't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

WANNEER BEN JE EEN KERKGENOOTSCHAP?
Op weg naar een parochiaan luisterde ik naar Radio 1. ‘Wanneer ben
je een kerkgenootschap?’, was het onderwerp dat de journalist de
betreffende ochtend wilde onderzoeken. Dit deed hij, omdat hij had
gehoord dat er een nieuw kerkgenootschap was opgericht door
aanmelding bij de Kamer van Koophandel. Er werd een jurist bij
gehaald: ‘Kan iedereen nou zomaar een kerkgenootschap oprichten?’
Ik zal u een hele discussie besparen over hoe dit juridisch mogelijk
is, maar u meteen meenemen naar het punt dat ik wil maken. Want
hoe je zoiets opricht, wat er juridisch moet gebeuren, hoe de Kamer
van Koophandel er ook bij betrokken is, de journalist stelde één
inhoudelijk belangrijke vraag: ‘Wanneer bén je nou een
kerkgenootschap?’
We mogen ons in ons geloof steeds weer in herinnering brengen dat
we niet van onszelf uitgaan, maar van de a/Ander. In het gelaat van
de ander mogen we de Ander zien. God gaat met ons mee op onze
weg, hoe die ook loopt. Er is sprake van relatie: God, de ander en ik.
Dit alles samengevat in die twee regels: ‘Heb God lief en de naaste
als uzelf’. Zo vieren wij, zo leren wij, zo dienen wij. Natuurlijk heeft
ook onze kerk met allerlei juridische aspecten, enzovoort te maken,
maar op deze manier bén je samen kerk. En daarin hoor ik dan weer
Gods Naam: ‘Ik zal er zijn …’

Vrijdag 12 februari 2016
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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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De journalist was in Montfoort, stond daar voor de katholieke kerk en
besloot zijn gesprek met de jurist met de mooie woorden: ‘Laten we
hier de kerk maar binnengaan en een kaarsje aansteken’. Daar sluit ik
me graag bij aan. Ook ik steek een kaarsje aan. Uit dankbaarheid, dat
wij met elkaar al een paar duizend jaar kerk(genootschap) mogen
zijn.
Pastor Lonneke Gunnink – van den Berg

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
13 februari
Zondag
14 februari
Woensdag
17 februari

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering,
pastoor J. Verweij
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Koor
Power of
Music

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 13 februari
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland

19.00 u.

Haarle

17.30 u.

Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

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

Zondag 14 februari
Geen viering

10.30 u.
09.00 u.

09.30 u.

Geen viering
Eucharistieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
Geen viering
Geen viering
Eucharistieviering
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OVERLEDEN
Op vrijdag 5 februari is op 87-jarige leeftijd overleden Albertha
Hoekman-Aarnink. Zij woonde op de Stevenskamp. Haar uitvaart en
begrafenis hebben in Lettele plaatsgevonden.
Op dinsdag 9 februari is op 77-jarige leeftijd overleden Gerard
Stegeman. Hij woonde aan het Stevenserf. Zijn uitvaart en begrafenis
zullen op de Boskamp plaatsvinden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 13 en 14 februari:
Uit dankbaarheid; Jgt. Jan Voorhorst; Wim Nijenkamp; Marie van
Rossum-Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en
Herman Voorhorst; Mies Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johan Assink en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Johan Elshof en overl. fam.; Wim Schrijver;
Jan Hunneman; Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Jan Klein
Overmeen; Gerrit Tepperik; Wim Kouwert; Bernard Vloedgraven;
Jan Hagen.
Woensdag17 februari:
Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan Bernard en Teun.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 13/2
Za. 20/2
Za. 27/2

Tijd
17.30 u.
17.30 u.
19.00 u.

