't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

COMPASSIE
Met een groep mensen dacht ik na over wat compassie is. Een van
hen zei: “Kun je het vertalen als ‘een klein beetje van het lijden van
een ander meevoelen in je eigen hart’?” Dat vind ik een
omschrijving die de spijker op zijn kop slaat, die ons vertelt wat com
(samen) – passie (lijden) is. Ze hadden een documentaire gezien over
een gevangenis in India, waar veel agressie heerste. Er kwam een
nieuwe directeur, een vrouw, die het anders aanpakte. Ze ging met de
gevangenen mediteren en na een tijd was er veel minder agressie en
groeide er een vredelievender houding bij deze mannen.
In onze wereld zien we veel gejaagdheid, onrust, irritatie en agressie.
Het baart mij weleens zorgen. Waar gaan we naar toe met zijn allen?
Zijn er nog mensen die oprecht omzien naar elkaar. Ik hou het
standpunt hoog dat ik in ieder mens het beeld van God zie, maar als
mens hebben wij vele kanten en op dit moment heb ik het gevoel dat
er kanten overheersen waar ik niet blij van word.
Waar ik wel blij van word, is van deze groep mensen, die – omdat ze
dat zelf van binnenuit willen – zijn gaan mediteren, daardoor rust
kunnen ervaren en veel minder opvliegend kunnen reageren op alles
wat gebeurt. Zij hebben weet van instanties en dus houdingen als
‘van kastje naar de muur gestuurd worden’. Dat wekt irritatie, maakt
verdrietig en opstandig. Zij hebben weet van lichamelijk en
geestelijk lijden. Dat doet pijn. Des te bewonderenswaardiger vind ik
het dat zij dit zo oppakken.
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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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Persoonlijk mediteer ik ook graag. Ik doe het regelmatig thuis en één
keer in de week met een klein groepje mensen. Als ik daar vandaan
kom, voel ik me anders. Ben ik weer in balans en kan ik de wereld
met een vredelievender blik, ruimhartiger bekijken. Ik denk dat zoiets
bedoeld wordt als wij lezen over het Rijk van God. Het mooie is: het
is bereikbaar voor ons allemaal, nu al, hier in deze wereld. Ik wens
het ons allemaal samen toe.
Pastor Lonneke Gunnink – van den Berg

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
21 mei
Zondag
22 mei
Woensdag
25 mei

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Woord- en communieviering,
past. werker H. Bloo
Marialof, past. J. Verweij
Eucharistieviering

Power of
Music
Parochiekoor

19.00 u.
19.00 u.

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 21 mei
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.

17.00 u.

Paulus
Broekland

19.00 u.
19.00 u.

Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

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

Zondag 22 mei
Geen viering

10.30 u.

Geen viering
Woord- en
communieviering
Geen viering
Geen viering

10.00 u.

1e H. Communie
Geen viering

09.30 u.

Woord- en
communieviering
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 21 en 22 mei:
Jgt. Antoon Schoorlemmer; Vader, moeder en Harry Kakkenberg;
Bernard Schotman en overl. fam.; Herman en Mien Timmer, Ben en
overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Willly
Bruggeman-Holtkuile.
Woensdag 25 mei:
Over. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan Bernard en Teun; Wim
Wichink en overl. familie.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Zo. 22/5

Tijd
09.00 u,.
19.00 u.

Za. 28/5
Za. 4/6
Za. 11/6
Zo. 19/6
Za. 25/6

17.30 u.
19.00 u.
17.30 u.
09.00 u.
17.30 u.

