't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Zien, soms even …
De laatste zondag van 2015 werd rond half elf veel aandacht besteed
aan het afscheid van de monniken van abdij Sion. Deze uitzending
heeft mij diep geraakt en ik vroeg mijzelf af, waarom?
Ik zag even een beeld van de Nederlandse Kerkprovincie en waar het
in het geloven werkelijk om gaat. Er waren nog maar zeven
monniken in de abdij en ze hebben levensgroot geworsteld met de
vraag, hoe moeten wij verder? Kunnen wij in deze grote abdij, waar
vroeger 80 monniken leefden, onze idealen als monnik nog
verwezenlijken?
Een monnik is een Godzoeker. Hij denkt in de diepte. Broeder
Columba, een vroegere arts en overspannen geraakt, had zijn thuis in
deze abdij gevonden. Van niet gelovig tot zeer gelovig geworden,
voelde hij zich als een vis in het water en zei: “Ik ga niet mee naar
Schiermonnikoog, ik ben te oud”. Nog twee anderen kozen net als
hij óók voor Westmalle in Vlaanderen. De andere vier kozen voor
het eiland om opnieuw het monnik zijn in heel zijn volheid te
beleven. Eenvoud, sober: God op het spoor te komen. Ze waren al op
zoek naar een plek om de nieuwe abdij te vestigen. Kleiner en de
cellen rondom de kapel geschaard.
Ook broeder Paulus was in eerste instantie tegen. Toch deed de abt
heel uitdrukkelijk een beroep op hem. “Als er één geschikt is voor
Schiermonnikoog, ben jij het wel”.

Vrijdag 19 februari 2016

jaargang 50

nummer

7

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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Hij ging overstag en is meegegaan. Je voelde bij allen de worsteling.
In onze tijd hebben wij voor het parochieleven voor
geloofsgemeenschappen nieuw leven, een nieuwe uitdaging nodig.
Het kan niet meer blijven zoals het is.
Ik ken een vrouw. Zij is blind, maar redt zichzelf heel goed. Zij kookt
zelf haar eten, doet de afwas. Zij is een voorbeeld hoe je zelfstandig
kunt leven met een zware beperking. Maar dat is niet alles. Het
bijzondere aan deze vrouw is dat ze beeldhouwt. Ze maakt de
prachtigste beelden. Haar handen zijn haar ogen. Ze ziet en voelt
welk beeld verscholen ligt in de ruwe steen en die beitelt, schaaft en
polijst ze tevoorschijn.
Heeft geloven ook niet met deze wijze van zien te maken? Het gaat
niet zozeer om goed uit je ogen te kijken, maar om innerlijk zien.
De wijzen uit het Oosten vertrokken en volgden een ster. Niet
Jeruzalem was het waar zij dachten het te vinden; Jeruzalem met zijn
wetten en gebouwen. Nee, Bethlehem; een kind in een stal met Maria
en Jozef.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est: Waar liefde is en vriendschap, daar
is God. Zo eindigde Herman Finkers zijn conference met Oudjaar.
Is de toekomst van de kerk in Nederland, kleine gemeenschappen
gegroepeerd rondom een kerk? In die gemeenschappen waar liefde en
zorg is voor elkaar?
Met het blote oog zie ik het niet, maar wel met een visionaire blik.
Pastoor J. Verweij

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
20 februari
Zondag
21 februari
Woensdag
24 februari

Tijd
17.30 u.

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

19.00 u.

Eucharistieviering

Koor
Rejoice

Namen voorgangers onder voorbehoud
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OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 20 februari
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
17.00 u.
Paulus

19.0 u.

Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

17.30 u.
19.00 u.

Eucharistieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
Woord- en
communieviering
Geen viering
Geen viering
Presentatie E.H.C.
Presentatie E.H.C.

Zondag 21 februari
Geen viering
09.30 u.
Eucharistieviering
10.30 u.
Eucharistieviering
Geen viering
09.00 u.
09.00 u.

