00 u.
17.30 u.
17.30 u.
19.00 u.

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

Misdienaars
Luuk Salden en Gijs Nijboer
Eveline en Judith Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
2 misdienaars fam. Salden
Ruben Salden en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
Jacob en Tijs Salden
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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*
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.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Do. 21/1 19.30 u. Locatieraad/Pastoraatsgroep
P
KERKSCHOONMAAK
Maandag 18 januari groep 3. (stond vorige week verkeerd)
Woensdag 3 februari groep 4
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Dit jaar hebben 21 kinderen zich opgegeven om op zondag 3 april de
Eerste Heilige Communie te doen. Geweldig! Daar hoort natuurlijk
een stukje voorbereiding bij. Voor de kinderen, maar ook voor de
ouders; want wat betekent die Eerste Heilige Communie nu voor u en
uw kind? Daarom was er een stukje verdieping en informatie op de
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eerste ouderavond op dinsdag 5 januari. We hebben bijna alle ouders
mogen begroeten.
Vrijdag 8 januari kregen de kinderen hun projecten uitgereikt door
Pastoor Verweij! Een goed begin van de Eerste Heilige Communie
voorbereiding.
Werkgroep Eerste Heilige Communie
VORMSEL 2016
Op zondag 10 April wordt het Sacrament van het Vormsel
toegediend. Maar voordat het zover is, moeten we ons goed
voorbereiden. De voorbereiding is er voor jullie, de jongens en
meisjes van groep 8 van de basisschool, de kinderen van de eindgroep
van het speciaal onderwijs en natuurlijk jullie ouders/verzorgers. Aan
de hand van het project ‘durf te kiezen met je hart’ bereiden jullie
je voor. Deze voorbereiding vind op veel plekken plaats. Thuis, op
school, in het Kulturhus Trefpunt en in de kerk en tijdens een aantal
activiteiten buiten school. Een van deze gezamenlijke
voorbereidingsavonden vind plaats op vrijdag 19 februari om 19.00 u.
in de kerk.
Vanuit de parochie vinden ontmoetingen plaats, deze ontmoetingen
helpen je om goede keuzes te maken als christenmens. Door middel
van een persoonlijke brief zijn al zo veel mogelijk kinderen
uitgenodigd. Het is mogelijk dat – ondanks zorgvuldig voorwerk –
enkele kinderen niet benaderd zijn. We vragen de ouders van deze
kinderen om met ons contact op te nemen (tel. 382102). Dan pas
kunnen we echt een start maken met de voorbereidingen.
De werkgroep Vormsel
HERINNERING VOOR DE VRIJWILLIGERS VAN DE
ACTIE KERKBALANS
Op dinsdag 19 januari worden de wijklijsten en enveloppen voor deze
actie uitgereikt. U hebt hiervoor een uitnodiging ontvangen. De
bijeenkomst is van 19.00 tot 19.30 u. in Kulturhus Trefpunt te
Heeten: zaal “Het Achterhuus”. Er zal ook nadere informatie gegeven
worden over de actie. Als u op deze avond verhinderd bent of liever
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overdag wilt komen, dan kunt u ook op dinsdag 19 januari uw pakket
afhalen bij Herman Reefman, van Walbekestraat 21 Heeten.

GEBED OM ROEPINGEN IN DE MAAND JANUARI
H. Thomas van Aquino
Thomas werd omstreeks 1225 geboren als telg uit het adellijke
geslacht van Aquino. Hij was voorbestemd om benedictijn te worden
en ontving zijn eerste opleiding in de abdij van Monte Cassino.
Thomas koos echter voor de orde van de dominicanen. Hij werd naar
Parijs gestuurd om te studeren bij de Duitse filosoof Albertus de
Grote die hij ook naar Keulen volgde. Hij werd magister en gaf les in
Parijs en Napels. Hij schreef een aantal theologische
standaardwerken, waaronder de beroemde Summa Theologica. Begin
1274 vertrok hij naar het Concilie van Lyon, maar stierf onderweg in
de abdij van Fossanova, tussen Napels en Rome.
Thomas wordt beschouwd als de meest invloedrijke systematische
denker van de middeleeuwen op het gebied van theologie en filosofie.
Paus Pius V riep de inmiddels heilige Thomas van Aquino in 1567
uit tot kerkleraar. Hij is de patroonheilige van theologen en
geloofsverkondigers.
Gebed
God, U hebt de heilige Thomas van Aquino door zijn streven
naar heiligheid en zijn toeleg op de gewijde wetenschap tot een
stralend licht gemaakt voor uw Kerk. Wij vragen U: zegen allen
die zich bezighouden met de theologie en de verkondiging van
het geloof en roep ook in onze dagen mensen die zich willen
inzetten voor de verdieping en doordenking van het katholieke
geloofsgoed. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

VERENIGINGSNIEUWS
TONEELVOORSTELLINGEN ARS LONGA:
Noteer alvast in uw agenda 9, 11 en 12 maart!! Graag tot dan!
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VERZAMEL- EN HOBBYBEURS KULTURHUS TREFPUNT
Maar liefs 7 hobby's met demonstraties en 21 verzamelingen uit
Heeten en Schoonheten zijn er zondag 17 januari te bewonderen. Van
in werking zijnde minilocomotiefjes tot breien, haken en tekenen,
glas in lood enz. De verzamelingen bestaan uit o.a. tinnen soldaatjes,
engeltje, uiltjes, kaarten, wijwaterbakjes en nog veel meer. Dit moet
u gezien hebben. Vanaf 13.30 u. bent u van harte welkom.
Activiteitengroep 55+/KBO

