't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

God en geloof verdwijnen verder uit Nederland
Zondagavond 13 maart zond Kruispunt uit hoe het met het geloof en
kerkzijn in Nederland gesteld is. Minder Nederlanders voelen zich
gelovig en ook het aantal spirituelen neemt nu af. Kleine protestantse
kerken tonen zich wel vitaal, blijkt uit het onderzoek. In Deventer
heeft de 3G-kerk de Mariakerk gekocht. Zij krijgen ’s zondags zo’n
500 bezoekers. Een hechte gemeenschap die elkaar kent en elkaar
steunt. Kerklidmaatschap en kerkbezoek zijn niet langer goede
maatstaven om het christelijk geloof in Nederland in beeld te
brengen. Grenzen tussen religie, spiritualiteit en zingeving zijn
vervaagd: buiten de kerkmuren zijn er evenveel mensen die zich
religieus of spiritueel noemen als daarbinnen, meldt het KROonderzoek “God in Nederland”. Heel opvallend was die avond dat
een mevrouw, zeer actief koorlid van de geloofsgemeenschap, zei:
Of er leven na de dood is, ik weet het niet en of Jezus in het
eucharistisch brood aanwezig is, ik weet het niet. Wel voel ik mij
heerlijk bij deze gemeenschap. Een ander, niet meer bij een
kerkgemeenschap aangesloten, zei: Ik geloof in het hiernamaals.
Spiritueel voel ik mij met lezen en door wandelingen in de natuur.
In Salland is het niet veel anders dan deze documentaire liet zien.
Dat moet ons tot nadenken stemmen! In de gezinnen is men vaak erg
druk. Er moet van alles. Ik merk het bij de voorbereiding van de
eerste H. Communie.

Vrijdag 18 maart 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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Bij de doopvoorbereiding dito en toch sta ik er dan weer versteld van
hoe tijdens zo’n viering hele diepe creatieve gedachten geuit worden.
De generatie van veertigers, vijftigers en zestigers is niet meer zo
sterk aan de lokale gemeenschap gebonden. Waar ouderen nog erg
hechten aan de lokale gemeenschap, is dat bij de komende generatie
nauwelijks. De activiteit of een gebeurtenis bindt, maar niet zozeer
het gebouw.
Er is nog veel over te zeggen.
Toch wordt zo langzamerhand duidelijk dat we van de ene kant
nieuwe wegen moeten bewandelen, en heel gek, het traditionele
begint bij sommigen heel sterk te leven en vraagt naar beelden,
rituelen en symbolen.
Pastoor Jan Verweij

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
19 maart
Zondag
20 maart

Tijd
17.30 u.

Woensdag
23 maart
Witte
donderdag
24 maart
Vrijdag
25 maart

19.00 u.

10.30 u.

Viering
Palmzondag, eucharistieviering,
Past. J. Verweij
Palmpasen, verzorgd door de
werkgroep woord- en
communieviering,
Geen viering

Koor
Parochiekoor
Sunshine

Geen viering

15.00 u.
19.00 u.

Kruisweg, verzorgd door de
werkgroep
Goede Vrijdag,
Em. past. B. Wolters

Sunshine
Parochiekoor

Namen voorgangers onder voorbehoud
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OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 19 maart
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
17.00 u.

Zondag 20 maart
Geen viering
09.30 u.
Eucharistieviering
10.30 u.
Eucharistieviering

Paulus

Eucharistieviering
Geen viering
Woord- en
communievieirng
Geen viering

Broekland

Geen viering

10.00 u.

Haarle

Geen viering

10.30 u.

Eucharistieviering
Geen viering

09.00 u.

Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

Witte donderdag 24 maart
Nw. Heeten
Geen viering
Holten
Geen viering
Kruisverh.
19.00 u.
Eucharistieviering
Paulus
Geen viering
Broekland
Haarle

19.00 u.

Geen viering
Eucharistieviering

Luttenberg

Geen viering

Marienheem

Geen viering

10.30 u.

