't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws vcoor Heeten

GEBED BIJ DE VASTENTIJD
Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. De tijd van drukte en
uitgelatenheid laten we achter ons.
Ineens wordt alles stil! De kerk helpt ons daarbij.
Op Aswoensdag ontvang je in de kerk van de pastor een kruisje met
as op je voorhoofd;
“Wie ben ik eigenlijk… stof… niets meer en niets minder...”
De as heeft twee betekenissen:
het teken van sterfelijkheid en gebrekkigheid
het is ook het teken van nieuw leven.
Mensenkind door God bemind en tot geluk geschapen…
Laat ons bidden
dat we in de veertigdagentijd
de weg vinden naar onszelf;
dat we onszelf vragen stellen als:
om welke dingen maken we ons druk:
waaraan geven we onze tijd en ons geld?

Vrijdag 5 februari 2016

jaargang 50

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: 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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Laat ons bidden
dat we in de veertigdagentijd
de weg vinden naar anderen;
hoe komt het dat we met bepaalde mensen
niet uit de voeten kunnen;
hoe kunnen we van ons uit
een weg banen naar hen toe?
Heer onze God,
maak ons leeg en open,
maak ons kwetsbaar en ontvankelijk;
vervul ons met Uw aanwezigheid,
naar het voorbeeld van Jezus,
de Zoon van Uw hart.
Amen.
Koosje Vos – Butijn

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
6 februari
Zondag
7 februari
Woensdag
10 februari

Tijd
17.30 u.

Viering
Woord- en communieviering,
Past. werker L. Gunnink
Geen viering

Koor
Parochiekoor

19.00 u.

Aswoensdag, eucharistieviering,
Past. J. Verweij

Parochiekoor

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 6 februari
Nw. Heeten 19.30 u.
Holten

Woord- en
communieviering
Geen viering

Zondag 7 februari
Geen viering
09.30 u.

Woord- en
communieviering
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Zaterdag 6 februari
Kruisverh.
17.00 u.
Paulus
19.00 u.
Broekland
Haarle

19.00 u.

Luttenberg

19.00 u.

Mariënheem

19.00 u.

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

Zondag 7 februari
10.30 u.
Eucharistieviering
09.00 u.
Ecuharistieviering

10.00 u.

Geen viering
Woord- en
communieviering
Geen viering
Geen viering

OVERLEDEN
Op dinsdag 2 februari is op 86-jarige leeftijd overleden de heer Jan
(Johannes Antonius) Hagen. Hij woonde aan de Johannalaan 36 in
Heeten. Vrijdagavond 5 februari is er om 19.00 u. condoleren in de
kerk en op zaterdag 6 februari om 12.00 u. volgt de uitvaart waarna
crematie in Steenbruggen. Dat hij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 6 en 7 februari:
Uit dankbaarheid; Voor de zieken; Jgt. Johanna W. BosgoedElferink; Overl. Ouders Vulink-Reimert; Bart en Martie ten Have en
overl. fam.; Gerda Hunneman-Schoorlemmer; Overl. ouders
Lorkeers-Rodijk; Antoon Schoorlemmer; Hein Hunneman en overl.
fam.; Wim en Trees Aarnink-ten Have; Johanna en Antoon Kerkvliet
en overl. fam.; Hein en Grada Wagemans; Marie A. Tepperik;
Hermanus Wippert en echtg.; Johannes Kortenhorst; Evert Horleman
en echtg.; Albertha Kortenhorst en fam.; Hermanus Dibbelink;
Johannes van Schooten; Gerdina Bosch; Wilhelmus Logtenberg en
echtg.; Johan Elshof en overl. fam.; Jan Hunneman; Jan Timmer; Jan
Klein Overmeen; Gerrit Tepperik; Mans en Marie Reimert.
Woensdag 10 februari:
Riek en Hein Groot Zwaaftink; Leida en Frans Boerhof; Overl.
ouders Heerink-Gerritsen.
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KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 6/2
Wo. 10/2
Za. 13/2
Za. 20/2
Za. 27/2