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk Salden en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
Gijs Nijboer en Judith Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars

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*
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PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Ma. 23/5 20.00 u.
Caritasbestuur
Wo. 25/5 20.00 u.
Beleidsgroep liturgie
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 25 mei groep 2
Maandag 6 juni groep 3
GEZINSVIERING
Zaterdag 28 mei om 17.30 u. hebben we de
terugkomviering na de Eerste Heilige
Communie, thema: ‘Verbonden met elkaar’.
Geïnteresseerden en speciaal iedereen die de
eerste heilige communie heeft gedaan en hun
familieleden zijn van harte welkom! Kinderkoor Sunshine verzorgt
de liedjes samen met de kinderen die de eerste heilige communie
hebben gedaan. Na de viering hebben we een collecte voor het
kinderkoor. Groeten werkgroep gezinsviering, werkgroep Eerste
Heilige Communie en kinderkoor Sunshine.
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Het parochiesecretariaat is op de maandagen 23 mei en 30 mei, en
woensdag 1 en vrijdag 2 juni gesloten.
MEDEDELING NAMENS HET PAROCHIEBESTUUR EN
HET PASTORAAL TEAM:
Beste medeparochianen, Pastoor Verweij zal over niet al te lange tijd
gaan genieten van zijn emeritaat. In de afgelopen weken zijn er met
het oog daarop gesprekken geweest met ons bisdom over de komst
van een nieuwe pastoor. Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat
onze aartsbisschop, Willem Jacobus kardinaal Eijk, zelfs twee nieuwe
leden voor ons pastoraal team heeft benoemd! Zij zullen werkzaam
zijn in onze parochie van het Heilig Kruis als ook binnen de Heilige
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Lebuïnusparochie in Deventer e.o. Per 1 oktober jongstleden heeft
pastoor Skiba de Lebuïnusparochie verlaten. Op dat moment was er
geen priester beschikbaar om hem op te volgen. Vicaris Cornelissen
is sindsdien daar de waarnemend pastoor. Afgelopen week hebben
het pastoraal team en het bestuur van onze parochie kennis mogen
maken met de priesters Gé Nijland (op dit moment is hij pastoor in de
Pancratiusparochie in Tubbergen en omgeving) en met Joost Baneke
(hij is thans parochievicaris in de Maria en Marthaparochie in Soest,
Baarn en omgeving). Joost Baneke zal, als pastoor Verweij met
emeritaat gaat en vicaris Cornelissen als waarnemer terugtreedt, de
nieuwe pastoor gaan worden voor beide parochies. Gé Nijland zal als
priester in beide parochies werkzaam zijn. Over de start en de
presentatie van de nieuwe priesters houden wij u op de hoogte. Wij
wensen de pastores Gé Nijland en Joost Baneke alle goeds toe en
Gods rijkste zegen voor hun pastorale arbeid in onze parochie.
Parochiebestuur Heilig Kruis
HERINNERING UITNODIGING FILM JOB (HIOB)
Op woensdagavond 25 mei zullen we in het filmhuis in Raalte een
bijzondere film laten zien. De eerste helft van de film vertoont het
boek Job en de tweede helft laat zien hoe het is om in deze tijd net als
Job alles te verliezen: bezit, vee, gezondheid, dierbaren … je zou er
gek van worden! Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Inloop vanaf 19.30
u., start 20.00 u. o.l.v. Laurens Umans, die ook de nabespreking zal
leiden. Filmhuis Raalte (in Het Annahuis), De Plas 8. Entrée € 6.
Opgave: barmhartig@parochieheiligkruis.nl
WANDELING PAROCHIE H. KRUIS OP ZONDAG 5 JUNI
Er wordt deze keer gewandeld vanuit de locatie Haarle. Het thema
van de wandeling is barmhartigheid. We verzamelen ons om 13.00 u.
bij de kerk in Haarle: Kerkstraat 1. Vandaar carpoolen we naar het
startpunt. De route is 6-7 km. met halverwege een koffie/thee pauze.
Voor koffie/thee wordt gezorgd. U bent van harte welkom eens mee
te wandelen. Hartelijk dank.
Werkgroep De Wandeling van parochie het H. Kruis
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GEZOCHT BEZORGER(S) ‘T KEVERTJE IN WESEPE
De familie Mulder heeft aangegeven om tot de zomervakantie ’t
Kevertje in Wesepe nog te willen bezorgen. Nu zijn wij op zoek in
Wesepe naar een nieuwe bezorger(s) voor ’t Kevertje in Wesepe na
de zomervakantie. ‘t Kevertje zal na de zomervakantie 1 x in de twee
weken verschijnen. Wie in Wesepe is bereid dit van de familie
Mulder over te nemen. U kunt contact opnemen met het
parochiesecretariaat in Heeten, tel. 381233. Openingstijden maandagwoensdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 u.