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

Goede Vrijdag 25 maart
15.00 u.
Kruisweg
Geen viering
15.00 u.
Kruisweg
15.00 u.
Kruisweg
19.00 u.
Oecumenische viering
19.00 u.
Kruisweg
15.00 u.
Kruisweg
19.00 u.
Kruisweg
15.00 u.
Kruisweg
19.00 u.
Kruisweg
15.00 u.
Kruisweg
19.00 u.
Kruisweg

MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend 19 en 20 maart:
Jgt. Tonia M. Voorhorst-Kemper en overl. fam.; Wim Disselhorst,
Casper en overl. fam.; Overl. ouders Dijkman-Satink, broer en zus;
Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Johan Elshof en overl. fam.; Gerrit Tepperik; Jan Hagen;
Toos Tutert-Schiphorst; Overl. ouders Oostewechel-Meijerink; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Dini Hollegien-Klein Koerkamp.
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Woensdag 23 maart:
Geen viering, geen misintenties
Donderdag 24 maart:
Geen viering, geen misintenties
Vrijdag 25 maart:
Geen misintenties
MISINTENTIES MET PASEN
Zou u voor opgave van misintenties met Pasen erbij willen vermelden
voor welke viering de intentie bestemd is, dit i.v.m. aflezen van de
intentie in de vieringen. De misintenties voor Pasen kunnen
ingeleverd worden tot en met dinsdag 22 maart om 18.00 u.
De vieringen met de Pasen zie volgende tabel
Misintentie voor:
………………………………………………………………………...
Datum
Paaswake
26 maart 21.00 u.
1e Paasdag
27 maart 09.00 u
2e Paasdag
28 maart 09.00 u.

Soort viering
Eucharistieviering

Koor
Rejoice

Woord- en
communieviering
Eucharistieviering

Parochiekoor

X

Power of
Music

A.U.B. aankruisen in welke viering de intentie gelezen moet
worden.
Voor de intenties die al opgegeven zijn, kunt u aan het secretariaat
(tel. 381233) doorgeven in welke viering deze gelezen moeten
worden.
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PALMPASENVIERING: ZONDAG 20 MAART 10.30 u.
Kinderkoor Sunshine verzorgt de liedjes, de fanfare zorgt
voor muzikale ondersteuning. De kinderen mogen een
palmpasenstok meenemen, na de viering lopen we een
rondje langs de Stevenskamp achter de fanfare aan.
Deelname is op eigen risico.
Iedereen is van harte welkom!
GOEDE VRIJDAGVIERING 25 MAART
Graag nodigen wij iedereen uit voor de Goede Vrijdag viering op
vrijdag 25 maart om 15.00 u. Tijdens de kruisweg
lopen we langs de 14 staties. De afbeeldingen op
de staties worden verteld en er wordt gebeden.
Groeten werkgroep gezinsviering en kinderkoor
Sunshine.

KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 19/3

Tijd
17.30 u.

Koster
W. v.d. Berg

Zo. 20/3
Vr. 25/3
Za. 26/3

10.30 u.
15.00 u.
19.00 u.
21.00 u.

Zo. 27/3
Ma. 28/3
Za. 2/4
Zo.3/4

09.00 u.
09.00 u.
17.30 u.
10.00 u.

Zo. 10/4

10.00 u.

Za. 16/4
Za. 23/4
Za. 30/4

17.30 u.
19.00 u.
19.00 u.

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

Misdienaars
Michael Breuker en Wouter
Salden en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk, Wouter en Jacob Salden
Eveline en Judith Salden
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk en Eveline Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Michael Breuker en Gijs Nijboer
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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*
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 29 maart: groep 3.
Woensdag 13 april: groep 4
KERKHOFMANNEN
Maandag 21 maart, gaan we weer op het kerkhof aan het werk!
PAROCHIESECRETARIAAT
Het parochiesecretariaat is op Goede Vrijdag 25 maart gesloten.
OPROEP:
In 2017 bestaat onze parochie 225 jaar en onze kerk 125 jaar, wie wil
helpen meedenken om dit jubileumjaar een mooie invulling te geven?
Alle ideeën zijn welkom. Melden bij Harry Vulink via mail:
h_vulink@planet.nl of tel:0570 531788
KINDERKAMP BEESTENBENDE!
Deze zomer organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een
kinderkamp. Het is van zondag 7 augustus tot en met vrijdag 12
augustus en het belooft weer een ontzettend toffe kampweek te
worden.
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Vanuit het thema ‘Beestenbende’ gaan de deelnemers deze week
kijken naar verschillende verhalen in de bijbel waar dieren in
voorkomen. Natuurlijk doen we ook allerlei leuke activiteiten. We
gaan veel spelletjes spelen, knutselen, zwemmen, slapen (en een
beetje keten), lekker eten en nog veel meer. Wil jij ook in zes dagen
iets moois meemaken? Ga dan mee op kinderkamp! Een
sfeerimpressie van het kinderkamp is te vinden op de
Facebookpagina: Kinderkamp Aartsbisdom Utrecht. We zien jullie
graag in Ermelo!
Wanneer:
Waar:

7 tot en met 12 augustus 2016
Kampeerboerderij
de
Aalbertshoeve,
Nijkerkerweg 65 te Ermelo
Voor wie:
Meisjes en jongens van 8 tot en met 12 jaar (je
zit op de basisschool tijdens het aanmelden)
Aantal deelnemers: maximaal 50
Hoofdleiding:
Pieter Struyk en Juliette Schouten
Kosten: € 115 per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin mee
gaan, is er een speciaal tarief van € 60 per extra kind (voorbeeld: twee
kinderen = € 175 i.p.v. € 230)
Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl Meer info: 06-30531470 of email: julietteschouten@hotmail.com

VERENIGINGSNIEUWS
HEETENS PAASVUUR 2016
Nog 2 weken en dan is het Pasen. Dat betekent een 'vuurtje', veel
gezelligheid en een lekker drankje in onze verwarmde feesttent! Dit
alles ondersteunt door de muziek van Headphone Players. Dus kom
eerste Paasdag naar het Paasvuur en blijf lekker hangen in de
feesttent. Natuurlijk kan er nog snoeihout gebracht worden, namelijk
op 19 en 26 maart, tussen 09.30 en 12.30 u. Iedereen kan snoeihout
en ander schoon hout komen brengen. Let op; het hout mag niet
voorzien zijn van metalen, plastics, verf of lak. Ook dikke
boomstammen en kluiten zijn niet gewenst. Het brengen van het hout
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is gratis, maar een vrije gift is zeer gewenst. Voor meer informatie of
vragen kunt u contact opnemen met René Gerritsen, tel. 0614620638.
Groeten de Sallands Zotten
UITLEG OVER DE “ DIGITALE ZORG ”
Voor iedereen die belangstelling heeft is er op dinsdagmiddag 22
maart van 14.00 tot 16.30 u. in de recreatiezaal van de Stevenskamp
uitleg over de zorg die steeds Digitaler word. Tijdens deze middag
zal onze wijkverpleegkundige Jeannet Kleine Schaars uitleg geven
over de werkwijze van ons Kernteam . Verder zal Marieke Willems
en Linda Vrielink ons wegwijs maken met OZO verbindzorg dit is
ook belangrijk voor Mantelzorgers .Ook besteden wij aandacht aan eDomotica en Veilig op stap. Ook krijgt U verder uitleg over de Tablet
Training die georganiseerd door de KBO/55+. Dit is belangrijke
informatie voor onze doelgroep KBO/ 55+.
JUVENTA – PASEN & ZESKAMP
Op Goede Vrijdag 25 maart heeft de Juventa weer de activiteit Pasen
georganiseerd voor de basisschooljeugd uit Heeten.
Algemene informatie:
Tijd:
09.00 tot 14.30 u.
Voor wie:
Alle basisschoolkinderen van groep 3 t/m 8
Meenemen:
Gevulde broodtrommel en lege drinkbeker
Kosten:
€ 3,Kom met de fiets naar 't Trefpunt. Deze zijn we gedurende dag
nodig! Ook is het weer mogelijk om je op te geven voor de Juventazeskamp. Kosten voor deelname zijn €1,50.
Wegens teruglopend fooiengeld zijn wij genoodzaakt een kleine
vergoeding te vragen om deze activiteit te kunnen blijven voortzetten
de komende jaren. Voor meer informatie kunt u terecht op onze
website: www.Juventaheeten.com
Juventa Heeten
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OVERIG NIEUWS
VOORJAARSWANDELTOCHT
Op 2e Paasdag 29 maart wordt er door Wandelgroep Heeten een
Voorjaarswandeltocht gehouden. Een ieder die van wandelen houdt
kan kiezen uit de volgende afstanden; de 5 km, 10 km, 20 km en 30
km. Het beloofd weer een mooie tocht net als voorgaande jaren. Dit
jaar gaan we richting Wesepe. U wandelt over verharde en
onverharde paden door het mooie natuur.
De starttijden zijn: 5 km 8.30 u. – 13.00 u.
10 km 8.30 u. – 11.30 u.
20 km 8.30 u. – 11.00 u.
30 km 8.30 u. – 10.00 u.
Startlocatie is bij Manege Heeten, Schöpkesdijk 1, 8111 RH Heeten