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

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

Misdienaars
Geen misdienaars
2 misdienaars fam. Salden
Ruben Salden en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
Jacob en Tijs 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*
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.
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 16 februari groep 5
Maandag 29 februari groep 1
ACTIE KERKBALANS
De spanning was dit jaar groter dan andere jaren wat de opbrengst
zou zijn. De vraag was: Kunnen we als gemeenschap 2 grote acties
aan binnen 5 maand? Eerst de aktie kerkrestauratie in september 2015
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met een opbrengst van € 57.000,- . En dan nu actie Kerkbalans. Het
antwoord is ja, want de opbrengst is € 79.000,-. Dit bedrag geeft aan
de betrokkenheid bij de kerk van onze geloofsgemeenschap. Dank
aan alle vrijwilligers voor brengen en halen van de enveloppen.Dank
aan de organisatie Joke Alferink en Herman Reefman. Dank aan alle
gevers.
Locatieraad
HEILIG JAAR VAN BARMHARTIGHEID
Het
Buitengewoon
Jubileumjaar
van
de
Barmhartigheid is op dinsdag 8 december van start
gegaan, op het hoogfeest van Maria Onbevlekte
Ontvangenis, met het openen van de Heilige Deur
van de Sint Pieter in Rome door paus Franciscus I.
De parochie Heilig Kruis zal in dit Heilig Jaar
enkele activiteiten ontplooien rondom het thema
Barmhartigheid. Hieronder de activiteiten in het
kort, op onze website (www.parochieheiligkruis.nl)
uitgebreidere informatie.
Vastenperiode 2016
Op maandag 29 februari zal er van 19.00 – 21.00 uur in de Basiliek
van de H. Kruisverheffing een korte woorddienst zijn met uitstelling
van het Allerheiligste, waarbij gelegenheid wordt geboden te
biechten.
April 2016
Op donderdag 14 april gaan we met een groep parochianen naar het
Catharijneconvent in Utrecht voor de wisselende tentoonstelling
‘Franciscus van Assisi’. Na de middag maken we een wandeling naar
de Augustinuskerk en door de stad. Voor meer informatie over
bijvoorbeeld de kosten en voor opgave kunt u contact opnemen met
Els Ruiter: elsruiter48@gmail.com
April 2016
In april 2016 komen we ook bij elkaar om met bibliodrama (een
methode om je eigen levensverhaal en een Bijbelverhaal aan elkaar te
spiegelen) dieper in een Bijbelverhaal te duiken.
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Wij houden u via de bladen en de website op de hoogte van de
verdere activiteiten. In sommige geloofsgemeenschappen zijn ook
initiatieven ontstaan rondom het ‘Jaar van de Barmhartigheid’. In
zeven thematische gebedsvieringen in de Pauluskerk wordt aandacht
besteed aan de Zeven werken van Barmhartigheid. U bent van harte
welkom om mee te vieren. De eerste viering is op zaterdag 5 maart.
Om 17.00 u. beginnen we met een Vastenmaaltijd in de Pauluszaal
met aandacht voor de Voedselbank en om 19.00 u. is er een
gebedsviering in de kerk rond het thema ‘De hongerigen voeden’.
GEBED OM ROEPINGEN IN DE MAAND FEBRUARI
H. BERNADETTE SOUBIROUS
Bernadette werd in 1844 geboren in het Zuidfranse dorpje Lourdes.
Als klein meisje overleefde ze maar net een cholera-epidemie – wel
hield ze er astma aan over. Op 11 februari 1858 ging ze met haar zus
en vriendin hout sprokkelen. Toen zij haar schoenen en sokken wilde
uittrekken om het riviertje de Gave over te steken, hoorde ze opeens
boven de grot van Massabielle een geruis alsof het waaide. Ze zag er
een Dame die haar wenkte dichterbij te komen. Deze Dame, later
bleek dat het om Maria ging, zou haar in totaal 18 keer verschijnen.
In de periode van deze verschijningen werd Bernadette veelal niet
serieus genomen, maar dat veranderde toen de Dame zich
bekendmaakte als de Onbevlekte Ontvangenis. Bernadette nam haar
intrek in het hospitaal in Lourdes en daar groeide haar
kloosterroeping. In 1866 vertrok ze naar Nevers waar ze intrad en een
teruggetrokken leven leidde van lijden en gebed.
Bernadette werd in 1933 door paus Pius XI heilig verklaard. Lourdes
is inmiddels uitgegroeid tot één van de meest bezochte
bedevaartplaatsen ter wereld.
Gebed
God, U verheft de kleinen en wie nederig is, mag op U vertrouwen. U hebt
de heilige Bernadette de genade geschonken van een uitzonderlijk geduld
en een edelmoedige liefde. Laat haar gebed en haar voorbeeld voor ons
een hulp zijn; dat wij met groot geloof de wegen gaan waar U ons leidt en
dat wij U eenmaal mogen aanschouwen in het Rijk der hemelen. Dat
vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.
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THEMA-AVOND: ‘ONTMOETING IN TURKSE SFEREN’
Maandagavond 22 februari

Het Spiritualiteitscafé Raalte staat dit jaar in het teken van het thema
vrijheid. Op maandagavond 22 februari is er een rondleiding in
moskee Medine te Raalte. Na de rondleiding gaan de deelnemers met
elkaar in gesprek. In dit gesprek zullen onder andere de verschillen,
maar ook de overeenkomen tussen de christelijke en de islamitische
cultuur aan bod komen. Er wordt uitgebreid ingegaan op het thema
vrijheid, mede gezien de vluchtelingenstromen vanuit veel landen.
Om letterlijk de Turkse cultuur te proeven kunnen de deelnemers
deze avond van allerlei Turkse hapjes en drankjes genieten. Graag
ontmoeten we je op maandagavond 22 februari in Cultureel Centrum
& Moskee Medine aan de Oude Molenweg 5, 8101 EK Raalte. 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-. Aanmelden kan
tot 20 februari 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 die leiden tot bezinning en inspiratie.

