't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Een Heilig Jaar van de Barmhartigheid.
deel 3 van de 10 werken van barmhartigheid
De dakloze helpen.
De grenzen van de armoede schuiven op. Er zijn steeds meer
werkloze mensen met een minimum uitkering en werkende mensen
met een minimumloon. Een groeiend deel van de bevolking wordt
bovendien bedreigd met sociale uitsluiting. Zij lopen het risico om
op een dag op straat terecht te komen. De hulp aan daklozen in de
vorm van noodopvang of gaarkeuken blijft noodzakelijk, maar deze
hulp kan alleen zijn vruchten afwerpen als we tegelijkertijd de
oorzaken van uitsluiting aanpakken, zoals stedelijke afzondering,
analfabetisme en vroegtijdig schoolverlaten.
Gebed van Abbé Pierre
(1912-2007)
Heer Jezus,
Herinner je je nog dat kleine huis daar in Emmaüs,
daar aan het einde van het pad,
waar je van de grote weg af komt.
Herinner je je die avond, toen je daar aankwam,
herinner je je hun verslagen harten.
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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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Herinner je je de verhalen waar zij vol van waren,
herinner je je het vuur in de haard
waarbij jullie gingen zitten
en vanwaar zij totaal veranderd zijn opgestaan
en op weg gingen
om heldendaden van liefde te verrichten.
Kijk naar ons.
Zie, wij allen zijn Emmaüsgangers,
wij zijn allen mensen die zwoegen
in het duister van de avond
moe van het twijfelen na moeilijke dagen.
Wij allen zijn lafhartig, wij óók.
Kom op ons pad, zet ook ónze harten
in vuur en vlam.
Kom bij ons binnen, kom zitten bij ons vuur
opdat wij, op onze beurt,
jubelend en juichend van vreugde, zullen opstaan,
opspringen om het aan de wereld te openbaren.
uit: Jaar van Barmhartigheid tien verhalen als opstap.
Pastoraatgroep en Locatieraad.

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
11 juni
Zondag
12 juni

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering, past.
Verweij
Geen viering

Koor
Parochiekoor
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Zondag
12 juni

12.30 u.

DOOPVIERINGEN

Saar Emma, dochter van Giel en Annelies
Nijenkamp,
Felien Maan,dochter van Luuk en Ilona
Kemper en zusje van Sofie
Raff Ian,zoon van Rob en Manouk Wevers
m.m.v. het doopkoor New Born
Woensdag
15 juni

19.00 u.

Eucharistieviering

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 11 juni
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
Paulus
19.00 u.
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

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

Zondag 12 juni
Geen viering
Geen viering
10.30 u.
Eucharistieviering
Geen viering
09.00 u.
09.00 u.
09.30 u.

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering

OVERLEDEN
Op woensdag 25 mei is op 93-jarige leeftijd overleden Antonia
Johanna Besten-van Riele. Zij woonde op de Stevenserf te Heeten.
Haar uitvaart heeft op dinsdag 31 mei in Haarle plaatsgevonden.
Op vrijdag 27 mei is op 92-jarige leeftijd overleden Johanna Cornelia
Kok-Bakker. Zij woonde op de Stevenskamp 426 te Heeten. Op
woensdag 1 juni heeft de uitvaart en crematie plaatsgevonden.
Op zondag 5 juni is op 49-jarige leeftijd overleden Paul (Paulus
Gerardus Andreas) Nikamp. Hij woonde aan de Holterweg 23 te
Heeten. Zijn crematie heeft op vrijdag 10 juni plaatsgevonden.
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Op maandag 6 juni is op 76-jarige leeftijd overleden Tinus (Martinus
Jozephus) Roesink. Hij woonde aan de Uilenbroekstraat 3 te Heeten.
Zijn uitvaart en begrafenis zullen op zaterdag 11 juni plaatsvinden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 11 en 12 juni:
Jgt. Dinie Beumer; Jgt. Marietje Nikamp-Vloedgraven en Dinie
Hagen, 50 jaar geleden door een noodlottig ongeval overleden;
Antoon en Marietje Ogink-Olde Bijvank; Jan Klein Overmeen;
Overl. ouders Vloedgraven-Holterman; Dinie Hollegien-Klein
Koerkamp; Mies Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl.
fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Gerrit OldeboerAnnie Eekmate; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Overl. ouders en
fam. Veldkamp-Bloemenkamp; Johan Elshof en overl. fam.; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Johan Overmars en Diny OvermarsKinds; Jan Voorhorst
Woensdag 15 juni:
Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 11/6
Zo. 19/6
Za. 25/6

Tijd
17.30 u.
09.00 u.
17.30 u.

