't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

ZIEN VAN BINNENUIT
Ik maakte mee dat er een blinde man naar een van de
zondagsvieringen in de kerk kwam. Hij kwam met zijn geleidehond.
Tijdens de dienst lag de hond stil onder de stoel van zijn baas. Die
zondag werd het verhaal uit het evangelie van Johannes over de
blindgeborene (hoofdstuk 9) gelezen. De pastor hield geen preek,
maar gaf deze blinde man het woord.
Hij gaf een bijzondere getuigenis. Het was muisstil in de kerk. Al
twintig jaar was hij blind, zo vertelde hij. Zeker in het begin was dat
ongelooflijk moeilijk geweest. Boosheid, verzet, het niet kunnen
accepteren, niets meer kunnen, je eigenwaarde kwijtraken, verliezen
wie je bent, jezelf opnieuw uitvinden… hij had het allemaal
meegemaakt, allemaal aan den lijve ondervonden! Maar nooit had
hij het opgegeven, zo vertelde hij. Altijd had hij geloof, hoop, moed
en vertrouwen gehouden dat er weer betere tijden zouden aanbreken.
En dat was ook zo.
Gaan-de-weg, stap voor stap, leerde de blinde man opnieuw zijn weg
te vinden, leerde hij te vertrouwen op aanwijzingen van zijn geleide
hond. Maar vooral, zo zei hij, had hij geleerd om opnieuw te gaan
zien, van binnenuit te gaan zien. Hij had zich geoefend in het voor
zich halen van de kleuren van de natuur, van de bloemen, van de
lucht, van de zee, en er van binnenuit naar te kijken.
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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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Ook had hij geleerd om zo goed mogelijk aan te voelen hoe het met
iemand die hij ontmoette en met wie hij in gesprek was gesteld was,
hoe iemand het maakte.
Het was muisstil in de kerk. Zijn woorden raakten ons hart, mijn hart.
Het verhaal over zijn blindheid dat de man die ochtend vertelde in de
viering was voor mij een verhaal over écht leren zien, een verhaal
over tot inzicht komen, over leren kijken met andere en nieuwe ogen,
met de ogen van God. Een bijzondere getuigenis. Een blinde kan dus
écht weer ziende worden. Is er een mooier wonder!
Pastor Astrid van Engeland

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

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering,
past. Verweij

Koor
Rejoice

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 16 april
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
Broekland

17.00 u.
19.00 u.

Haarle

19.00 u.

Luttenberg
Mariënheem

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

Zondag 17 april
Geen viering
09.30 u.
10.30 u.
09.00 u.

11.00 u.
09.00 u.

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering
Geen viering
Eerste H. Communie
Eerste H. Communie
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OVERLEDEN
Op dinsdag 5 april is op 68-jarige leeftijd overleden Tonny
Langkamp-Tjallinks. Zij woonde aan de Uilenbroekstraat 30 te
Heeten. Haar crematie heeft op maandag 11 april plaatsgevonden in
crematorium Steenbrugge te Diepenveen
Dat zij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 16 en 17 april:
Jgt. Marietje Daggenvoorde-ten Have; Overl. ouders Groote StroekSchoot, Jan en Bernard en Teun; Jan, Lien en Lidy Lenferink; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Bernard Schotman en overl. fam.; Johan Elshof en overl. fam.;
Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Toos Tutert-Schiphorst; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Willy
Bruggeman-Holtkuile; Bernard Schotman en overl. familie.
Woensdag 20 april:
Geen misintenties
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 16/4
Za. 23/4
Za. 30/4
Wo. 4/5
Do. 5/5
Za. 7/5
Za. 14/5
Ma. 16/5
Zo. 22/5

Tijd
17.30 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
09.00 u.
19.00 u.
17.30 u.
09.00 u.
09.00 u,.
19.00 u.

Za. 28/5

17.30 u.