Woord- en
communieviering
Eucharistieviering
Geen viering
Geen viering

MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 20 en 21 februari:
Zuster Marian Reimert; Gerda Hunneman-Schoorlemmer;
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
fam.; Johan Elshof en overl. fam.; Jan Hunneman; Jan
Overmeen; Gerrit Tepperik; Jan Hagen; Ben, Herman en
Timmer en overl. familie.
Woensdag 24 februari: Geen misintenties

Hein
overl.
Klein
Mien

KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 20/2
Za. 27/2
Za. 5/3
Za. 12/3
Za. 19/3
Zo. 20/3
Vr. 25/3
Za. 26/3

Tijd
17.30 u.
19.00 u.
19.00 u.
17.30 u.
17.30 u.
10.30 u.
15.00 u.
19.00 u.
21.00 u.

Zo. 27/3
Ma. 28/3

09.00 u.
09.00 u.

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Jacob en Tijs Salden
Luuk Salden en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
Michael Breuker en Wouter Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk, Wouter en Jacob Salden
Eveline en Judith Salden
Tijs en Riben 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*
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Ma. 22/2 20.00 u. Caritas bestuur
Do. 25/2 19.30 u. Locatieraad en pastoraatsgroep
P
KERKSCHOONMAAK
Maandag 29 februari groep 1
Woensdag 16 maart groep 2
VERHUUR PASTORIE
Na het vertrek van Lysbeth Minnema staat het woongedeelte van de
pastorie leeg. De nieuwe pastoraal werkster Mw Gunnink - van den
Berg heeft aangegeven dat ze in Zwolle blijft wonen. Daarom komt
het woongedeelte nu vrij voor verhuur. Indien u belangstelling hebt
kunt u contact opnemen met makelarij Hannink. Zij kunnen
u informatie geven over het woongedeelte en de voorwaarden
waarop verhuur kan plaatsvinden. Hannink : tel. 0572 - 351291 Email : info@hannink.nl
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VERENIGINGSNIEUWS
PAARDENCONCOURS
Dit weekeinde (vanaf vrijdagavond) wordt in de manege van Heeten
aan de Schopkesdijk 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.
AANVRAAG EHBO’ERS
Wij willen alle verenigingen en instanties
die gebruik willen maken van EHBO’ers
bij activiteiten er op wijzen, dat de
aanvraag minimaal 8 weken van te voren bij ons binnen moeten zijn.
Het inroosteren en werven van vrijwilligers kost tijd. En natuurlijk
willen wij u niet teleurstellen. De aanvraagformulieren zijn te
verkrijgen bij:
* Voor activiteiten in Heeten: Berry Koenjer
* Voor activiteiten in Nieuw-Heeten: Heidi Huizinga
Algemene emailadres is:
ehboheetennieuwheeten@hotmail.com
Met uw hulp kunnen we blijven helpen!
http://ehbo-heeten.nieuwheeten-online.nl
HEETENS PAASVUUR 2016
Carnaval is nog maar net voorbij, ondanks dat gaan de Sallands
Zotten binnenkort alweer aan de slag! Want Pasen staat zo weer voor
de deur. En Pasen dat betekent het Heetens Paasvuur.
Zaterdagmorgen 5 maart vanaf 09:30 u. kunt u voor de eerste keer
snoeihout komen brengen op de vaste locatie aan de Spekschateweg.
Houd u het Kevertje en onze Facebook pagina in de gaten voor meer
info. Ook over onze nieuwe ‘hout-ophaal-actie’ op 12 maart!
Groet de Sallands Zotten
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OVERIG NIEUWS
HEETEN GASTVRIJ VOOR VOGELS
Woensdag 24 februari om 20.00 u. in het KulturhusTrefpunt te
Heeten. Graag willen wij u van harte uitnodigen om een boeiende
presentatie bij te wonen van Huub ter Haar uit Heeten over vogels in
onze directe omgeving. Het voorjaar is in aantocht en de vogels zijn
alweer op zoek naar partners en nestgelegenheden. Huub wil u graag
meenemen in zijn enthousiasme door te vertellen over de boeiende
wereld van onze vogels. Wat hebben vogels nodig om succesvol te
zijn in tuinen en op het platteland. Het zal gaan over een gezonde
biotoop, voedsel en huisvesting. Laat u inspireren om uw omgeving
gastvrij te maken voor vogels. De werkgroep vogelhuisvesting