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

Misdienaars
Ruben Salden en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
Jacob en Tijs Salden

PAROCHIENIEUWS
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 16 februari groep 5
Maandag 29 februari groep 1
Woensdag 16 maart groep 2
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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
Ma. 15/2 20.00 u.
Werkgroep Gebedsdiensten
P
Wo. 17/2 20.00 u.
Locatiebestuur
P
Do. 18/2 20.00 u.
Werkgroep Caritas
P
VASTENAKTIE 2016: “WATER, BRON VAN ALLE LEVEN”
Even minderen voor een ander in Oeganda
In onze parochie hebben we ervoor gekozen om dit jaar mee te doen
met het landelijk project van de Vastenaktie “Water, bron van alle
leven”. We verdiepen ons in de situatie in Oeganda. In verschillende
vieringen en activiteiten in de parochie zullen wij daar bij stil staan.
Oeganda
In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda, naar het district Teso in het
noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen
afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere
weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land echter veel te
laag. Mensen lijden honger en iets ten noorden van campagnegebied
Katakwi overlijden zelfs mensen. De projectpartner van de
Vastenactie, Socadido, helpt de gemeenschappen om te gaan met
extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en
de mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken,
het telen van bepaalde gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er
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eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop
van hun producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt
ondersteund. Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen inmiddels in
hun onderhoud voorzien. Het campagneproject richt zich op een
aantal gemeenschappen in Katakwi, een gebied in het district Teso,
waar de hulp nog op gang moet komen.
Mag dit project rekenen op uw steun? Mede namens de
profielhouders diakonie van onze parochie beveel ik de Vastenactie
van harte bij u aan.
Pastor Harry Bloo
Op zaterdag 13 februari na de viering van 17.30 u. waarin Pastoor
Verweij voorgaat en het koor Power of Music, besteden we extra
aandacht aan de Vastenactie. Na de viering staat er achter in de kerk
een stand van de Wereldwinkel Raalte. Hier kunt u diverse artikelen
kopen om zo ook de derde wereld te steunen met o.a. chocola, koffie,
thee enz. enz. Ook u kunt uw bijdragen in het vastenzakje doen die
u afgelopen week bij ‘t Kevertje hebt ontvangen en deze deponeren
in de bussen die achter in de kerk staan.