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Michael Breuker en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Wouter en Jacob Salden
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk Salden en Gijs Nijboer

4

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. 18/4 20.00 u. Werkgroep Gebedsdiensten
Wo. 20/4 20.00 u. Werkgroep Gebesdiensten
K
19.30 u. Locatieraad en Pastoraatsgroep
P
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 26 april groep 5.
Maandag 9 mei groep 1.
ROEPINGEN ZONDAG
Dit weekend is er een collecte voor Roepingenzondag. De bussen
hiervoor staan achter in de kerk. Van hart aanbevolen!
MISINTENTIES LOURDES
Evenals voorgaande jaren willen we ook nu weer misintenties voor u
meenemen naar Lourdes. Een mooi en zinvol gebruik. Wilt u daarvan
gebruik maken en in Lourdes voor uw intentie(s) een mis laten lezen,
dan kunt u de intentie(s) in een envelop doen, zet op de buitenkant
“Misintenties voor Lourdes” en deponeer dit in de brievenbus van de
pastorie aan de kant van de Koopmansstraat. Dan nemen wij ze
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graag voor u mee. Deze intenties kunnen ingeleverd worden tot en
met vrijdag 6 mei. De bedevaartreis is van zaterdag 7 t/m donderdag
12 mei.
KINDERKOOR SUNSHINE
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste pianist of
muzikaal begeleider voor ons kinderkoor
sunshine! Vrijdags van 18.00-19.00 u. repeteren
we in de kerk in Heeten.Ben jij diegene die ons
kan begeleiden en laten zingen als zonnestralen?
Neem dan contact met ons op! We zijn te bereiken via
mail yvonenstefan@home.nl tel. 06 11095734, of via
facebook sunshine kinderkoor (ook voor vragen en info).
GEBED OM ROEPINGEN IN DE MAAND APRIL
H. Damiaan
De Belg Jozef de Veuster werd op 3 januari 1840 geboren in een
boerengezin en wilde als tiener al priester worden. Net als zijn broer
trad hij in bij de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en
Maria in Leuven, waarbij hij de broedernaam Damiaan, naar de
heilige arts Damianus koos. Zijn broer wilde als missionaris gaan
werken, maar werd ziek. Damiaan ging in zijn plaats en kwam te
werken op de Hawaï-eilanden.
Getroffen door de armzalige omstandigheden waarin melaatsen
moesten leven op het eiland Molokai ging hij met mateloze energie
aan de slag. Hij bouwde wegen, huizen, een school en een kerk en de
gemeenschap kwam tot grote bloei. In 1884 werd bij hemzelf lepra
vastgesteld, en vijf jaar later stierf hij op 49-jarige leeftijd aan de
gevolgen. Hij werd op 11 oktober 2009 heilig verklaard door paus
Benedictus XV1
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Gebed
Goede Vader, uw Zoon Jezus liet zien hoezeer U begaan met het lot
van kwetsbare mensen, armen en zieken. Geraakt door Hem gaf pater
Damiaan zijn leven aan de melaatsen van Molokai. Op zijn
voorspraak bidden we U voor de zieken, de armen en de eenzame
mensen in ons midden. Dat er altijd nieuwe mensen zijn die zich laten
raken door hun situatie en die in het voetspoor van Jezus ue liefde en
zorg dichtbij brengen bij hen die deze het meeste nodig hebben. Dat
vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