VERENIGINGSNIEUWS
ARS LONGA
Noteer in uw agenda 9- 11- 12 maart voorstellingen Ars Longa!
BIJEENKOMST MET ALLE HEETENSE ORGANISATIES
Op woensdag 17 februari willen we graag een bijeenkomst met alle
Heetense verenigingen/ organisaties houden in KulturhusTrefpunt om
20.00 u. Wij willen proberen een online platform voor Heeten
realiseren. Daarvoor hebben we alle organisaties/verenigingen in
Heeten, die we kennen op het ons bekende emailadres of postadres
een uitnodiging gestuurd. Heeft u deze uitnodiging ontvangen, maar
bent u ondertussen geen contactpersoon meer, wilt u deze dan
doorsturen? Heeft u deze uitnodiging niet ontvangen, maar bent wel
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lid van een bestuur van een vereniging, dan willen we U bij deze
alsnog uitnodigen. Wel willen we graag dat u zich even aanmeld op
het e-mailadres stuurgroep@heeten.info, of bij Gerard Simons
Holterweg 12.
Bestuur HOV en PB Heeten
DONATEURS ACTIE 2016
Beste dorpsgenoten, om mensen te kunnen blijven helpen en de
vereniging te ondersteunen is er is dit jaar, net als andere jaren weer
een donateuractie. Deze actie is van maandag 15 februari tot en met
28 februari 2016. U kunt leden van de EHBO-vereniging in deze
periode aan de deur verwachten. Wij vertrouwen erop dat deze actie,
net als andere jaren, weer een succes wordt. Met uw hulp kunnen we
blijven helpen! http://ehbo-heeten.nieuwheeten-online.nl

OVERIG NIEUWS
BINGO-MIDDAG IN STEVENSKAMP
Deze middag is bedoeld voor iedereen die het leuk vind om BINGO
te spelen! Er zijn leuke prijzen te winnen. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd Datum: vrijdag 19 februari, Locatie: Stevenskamp, aanvang:
14.30 u. Prijs: € 4,50 inclusief koffie en aan het einde van de middag
een lekkere snack.
ERWTENSOEPACTIE
Donderdag 11 februari wordt voor de laatste keer heerlijke
erwtensoep, bruine bonensoep, stamppot, worst en balkenbrij
verkocht tijdens de wekelijkse markt. 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 uur. Info is ook te vinden op www.zwembadheeten.nl We
willen iedereen die heeft meegeholpen hartelijk bedanken voor hun
inzet en natuurlijk ook alle mensen die wat gekocht hebben. Wij
hopen u volgend jaar weer te zien!
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"WORKSHOP SLIM WONEN”
Voor wie met de tijd mee wil gaan is op donderdagmiddag 25
februari van 14.00 tot 16.00 in Stevenskamp de gelegenheid
om kennis te maken met de nieuwe generatie domotica om uw huis
slimmer te maken. Afstandsbediening van licht en gordijnen, op je
tablet zien wie er voor de deur staat, slim beveiligen en
energieverbruik verminderen zijn een paar voorbeelden waarmee het
in uw huis aangenamer verblijven wordt. In de workshop ervaart u
hoe dat ook in uw huis kan. De nieuwe generatie domotica is veel
betaalbaarder dan vroeger en ook nog eens met de tablet of iPad te
bedienen. Kortom de kans om kennis te maken met uw toekomstig
huis.”

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Tijd

Thuis

Uit

Plaats

Zaaltraining
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaaltraining

Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten

Zaterdag 06-02-2016

12:00
12:00
11:00
11:00
10:00
10:00
08:00
08:00
09:00
09:00

Heeten E2
Heeten E3
Heeten E4
Heeten F1
Heeten F2
Heeten F3
Heeten F4
Heeten F5
Heeten F6
Trainingsgroep

VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Recreantenprogramma maandag 8 februari
21.15
Heren 4
SVC Socii HR 1

Sporthal
Heeten

Competitieprogramma zaterdag 6 februari
16:15
Heeten Sportief DS 1 SV Dynamo Apeldoorn DS10 Heeten
13:00
SVS MA 1
Heeten Sportief MA 1
Schalkhaar
16:15
Heeten Sportief MC 1 SV Dynamo Apeldoorn MC 4 Heeten
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