VERENIGINGSNIEUWS
KBO / ACTIVITEITENGROEP 55+ HEETEN
BELASTINGSERVICE
Hebt u: AOW en pensioen, een huur- of een eigen huis, geld op de
bank en hebt u zorgkosten? Bij de KBO Heeten zijn 2 vrijwilligers
actief om u te helpen bij de aangifte inkomstenbelasting en bij het
aanvragen van huur- en zorgtoeslag. Deze beide vrijwilligers, hulp bij
belastingaangifte afgekort HUBA genoemd, zijn elk belastingjaar
verplicht de bijscholings cursus van de Belastingdienst Zwolle te
volgen en krijgen na goed gevolg een legitimatiepasje uitgereikt. Ook
als u van de belastingdienst een brief krijgt, dat er geen aangifte
gedaan hoeft te worden, is het zinvol dat door een HUBA te laten
controleren. De HUBA’s van de KBO Heeten zijn: Gerard Alferink
tel.: 381767 en Herman Zennipman tel.: 381457.
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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.
KRUISJASSEN
Zondag 28 februari is er kruisjassen in ‘t Scheultie van Schoonheten.
Aanvang 13.45 uur.
Help mee, 24 uur samen tegen kanker
GEEF JE OP VOOR SAMENLOOP VOOR HOOP RAALTE
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
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 lopers 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.
De hoofdactiviteiten zullen op en bij de wielerbaan van CRT plaats
vinden en op het terrein van AV Salland en in de kantines van
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SMHC en van de Schutterij zullen nevenactiviteiten zijn. 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 familie, bedrijf, vriendengroep of vereniging mee met de
SamenLoop voor Hoop Raalte. De eerste opgave gebeurt door de
teamleider. Opgave van de andere teamleden volgt dan later. Op 22
februari is de eerste teamleiders bijeenkomst. Geef je z.s.m. op,
want dan ontvang je alle informatie.
Wil je meer weten of wil je een team opgeven, kijk dan op
www.samenloopvoorhoop.nl/raalte of mail naar
samenloopvoorhoopraalte@gmail.com.
Ed van Houselt, vzt. Samenloop Commissie Raalte, tel. 0572 353986.
MEDEDELING VANUIT HET KERNTEAM HEETEN
Financiële of administratieve zaken zijn niet ieders hobby. En door
omstandigheden kun je het overzicht kwijtraken. Bijvoorbeeld als je
partner overlijdt, of als je gaat scheiden of je baan kwijtraakt.
Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie
op orde te brengen én te houden.
Op dinsdagmiddag 16 februari komen zij van 16.15 tot 17.00 u.
aansluitend op het Kernteamoverleg in Kulturhus Trefpunt een korte
presentatie geven over hun werkzaamheden.
We willen een ieder die belangstelling heeft de kans geven om deze
presentatie bij te wonen.
U kunt zich daarvoor (het liefst per mail) opgeven bij Jeannet Kleine
Schaars: jeannet.kleineschaars@raalte.nl Indien mailen niet mogelijk
is kunt u haar bellen op tel. nummer: 06-13539293.
CONCERT KRUISVERHEFFING
Het Overijssels Byzantijns Mannenkoor zingt op zondag 21 februari,
samen met het Gemengd Koor van de Basiliek van de Heilige
Kruisverheffing Raalte. De uit 1892 stammende neogotische Basiliek
van de Heilige Kruisverheffing in hartje Raalte is die middag het
sfeervolle decor voor dit dubbelconcert. Het programma belooft een
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ieder die zelf graag zingt, maar ook hen die de liturgische muziek een
warm hart toedragen een afwisselend concert. Het Overijssels
Byzantijns Mannenkoor zingt á capella liederen uit de Byzantijnse
liturgie en Russische koormuziek. Daarnaast zingt ze vrolijke en
melancholische niet kerkelijke profane liederen uit Oost Europa. Met
de tonen van lage bas- en hoge tenorregisters, die zo karakteristiek
zijn voor deze muziek, heeft het koor niet alleen in de provincie maar
ook daarbuiten naam gemaakt. Dirigent is Marian Stouwdam. Het
gemengd koor St. Caecilia van de Basiliek van de Heilige
Kruisverheffing levert traditiegetrouw o.l.v. Gerlinde Post haar
bijdrage aan de liturgische en andere kerkelijke vieringen in de
Basiliek van Raalte. Op de donderdagavond van Stoppelhaene
presenteert het koor zich al 45 jaar tijdens een promenade concert in
een volle Basiliek. Ook tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4
mei verleent het koor de laatste jaren haar medewerking. Jan
Wanders is de vaste organist van het koor.
Zondagmiddag 21 februari 2016, Aanvang 15.00 u. in de Basiliek van
de Heilige Kruisverheffing, Kerkstraat 6, Raalte. Toegangsprijs €
7,50. Tot 16 jaar vrij entree. Voorverkoop: Annie Schulten,
Herenstraat 14, Raalte.
BOODSCHAPPENPAKKETTEN
De actie om PLUS-boodschappenpakketten te sparen is ook dit jaar
weer prima verlopen. Zaterdag gaan er maar liefst 149 pakketten naar
de Voedselbank Raalte. Hartelijk dank aan iedereen die heeft
meegeholpen!

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 13-02-2016
15:00 AZC A1
11:15 Be Quick'28 B3
12:00 Heeten B2
11:00 De Zweef C1

Uit
Heeten A1
Heeten B1
zaaltraining
Heeten C1

Sporthal Heeten
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10:30 Heino C3
12:45 Heeten C3G
09:45 Luttenberg D1
13:00 Heeten D2
12:00 Heeten D3
09:00 Heeten E1
10:30 Lettele E2GD
16:30 Heeten E3
09:00 Heeten E4
12:00 Heeten F1
13:45 Heeten F2
14:45 Heeten F3
16:15 Heeten F4
10:30 Heeten F5
09:00 Heeten F6
09:00 Trainingsgroep
Zondag 14-02-2016
14:00 Epe 1
11:00 Markelo 2
10:15 Heeten 3
12:00 Schalkhaar 9
10:30 Epse Gorssel Combinatie 4
11:30 Rohda R. 11
12:00
10:00
12:30