OVERIG NIEUWS
EEN VOLKSTUINTJE? HET KAN!
Op dit moment liggen op het volkstuincomplex nog enkele hele en
halve kavels braak. Interesse in deze prachtige hobby, waarbij je je
eigen groenten teelt? Wil je ook het huis opleuken met eigen
siergewassen? Hoor jij ook de verhalen van volkstuinders die met
enthousiasme over deze buitenbezigheid reppen? Dan is jouw
volkstuin binnen bereik!! Aan de buitenrand van de Alingcamp kun
ook jij je hart ophalen in een eigen tuintje! Neem contact op met Jan
Soesman (tel.381427). Dan kunnen ook bij jou binnen een paar dagen
de spinazie gezaaid en de tuinbonen gepoot worden!!
HARTSTICHTING HOUDT COLLECTEWEEK
Van 17 tot en met 23 april 2016 is het Hartweek, de jaarlijkse
collecteweek van de Hartstichting. Dan gaan 60.000 collectanten op
pad om geld op te halen voor onderzoek naar het eerder herkennen
van hart- en vaatziekten. Een hart- en vaatziekte kan iemand ineens
overvallen. Door nieuw onderzoek zijn hart- en vaatziekten eerder te
herkennen, zodat artsen tijdig kunnen starten met een behandeling.
Nog voordat mensen overlijden of onherstelbare schade oplopen.
Tip! Leg alvast wat kleingeld apart voor onze collectanten.
Coördinator Hartweek Heeten - Ria van der Wielen
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REUMAFONDS
Het Reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners in
Heeten/Schoon Heeten voor hun grote inzet. Tijdens de collecte van
21 t/m 26 maart is € 1.987,96 opgehaald. Een belangrijke bijdrage
aan de reumabestrijding in Nederland. Hartelijk dank,
namens het Reumafonds comité Heeten,
Trees Wagemans, Ria Ruiter, Diny Groot Zwaaftink en Miep Mulder
ZONNEBLOEM HEETEN
Het Rode Kruis Deventer organiseert op zaterdag 28 mei een
dagboottocht op de IJssel. Ook onze gasten van de Zonnebloem
kunnen zich hiervoor aanmelden. De kosten zijn € 15,- p.p. Dit is
inclusief, een lunch, 2 maal koffie/thee met bonbon, een drankje +
hapje. U mag maximaal 2 introduces meenemen. Opgave t/m 1 mei.
Voor meer informatie en opgave kunt U bellen met: Willy Alferink
tel. 381777.
ACTIVITEITEN KULTURHUSTREFPUNT
* Op donderdag 21 april om 20.00 u. vindt voor de 3e keer dit jaar
weer een gezellige bingo-avond plaats in KulturhusTrefpunt.
Opnieuw zijn er vele mooien en leuke prijzen te winnen, waaronder
een fraaie dames(hand)tas en een dinderbon Restaurant Reimink.
Vier bingorondes met elk 4 prijzen. Prijs voor een bingokaart is € 3,-.
Het eerste kopje koffie wordt u bij binnekomst aangeboden.
* Op vrijdag 22 april om 20.00 u. organiseert KulturhusTrefpunt een
bierproeverij! Tien speciaalbieren worden gepresenteerd en kan een
(eigen) selctie van zes bieren geproefd worden met een speciaal
bierproefglas, welke de deelnemers mogen behouden. Tijdens de
proeverij wordt gezorgd voor een blokje kaas en een plakje worst. Na
afloop van de proeverij is er gelegnehid tot het kopen van de
speciaalbieren en uiteraard om er nog eentje te drinken. Aan het einde
van de avond is er nog een verloting en ontvangt elke deelnemer een
mooi boekje, waarin een en ander nog eens is na te lezen, ter
herinnering. Vooraf opgeven i.v.m. maximaal dertig plaatsen. De
deelnemserkosten voor deze proeverij bedragen € 12,50.
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SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 16-04-2016
14:30
Heeten A1
14:30
Rohda R. A4
10:30
OZC B2
14:30
Heeten B2D
12:45
Heeten C1
12:45
Heeten C2GD
15:00
Colmschate C5
10:00
FC RDC D1
10:00
Helios D3
11:00
Heeten D3
09:45
Helios E2D
09:00
Heeten E2
09:00
Heeten E3
09:30
DAVO E2
10:05
Heeten F1
09:30
Schalkhaar F4
09:30
Broekland F2
10:05
Heeten F4
10:05
Heeten F5
10:00
Vilsteren 4 tegen 4
09:30
SDOL 4 tegen 4
09:00
Traningsgroep
Zondag 17-04-2016
14:00
Heeten 1
09:30
Overwetering 2
10:15
Heeten 3
10:45
Haarle 4
10:00
Gazelle De 3
12:30
Heeten 6
12:00
Heeten 7
10:00
Heeten 45+1
11:30
Colmschate VR1