Heeten zal aanwezig zijn met de duurzame nestkasten waarbij u voor
elke besteedbare 30 euro, 10 euro aan subsidie ontvangt. De
nestkasten zijn tevens te bestellen via de winkel van Zuid-Oost
Salland.
Werkgroep Vogelhuisvesting Heeten
DE
HERSENSTICHTING
BEDANKT
GEVERS
EN
VRIJWILLIGERS
Van1 tot 6 februari 2016 vond zoals u weet in Heeten de collecte
voor de Hersenstichting plaats. Er zijn veel collectanten op pad
gegaan om, voor al die mensen met een hersenaandoening, geld in te
zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 867,62 opgeleverd. Deze
mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en
aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere
toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de
Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de
collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer
NL18 INGB 0000 000 860 t n v Hersenstichting, Den Haag. Namens
de hersenstichting, afdeling Heeten. W.Groenewoud. e-mailadres;
w.groenewoud2@kpnplanet.nl tel; 0572381524.
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JANTJE BETONCOLLECTE
Van 7 t/m 11 Maart vindt de jaarlijkse collecte van Jantje Beton
Plaats. Van de totale opbrengst is de helft voor Scouting Achille Ratti
Heeten. De andere helft gaat naar Jantje Beton. Graag komen onze
collectanten bij u aan de deur voor een bijdrage. Alvast bedankt
Namens de Scouting Achille Rattie Heeten
WORKSHOP SLIM WONEN
Het Kernteam Heeten herinnert u bij deze nogmaals aan deze
workshop. Voor wie met de tijd mee wil gaan is welkom op
donderdagmiddag 25 februari van 14.00 tot 16.00 u. in de
Stevenskamp. Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met
de nieuwe generatie thuistechnologie om het huis slimmer te
maken. Afstandsbediening van licht en gordijnen, op je tablet zien
wie er voor de deur staat, slim beveiligen en energieverbruik
verminderen. Dit zijn een paar voorbeelden waarmee het thuis
aangenamer verblijven wordt. In de workshop ervaart u hoe dat 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 het toekomstige huis. Opgeven hiervoor is niet
nodig.
Kernteam Heeten
4DEVRIJDHEID
Op 5 mei 2016 wortdt in Heeten t.g.v. Bevrijdingsdag door
KulturhusTrefpunt een Bevrijdingsfestival op het Dorpsplein
georganiseerd: “4DEVRIJHEID”. Een initiatief dat vorig jaar in
Raalte van start is gegaan. Graag willen wij een geheel Heetense lineup de kans geven om zich te laten zien of horen. Dus ben je een
Heetense (beginnende) DJ, band, zanger, zangeres, duo/trio, koor enz.
geef je dan op! Ook roepen wij een ieder op, die op welke wijze dan
ook een bijdrage aan dit festival wil leveren, als vrijwilliger. Ben je
geïnteresseerd, stuur dan een bericht naar: info@kulturhustrefpunt.nl
vóór of uiterlijk op 4 maart.
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GEVONDEN
Er is twee weken terug een sleutelbos met een groene label gevonden
op de hoek bij de Molenhoek. Voor meer info bel 06 - 21807035.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 20-02-2016
14:30 Heeten A1
14:30 Heeten A2
13:00 Berkum B2
13:00 SVI B6
12:45 Heeten C1
12:45 Heeten C2GD
12:30 Markelo C3G
11:00 Witkampers D1G
14:30 Deventer D5
11:00 Heeten D3
10:30 Schalkhaar E2
09:00 Heeten E3
08:30 Schalkhaar E11
08:30 JVC Dedemsvaart F2
08:30 SVI F4
10:05 Heeten F3G
10:05 Heeten F4
10:05 Heeten F5
09:00 Trainingsgroep
Zondag 21-02-2016
14:00 Heeten 1
10:30 Heeten 2
10:00 Holten 2
10:45 De Zweef 6
10:00 Heeten 5
12:30 Heeten 6
11:30 Enter 10
10:00 Heeten 45+1
12:00 Heeten/Wesepe VR1

Uit
Be Quick Z. A1
Voorwaarts T. A3D
Heeten B1
Heeten B2D
Schalkhaar C2
Dalfsen C2
Heeten C3G
Heeten D1G
Heeten D2
Rohda R. D4
Heeten E1
De Zweef E5
Heeten E4
Heeten F1
Heeten F2G
Raalte F2G
Diepenveen F5
Hellendoorn v.v. F6