Voor info: wandelgroepheeten@jouwweb.nl
REUMAFONDS
In de week van 21 t/m 24 maart is de jaarlijkse collecteweek voor het
Reumafonds. Het Reumafonds strijdt voor beter leven met reuma, nu
en in de toekomst. We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt.
Namens het Reumafondscomité Heeten,
Trees Wagemans, Miep Mulder,
Ria Ruiter en Diny Groot Zwaaftink
FOTOBEWERKINGSCURSUS PICASA VOOR BEGINNERS
In 5 lessen leert u werken met het populaire programma, zoals het
downloaden en installeren, foto’s beheren, bewerken en overzetten
naar je eigen pc. In de laatste les leert u met eigen foto’s een fotoboek
maken. Het is handig om uw eigen laptop mee te nemen. Maximaal
aantal cursisten is vier. Kosten € 50,00 incl. boek.
De cursus begint op dinsdagavond 12 april met de volgende data:
19 april
26 april
3 mei
10 mei.
Telkens van 19.00 – 21.00 u. in Stevenskamp.
U kunt zich opgeven t/m 6 april door een mail te sturen naar:
gastvrouwsk@zorggroepraalte.nl
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ENERGIEK HEETEN
Komende 3 weken kunt u ons (leden van Energiek Heeten)
tegenkomen, terwijl we uw dak bestuderen en daar notities van
maken. Het doel hiervan is om alle zonnepanelen die in Heeten en
buitengebied geplaatst zijn in kaart te brengen. Energiek Heeten wil
met deze telactie zichtbaar maken hoeveel zonnepanelen er de
afgelopen jaren in Heeten geplaatst zijn en wat daarmee de bijdrage is
van de Heetense bevolking aan CO-2 reductie. Het resultaat van deze
telactie zal natuurlijk gepubliceerd worden.
Jan Schonenberg
(06-33017143)
Jan Oostewechel
(06-51176432)
Loeck Tomassen
(06-51343620)
Janet Besten
(06-46752145)
TWEEDE TREFBOEKENKAST EN JAPPELWINKEL
In Mdina Heeten aan het Dorpsplein bevindt zich naast nog heel veel
andere bedrijvigheid vanaf heden ook een heuse Jappelwinkel en een
tweede Trefboekenkast.Uiteraard kunnen er ook uit deze boekenkast
boeken gehaald en gelezen worden. Wanneer men de boeken wil
houden is dat geen probleem en ook mogen ze rustig aan anderen
door gegeven worden.Zeer binnenkort staat ook hier een mand,
waarin uw overbodige boeken gestopt kunnen worden. Deze worden
dan gesorteerd en (eventueel) gestickerd en in de kast geplaatst.In de
Jappelwinkel staan producten van leden van Ruilkring Heeten e.o.
Hier kan zowel met euro's als met jappels betaald worden. Wanneer u
geen jappels heeft betaald u gewoon aan de Mdina kassa en met
jappels betaald u via internet met uw jappelrekening.Over enige tijd
is er ook een bord, waarop diensten aangeboden worden.De
voorwaarde om goederen in te leveren zijn in ieder geval dat u lid
bent van de ruilkring. Overige voorwaarden worden zo snel mogelijk
bekend gemaakt.De toetreding tot het Mdina concept was nogal last
minute werk.Ati Kiers,secretaris Ruilkring Heeten e.o.
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SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 19-03-2016
14:30
Helios A1
14:30
Kon UD A2D
14:30
Heeten B1
14:30
Heeten B2D
12:30
SDOL C1D
14:30
Overwetering C3G
12:45
Heeten C3G
11:00
Heeten D1G
11:00
Heeten D2
08:30
Excelsior'31 D8
09:45
Helios E5
09:30
Nieuw Heeten E2
09:00
Heeten E4
10:05
Heeten F1
10:05
Heeten F2G
09:00
Diepenveen F4
08:45
Helios F6
12:00
De Zweef F9
09:30
SDOL
11:30
SV Raalte
09:00
Traningsgroep
Zondag 20-03-2016
14:00
Albatross 1
11:30
Albatross 2
12:15
Heeten 4
11:00
Go Ahead D. 4
10:30
Wijhe '92 8
12:00
Heeten 7
12:00
Heeten/Wesepe VR1