Uit
Groen Wit'62 A1
Heeten A2
Heeten B1
Rohda R. B6
Haarle C1G
Rohda R. C7
Heeten C3G
Heeten D1G
Heeten D2
DOS '37 D4
Heeten E1
Wijhe '92 E4G
Excelsior'31 E14
Heeten E4
ASC '62 F1G
Heeten F2G
Heeten F3G
Rohda R. F10
Blauw Wit '66 F4G
Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 4 tegen 4 2

ZVV '56 1
Heeten 2
Heino 5
Heeten 4
Heeten 5
Lemelerveld 9
Lettele 5
Markelo 45+1
Heeten/Wesepe VR1
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VOLLEYBAL
Datum/tijd Thuis
Uit
Recreantenprogramma vrijdag 15 april
21.00 u.
SV Harfsen HR 2
Heren 2
Donderdag 21 april
21.15 u.
VIOS Eefde HR 2
Heren 2
Competitieprogramma zaterdag 16 april
09:00
Heeten Sportief N6 1
DeVolCo'88 N6 5
10:00
Voorwaarts N6 1
Heeten Sportief N6 1
10:00
A.B.S. N5 1
Heeten Sportief N5 1
11:00
Heeten Sportief N5 1
HVV N5 1
10:00
Salvora N3 3
Heeten Sportief N3 1
11:00
Vocluma N3 1
Heeten Sportief N3 1
16:15
Heeten Sportief DS 1
Auto van Oort/Rebelle DS 3
16:15
Heeten Sportief MA 1 Twente '05 MA 1
16:15
Heeten Sportief MC 1 SV Dynamo Apeldoorn MC 6

Sporthal
Harfsen
Eefde
Heeten
Heeten
Bathmen
Bathmen
Raalte
Raalte
Heeten
Heeten
Heeten

AFMELDEN HEETEN SPORTIEF
Indien leden van de volleybal, gym, turnen, steps of streetdance zich af
willen melden voor het volgend seizoen dan graag vóór 1 mei 2016. Dit kan
met het afmelding formulier welke vóór 1 mei verzonden kan worden naar
de ledenadministratie p/a Peter en Ria Nijboer, Marsmansweg 12, 8111 NZ
Heeten of het formulier deponeren in de brievenbus in de Sporthal ( deze
hangt op de 1e verdieping, tegenover de kantine ). Downloaden van het
formulier kan via www.heetensportief.nl
Met vriendelijke groet, bestuur Heeten Sportief.
JAARVERGADERING HEETEN SPORTIEF
Hierbij nodigen wij onze leden en de ouders van onze jeugdleden uit voor
de jaarvergadering van Heeten Sportief welke gehouden zal worden op
dinsdag 19 april 2016 in de kantine van de Sporthal. Om 20.00 u. staat de
koffie/thee klaar. Tijdens de vergadering zal er gestemd worden over het
verhogen van de contributie. Ook nemen wij afscheid van twee
bestuursleden: Diny Marissink (secretaresse) en Bea Linthorst
(penningmeesteres) Zij hebben zich jaren vol enthousiasme ingezet voor
Heeten Sportief. Namens het bestuur en alle leden hartelijk bedankt. Wij
rekenen op uw komst.
Bestuur Heeten Sportief
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HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Zaterdag 16 april
15.15 uur
PLUS/Heeten F1
Zondag 17 april
11.00 uur
Auto Service/Haarle A1

Uit

Aanw./vertr.

Nijhof/Broekland F1 15.50 uur
PLUS/Heeten A1

TENNIS
Datum/tijd Thuis
Zaterdag 16-04-2016
13:00
Heren 1
13:00
Mix 1
13:00
Bosbaan 2
14:00
Vriezeveen 2
Zondag 17-04-2016
12:00
Vorden 1
Dinsdag 19-04-2016
10:00
Glanerbrug 1

Uit

Aanw./vertr.

Dedemsvaart 1
Gerner 2
Heren 2
Heren 35+ 1
Heren 35+ 1
Dames 35+ 1

VAN DE REDACTIE
’t Kevertje nr. 15 van vrijdag 22 april, komt i.v.m. de meivakantie uit
voor drie weken. Graag uw kopij inleveren uiterlijk dinsdag 19 april
om 18.00 u.
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