OVERIG NIEUWS
ERWTENSOEPACTIE
Vanaf donderdag 21 januari verkopen we weer 4 weken lang
heerlijke erwtensoep, bruine bonensoep, stamppotten, worst en
balkenbrij tijdens de weekmarkt op het Dorpsplein. Heeft u de
zwemkaart 2015 nog bewaard? Actie: bij besteding vanaf € 5,00 en
inleveren van de zwemkaart, ontvangt u een gratis rookworst! De
verkoop begint om 11.00 u. De opbrengst komt ten goede aan het
zwembad. Info is ook te vinden op www.zwembadheeten.nl
Bestuur Zwembad “De Oase” Heeten
GEEF JE OP VOOR “SAMENLOOP VOOR HOOP”
(GEMEENTE RAALTE)
Kanker is, zo lijkt het, steeds groter aan het worden. Je hoort en ziet
het overal. Hoewel de genezingskansen steeds beter worden moet
er meer onderzoek gebeuren. Hoeveel mensen ken je in je familie, je
vrienden- en kennissenkring collega's? DOE MEE! “Help mee, 24
uur samen tegen kanker”.
In navolging van de meer dan honderd andere locaties waar de 24uurswandelestafette SamenLoop voor Hoop nu al succesvol is
georganiseerd, houdt KWF Kankerbestrijding Raalte op 28 en 29 mei
2016 een editie in Raalte. Op zaterdag 7 november is de
wervingscampagne officieel van start gegaan.
SamenLoop voor Hoop is een 24-uurswandelevenement, waarbij door
wandelteams van ca. 10-15 mensen geld wordt ingezameld voor
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kankeronderzoek. Tevens worden (ex-)kankerpatiënten in het
zonnetje gezet, Een etmaal lang wandelen teams in estafetteverband
om hun solidariteit met (ex-)kankerpatiënten te tonen en het leven te
vieren. Het is geen wedstrijd, maar een wandelestafette waarbij
teamleden uit een wandelteam elkaar afwisselen. Er loopt minstens
één teamlid als symbool van de voortdurende strijd tegen kanker.
Deelnemers hoeven dus geen getrainde hardlopers te zijn. De
Wandelteams zullen acties bedenken om geld in te zamelen in de
weken voorafgaand aan SamenLoop voor Hoop, maar ook tijdens
Samenloop voor Hoop.SamenLoop voor Hoop Raalte wordt
gehouden op Sportpark Ramele op het terrein van AV Salland. Het
bruist er deze 24 uur van activiteiten voor deelnemers en bezoekers.
Zo staan er tijdens het evenement kramen van de teams en zijn er
(muzikale) optredens. Zonder deelname is er geen SamenLoop voor
Hoop Raalte. Loop daarom als persoon, bedrijf, vriendengroep of
vereniging mee met de SamenLoop voor Hoop Raalte.
Wil je meer weten of wil je een team opgeven,
kijk dan op www.samenloopvoorhoop.nl/raalte of mail naar
samenloopvoorhoopraalte@gmail.com.
Namens Samenloop voor Hoop Raalte,
Johan Revenboer

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Tijd

Thuis

Uit

Zaterdag 16 januari

12:00
10:50
16:00
8:00
8:00
10:30
10:00
10:00
12:00

Heeten D1
Heeten D2
Heeten D3
Heeten E1
Heeten E2
Heeten E3
Heeten E4
Heeten F1
Heeten F2

Zaaltraining
Zaalcompetitie
Zaalcompetitie
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaalcompetitie
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaalcompetitie

Sporthal Heeten
Sporthal Olst
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal N. Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal N. Heeten
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Tijd

Thuis

Uit

Zaterdag 16 januari

8:45
8:45
11:00
9:00
9:00

Heeten F3
Heeten F4
Heeten F5
Heeten F6
Trainingsgroep

Zaalcompetitie
Zaalcompetitie
Zaalcompetitie
Zaaltraining
Zaaltraining

Rohdahal Raalte
Sporthal Heeten
Sporthal Luttenberg
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten

Heeten 1

Dalfsen

Zondag 17 januari

14:00 Dalfsen 1

VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Recreantenprogramma vrijdag 15 januari
21.00 u.
Dash HR 1
Heren 2
Donderdag 21 januari
21.00 u.
SV Harfsen HR 2
Heren 3
Competitieprogramma zaterdag 16 januari
15:00
Heeten Sportief N5 1
Hevo N5 2
17:00
DeVolCo'88 N5 3
Heeten Sportief N5 1

Sporthal
Vorden
Harfsen
Wijhe
Wijhe

HANDBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 16 januari
19.00 uur
PLUS/Heeten Dames 1
17.10 uur
Nieuw Heeten B1

Uit

12.20 uur
AHV Achilles C1
15.15 uur
PLUS/Heeten D1
09.00 uur
Swift ’64 D1
14.25 uur
PLUS/Heeten E1
09.55 uur
DSC E1
13.35 uur
PLUS/Heeten E3
10.10 uur
Minitoernooi in Heino
Zondag 17 januari
13.00 uur
Auto v.Ewijk/LHC Ds3
11.10 uur
Klink Nijland/Kwiek Ds6
10.50 uur
PLUS/Heeten A1
09.50 uur
PLUS/Heeten B2

PLUS/Heeten C1
Dalfsen D1
PLUS/Heeten D2
Zwolle E1
PLUS/Heeten E2
Achilles E4
PLUS/Heeten F1

OBW Dames 1
PLUS/Heeten B1

Aanw./vertr.

16.10 uur
14.30 uur
14.05 uur
09.10 uur
13.05 uur

PLUS/Heeten Dames 2
PLUS/Heeten Dames 3
SDOL A1
Atlantis Dronten B2
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