ZVV '56 1
Groen Wit'62 2
Heeten 3
Heeten 4
Deventer 6
ABS 5
Heeten 7
De Zweef 45+2
Warnsveldse Boys/Almen VR1
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VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Recreantenprogramma maandag 22 februari
21.15 u.
Heren 1
SV Welsum Hr 1
Competitieprogramma zaterdag 20 februari
15:30
DeVolCo'88 DS 8
Heeten Sportief DS 1
16:15
Heeten Sportief MA 1
Vrivo MA 1

Sporthal
Heeten
Deventer
Heeten

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
COMPOST/POTGROND ACTIE
Een groot aantal leden van Heeten Sportief zijn in de week van 6 t/m
13 februari in Heeten huis aan huis langs de deur geweest om de
bestelling voor de compost/potgrond actie op te nemen. Het kan zijn
dat hij/zij bij u aan de deur is geweest en deze heeft gemist en toch
graag wat wil bestellen, dat kan! Bel dan met: Richard Klein
Overmeen 380690.
A.C. Heeten Sportief
AAN ALLE LEDEN VAN DE RABOBANK
Van 11 tot en met 21 maart is er weer de mogelijkheid om te
stemmen voor de actie “HART VOOR SALLAND” van de
Rabobank. Heeten Sportief is een van de verenigingen waarop
gestemd kan worden. Wij zouden het zeer waarderen als er zo veel
mogelijk mensen op ons stemmen, zodat wij mogelijkheden hebben
voor aanschaffen van nieuwe materialen en het organiseren van meer
activiteiten voor jong en oud.
Alvast bedankt namens Heeten Sportief
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HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Zaterdag 20 februari
19.00 uur
PLUS/Heeten Dames 1
20.15 uur
PLUS/Heeten Heren 1
09.45 uur
AHV Achilles B1
15.00 uur
PLUS/Heeten B2
16.45 uur
Gastvrij/Wijhe’92 C1
12.50 uur
Dalfsen C2
14.15 uur
PLUS/Heeten D1
13.25 uur
PLUS/Heeten E1
10.15 uur
Wesepe E1
Zondag 21 februari
11.00 uur
AHV Achilles Dames 2
10.00 uur

SV Schalkhaar Dames 2

09.00 uur

Seine Wonen/HHZD D1

Uit

Aanw./vertr.

TVO Dames 1
Cabezota Heren 1
PLUS/Heeten B1
SV Schalkhaar B1
PLUS/Heeten C1
PLUS/Heeten C2
ABS D1
CVO E2
PLUS/Heeten E2

13.30 uur
13.05 uur
09.25 uur

PLUS/Heeten
Dames 2
PLUS/Heeten
Dames 3
PLUS/Heeten D2

VOOR HET KAMPIOENSCHAP STRIJDEN HEREN 1
ZOEKT JONGENS/HEREN VOOR 2E HERENTEAM!
Handbalvereniging PLUS Severijn Heeten zoekt enthousiaste
jongens/heren voor een 2e herenteam! Het herenteam is op zoek naar
enthousiaste jongens/ heren, met of zonder handbalervaring. De heren
zijn aan het kijken of ze voor het volgende seizoen een 2e herenteam
kunnen oprichten. De komende 6 weken zijn er daarom inlooptrainingen in Sporthal Heeten voor geïnteresseerde heren. Iedereen is
welkom om zonder enige verplichting een kijkje te komen nemen of
zelfs een balletje mee te gooien. De heren trainen elke
donderdagavond vanaf 21.00 tot 22.30 u. in de sporthal in
Heeten. Dus lijkt het je leuk om een keertje te komen meehandballen? Meld je dan, voorafgaand aan een training, aan via:
nieuwherenteam_heeten@hotmail.com De heren staan momenteel op
de tweede plaats in de competitie en strijden nog volop mee voor het
kampioenschap. Wil je de heren een keer in actie zien? Kom dan
aankomende zaterdag 20 februari naar Sporthal Heeten.
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Om 20.15 u.spelen zij tegen de nummer 1 Cabezota. Supporters zijn
van harte welkom om onze heren aan te komen moedigen!
Tot snel in de sporthal!

VAN DE REDACTIE
’t Kevertje van vrijdag 26 februari komt uit voor twee weken. Dit
i.v.m. de Krokusvakantie.
Graag uw kopie inleveren uiterlijk dinsdag 23 februari om 18.00 u.
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