Uit
Heeten A1
Heeten A2
Hoonhorst/Wijthmen
B1GD
OZC B3
Heeten C1
Heeten C2GD
Schalkhaar C9
Eefde SP D1G
DAVO D1
Heeten D3
Heeten E2
Heeten E3
Wesepe E1G
Nieuwleusen SV F1
Marienheem F2
Heeten F3G
Heeten F4
Heeten F5
Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 4 tegen 4 2

Heeten 1
Heeten 2
Heino 7
Heeten 5
Heeten 6
Klein Dochteren 3
Marienheem VR1
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VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Competitieprogramma zaterdag 19 maart
15:00
VV Alterno DS 9 Heeten Sportief DS 1
14:00
Pollux MA 1
Heeten Sportief MA 1
14:30
Hevo MC 2
Heeten Sportief MC 1

Sporthal
Apeldoorn
Oldenzaal
Heino

HEETEN SPORTBRIEF
Willen de bezorgers van het clubblad ‘Heeten Sportbrief’ deze vanaf
vrijdag 18 maart afhalen bij Willemien Simons, Holterweg 12, tijdens de
openingstijden van de winkel.

HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Zaterdag 19 maart
19.00 uur
PLUS/Heeten Dames 1
20.15 uur
PLUS/Heeten Heren 1
15.00 uur
PLUS/Heeten B2
14.00 uur
PLUS/Heeten C1
15.50 uur
SDOL C3
13.15 uur
PLUS/Heeten D1
11.25 uur
ABS D3
12.25 uur
PLUS/Heeten E1
13.50 uur
Klink Nijland/Kwiek E3
08.30 uur
PLUS/Heeten F1
08.30 uur
PLUS/Heeten H1
Zondag 20 maart
11.30 uur
Zwolle Dames 3
13.00 uur
Gastvrij/Wijhe’92 Ds4
12.40 uur
Zwolle/Tyfoon B1

Uit

Aanw./vertr.

Gastvrij/Wijhe’92 Ds 1
H.H.V. Donar Heren 2
Gastvrij/Wijhe’92 B3
AHV Achilles C1
PLUS/Heeten C2
Gastvrij/Wijhe’92 D1
PLUS/Heeten D2
Broekland E1
PLUS/Heeten E2
Toernooi in Heeten
Toernooi in Heeten

12.30 uur

PLUS/Heeten Dames 2
PLUS/Heeten Dames 3
PLUS/Heeten B1

12.05 uur
13.10 uur
08.05 uur
08.50 uur

11.15 uur

HART VOOR SALLAND: STEM NU
Tot en met 21 maart is het nog mogelijk om op handbalvereniging Plus
Severijn te stemmen in het kader van de actie 'Hart voor Salland' van de
Rabobank. In 2015 was iedere stem € 4 waard, dus het is zeker de moeite
waard om de vijf stemmen die u heeft te gebruiken.
Uiteraard ontvangen wij als handbalvereniging graag uw stemmen en
daarmee uw steun, maar maak in ieder geval gebruik van deze mogelijkheid
om de verschillende verenigingen en organisaties in ons dorp te
ondersteunen.

13

14