VERENIGINGSNIEUWS
DOE MEE!
Heb jij een bijzonder talent? Hoe gaaf
is het als je dat kan laten zien! Geef je
dan nu op! In de Ponyweek op zondagmiddag in een volle tent heb jij de kans
om te laten zien/horen wat jij kan! Bv.
Freestyle/bmx, jongleren, goochelen,
live zingen een instrument bespelen,
streetdance, circuskunstjes, ballenshow, éénwieler, etc. Zit jij dit jaar
in groep 3, 4, 5, 6 of 7 van de basisschool geef je dan op!
Mail voor woensdag 8 juni naar het e-mailadres:
www.heetengottalent@hotmail.com
Wat moet er in de mail staan:
 Naam + voornaam kind/kinderen en in welke groep je zit.
 Welke act doe jij/jullie.
 Kies je muziek uit, geef dan aan welk liedje de 1ste en 2e keus
is (kiezen meerdere kinderen voor hetzelfde liedje, dan zal er
geloot worden).
 De titel van het liedje. Wanneer het een speciale versie is, dit
zo duidelijk mogelijk vermelden (CD branden is dus niet
nodig).
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 Het mailadres van de ouder die contactpersoon voor het
groepje is. (alle informatie vanuit de commissie zal via deze
mail lopen, zodat diegene de rest van de groep op de hoogte
kan brengen van de informatie).
Ouders we zouden het leuk vinden als u de meisjes en jongens
stimuleert/aanmoedigt om zijn/haar talenten te laten zien op zondag 2
oktober. We hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst.
Groetjes van Willemien, Bettine, Linda, Claudy en Rian

OVERIG NIEUWS
ACTIVITEITEN IN KULTURHUSTREFPUNT
Op woensdag 25 mei om 14.00 u. wordt
in KulturhusTrefpunt een filmmiddag
voor de basis-school jeugd georganiseerd.
De film "Apestreken" wordt vertoond
in het Achterhuus, en duurt ca. 1½ uur.
De toegangsprijs bedraagt € 2,-- incl.
een glas ranja. Zaal open vanaf 13.45 u.
Op donderdag 26 mei om 20.00 u. vindt voor de 4e keer dit jaar weer
een gezellige Bingoavond plaats in KulturhusTrefpunt. Opnieuw zijn
er vele mooie en leuke prijzen te winnen waaronder een exclusieve
grote lantaarn en het (traditionele) boodschappenpakket! Vier
bingorondes met elk 4 prijzen. Prijs bingokaart: € 3,00. Het eerste
kopje koffie wordt u zoals gebruikelijk bij binnenkomst aangeboden.
Op vrijdag 27 mei wordt de 4e editie van de "Ondernemersborrel" in
KulturhusTrefpunt georganiseerd. Voor alle ondernemers, ZZP-ers
uit Heeten een goede mogelijkheid om onderling in een informele
sfeer nieuwe contacten op te doen, of bestaande contacten te
verstevigen. Grijp deze kans. Neem vooral ook uw collega
ondernemers mee. Gezellig borrelen in KulturhusTrefpunt, waar voor
de borrelhap wordt gezorgd. Tijdstip: tussen ca. 17.30 en 19.30 u.
Ernst Cochlovius (beheerder),06-14546475.
info@kulturhustrefpunt.nl www.kulturhustrefpunt.nl
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VOORAANKONDIGING JAARVERGADERING
PLAATSELIJK BELANG
Bij deze nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering van PB Heeten
op dinsdag 31 mei om 20.00 u. in KulturhusTrefpunt. We verwachten
u een interessante avond te kunnen bieden, met een frisse nieuwe
werkwijze van het PB, nieuws van Heeten Woont, buslijn 4, Heeten
digitaal en de kerngroep. In ‘t kevertje van volgende week volgt de
agenda. Wij hopen u te ontmoeten,
Vriendelijke groet, Plaatselijk Belang Heeten.
SPORTDAG ST. BERNADETTESCHOOL
Donderdag 12 mei hebben de kinderen van de Bernadetteschool weer
een prachtige sportdag gehad. Heel veel dank aan de Heetense
verenigingen en de vele vrijwilligers. We mochten weer gebruik
maken van de sporthal, de voetbalkantine, de sportvelden, het
handbalveld en de tennisbanen. Wij bedanken iedereen voor de
fantastische medewerking.
De sportdagcommissie
NEDERLANDS LONGFONDS (voorheen astmafonds)
De collecte voor het Longfonds, wordt gehouden in de week van 23
t/m 28 mei. Stel onze vrijwilligers die bij u aan de deur komen niet
teleur! Wij zetten ons toch allen in voor onze zieke medemens. U
kunt uw bijdrage ook storten op giro 55055 t.n.v het longfonds!
Collecte- Organisatoren,
Marita Lorkeers- Fiselier, Anneke Pot- de Brouwer