Heeten C2GD
Rohda R. C8
Heeten D1
zaalcompetitie
zaalcompetitie
FC RDC E1
Heeten E2
zaalcompetitie
Deventer E7
zaalcompetitie
zaalcompetitie
zaalcompetitie
zaalcompetitie
zaalcompetitie
zaalcompetitie
zaaltraining

Heeten 7
Heeten 45+1
SJO sv Cupa Wilp/Voorst Vr2

Oefenwedstrijd
Sporthal Heeten
Sporthal Broekland

Sporthal Wijhe
Sporthal Wijhe
Sporthal Broekland
Sporthal Heeten
Sporthal Heeten
Sporthal Broekland
Sporthal Broekland
Sporthal Heeten

Heeten 1
Heeten 2
Schalkhaar 4
Heeten 4
Heeten 5
Heeten 6
Epse Gorssel
Combinatie 5
Holten 45+2
Heeten/Wesepe Vr1

VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Recreantenprogramma vrijdag 12 februari
20.15 u.
Dames 1
Klarenbeek DR 2
21.15 u.
Dames 2
VIOS Eefde DR 3
21.15 u.
Dames 3
De Hoven DR 1
20.15 u.
Herren 1
VIOS Eefde HR 1
21.15 u.
Heren 2
VIOS Eefde HR 2
21.15 u.
Mix 1
Wilp XR 1
Maandag 15 februari
19.00 u.
SV Welsum DR 1
Dames 1
21.15 u.
Heren 3
Voorwaarts HR 4
Competitieprogramma zaterdag 13 februari
17:30
Rood-Wit '75 MC 2
Heeten Sportief MC 1

Sporthal
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten
Welsum
Heeten
Wijhe

10

Na van Langhenkel/HEC en NVC gewonnen te hebben, spelen wij op
woensdag 24 februari om 19.00 u. in Heeten de kwartfinale van de
regionale bekercompetitie tegen Halley MA1 uit Wehl. Het belooft
een spannende wedstrijd te worden en we hopen op veel publiek op
de tribune!
Groetjes Meisjes A1 Heeten Sportief
HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Zaterdag 13 februari
20.45 uur
Lettele dames 1
17.00 uur
Nijhof/Broekland B2
14.15 uur
AHV Achilles D1
13.35 uur
Overwetering E2
09.50 uur
AHV Achilles E4
Zondag 14 februari
14.35 uur
Zwolle Heren 1
15.05 uur
PLUS/Heeten Dames 2
13.25 uur
Lettele A1
12.05 uur
E & O C1
14.05 uur
PLUS/Heeten C2
13.15 uur
PLUS/Heeten E2
Woensdag 17 februari
20.00 uur
HV Holten Ds Recr 1

Uit

Aanw./vertr.

PLUS/Heeten Dames 1
PLUS/Heeten B2
PLUS/Heeten D1
PLUS/Heeten E1
PLUS/Heeten E3

12.45 uur
12.50 uur
08.35 uur

PLUS/Heeten Heren 1
Auto Service/Haarle Ds 2
PLUS/Heeten A1
PLUS/Heeten C1
Auto Service/Haarle C1
Auto Service/Haarle E1

12.50 uur

PLUS/Heeten Ds Recr 1

Afmelden handbalseizoen 2016/2017
De leden die zich willen afmelden voor het volgende handbalseizoen,
dienen dit d.m.v. het afmeldingsformulier vòòr 1 maart door te geven
aan Agnes Schaapveld (agnes.schaapveld@home.nl). Dit formulier is
te downloaden vanaf de website www.handbalheeten.nl.
TENNIS
Ook in het nieuwe jaar is Tennisclub Heeten weer actief met
organiseren. Zo organiseert ze voor al haar leden (jong en oud)
zondag 21 februari voor de laatste 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
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