SPORTNIEUWS
VOETBAL 25 JARIG JUBILEUM WILLIE AARNINK
Dit seizoen is Willie Aarnink al weer bezig met zijn 25e seizoen als
trainer van SV Heeten. Om dit niet geruisloos voorbij te laten gaan
willen wij hem graag zaterdag 21 mei 2016 in het zonnetje zetten!
Wil jij Willie ook feliciteren en gezellig met hem een biertje doen?
Dan ben je vanaf 16.00 u. welkom op het sportpark van de
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plaatselijke SV Heeten. Voor de festiviteiten wordt er een wedstrijd
gespeeld tussen de huidige selectie van Willie en toppers uit het
verleden. Deze wedstrijd begint om 14.30 u. Hier bent u natuurlijk
ook welkom! Tot 21 mei!
De werkgroep Willie 25 jaar
HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Uit

Aanw./vertr.

Zaterdag 21 mei
10.40 uur
Schalkhaar D2
PLUS/Heeten D2
11.30 uur
Zwolle E2
PLUS/Heeten E1
10.20 uur
11.00 uur
Wijhe’92 E3
PLUS/Heeten E3
10.10 uur
09.50 uur
HHZD F2
PLUS/Heeten F1
09.10 uur
Zondag 22 mei
11.00 uur
Wijhe D1
PLUS/Heeten D1
E1 KAMPIOEN!
E1 speelt zaterdag 21 mei hun kampioenswedstrijd. We spelen een uitwedstrijd in
Zwolle. De wedstrijd begint om 12.30 u. Komen jullie E1 ook aanmoedigen?

TENNIS
Datum/tijd
Thuis
Uit
Vrijdag 20-05-2016
19:00
Heren 35+ 1
Meppeler LTC 1
Zaterdag 16-04-2016
12:00
PAF 7
Heren 2
12:30
Colmschate 5
Mix 1
13:00
Heren 1
Ittersum 1
13:00
Heren 35+ 1
Nieuwleusen 1
Zondag 17-04-2016
10:00
W.T.C. 1
Heren 35+ 1
Dinsdag 24-05-2016
10:00
Dames 35+ 1
Beukersweide 1

Aanw./vertr.

VAN DE REDACTIE
’t Kevertje nr. 18 van vrijdag 27 mei komt uit voor twee
weken. Graag uw kopij inleveren uiterlijk dinsdag 24 mei
om 18.00 u.
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