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

Misdienaars
Gijs Nijboer en Judith Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars

PAROCHIENIEUWS
DOPEN
Ouders die een kindje willen laten dopen, worden verzocht een
geboortekaartje te sturen naar de pastorie, deze worden doorgegeven
naar de werkgroep Doopvoorbereiding. Er zal dan contact met u
opgenomen worden.
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PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Ma. 13/6 19.30 u. Locatieraad en pastoraatsgroep
P
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 22 juni groep 4, dinsdag 5 juli groep 5
OPBRENGST VASTENACTIE
De Vastenactie heeft dit jaar in totaal € 6.928,47 opgebracht. Dit is
het totale bedrag van alle collectes gehouden in onze
geloofsgemeenschappen. Hieronder die geloofsgemeenschappen apart
vermeld:
Heeten € 1.536,04
Nieuw Heeten (€ 563,24)/Holten (€ 137,10) € 700,34
Kruisverheffing € 1.506,Haarle € 644,H.Paulus € 1.057,30
Luttenberg € 675,Broekland € 443,15
Mariënheem € 366,64
Totaal: € 6.928,47
Het bedrag komt ten goede aan ‘Water, bron van alle leven’ in
Oeganda. In elke geloofsgemeenschap is hard gewerkt om voor dit
goede doel geld in te zamelen en vooral aandacht te vragen voor
mensen in Oeganda met wie wij via dit project in de vastentijd
verbonden waren. Namens alle profielhouders diaconie van de
pastoraatsgroepen in onze geloofsgemeenschappen dank ik u hartelijk
voor uw bijdrage.
Pastor Lonneke Gunnink – van den Berg

VERENIGINGSNIEUWS
ZWEMBAD “DE OASE”
Kijk ook eens op de website info@heeten-online.nl of
redactie@heeten.info Telefoonnummer van zwembad “De Oase” is
gewijzigd. Het nieuwe nummer is: 06-11169992.
Groeten, Bestuur Zwembad “de Oase
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KERMIS ONTBIJTBUFFET 12 JUNI 2016
Er zijn nog enkele plekken over, u komt toch ook gezellig ontbijten?
Samen met brood- en banketbakkerij Bosgoed hebben we voor u een
zeer smakelijk ontbijtbuffet samengesteld. Geef u nog snel op!
Reservering uitsluitend op basis van inschrijving en betaling vooraf
(Volwassenen € 5,- p.p. Kinderen tot 6 jaar € 3,- p.p ) Opgave bij
brood- en banketbakkerij Bosgoed. Kijk ook eens op onze site
www.kermisheeten.nl of onze facebook-pagina.
Oranjevereniging Heeten
ACTIVITEITENGROEP 55+ FIETS4DAAGSE
HEETENWESEPE-MARIENHEEM EN NIEUW HEETEN.
Voor het 2de jaar weer een succes. Met ruim 650 deelnemers hebben
wij weer mogen geniet van de Sallandse mooie wegen en natuur.
Alles goed verlopen, op een enkele lekke band na. Geen EHBO
hoefde er aan te pas komen. en het weer was prachtig. Conclusie op
naar het volgende jaar.
ACTIVITEITENGROEP 55+
Organiseert dit jaar weer de fietsavonden in de maand juni, De
datums zijn als volgt 8 juni en 22 juni. Vertrek vanaf het Dorpsplein
om 18.30 u. Noteer in uw agenda. Bij regen gaat het fietsen niet door.
SAMEN HEETEN SAMEN ETEN
Organiseert op 18 juni: WORKSHOP Eten uit de natuur van 14.00
- 16.30 u. Kosten € 7,50 Veel planten en bloemen die we "onkruid"
noemen kunnen gewoon gegeten worden en werden vroeger ook
gebruikt tegen allerlei kwalen.
Wat gaan we doen?
We maken een korte wandeling in de directe omgeving, waarbij we
onderweg eetbare planten en bloemen zoeken. U leert welke eetbaar
zijn, waar u ze kunt vinden en in welk seizoen ze voorkomen.
Natuurlijk bespreken we ook diverse smakelijke recepten. Na de
wandeling bereiden we samen een proeverij van gerechten uit de vrije
natuur; een soep, kruidenboter, pesto en nagerecht.
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Waar en opgave:
Bij Marijke Stroek, Stroeksweg 1, voor opgave vòòr 16 juni bellen
met
Marijke,
06-48041104
of
mailen
naar
samenheetensameneten@gmail.com SAMEN HEETEN SAMEN
ETEN is een activiteitengroep van KulturhusTrefpunt zie ook
www.kulturhustrefpunt.nl

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 17 juni
Locatie:
Stevenskamp
Aanvang:
14.30 u.
Prijs:
€ 4,50 inclusief koffie en aan het einde
van de middag een lekkere snack.
NEDERLANDS LONGFONDS
De collecte voor het LONGFONDS heeft € 1.859,95 opgebracht.
Vorig jaar was het € 1.827,90. Aan alle collectanten, en eenieder die
door middel van een financiële bijdrage aan de het welslagen, van de
collecte heeft bijgedragen. Hartelijk dank.
Namens het longfonds, Anneke en Marita
COLLECTEWEEK MAAG LEVER DARM STICHTING VAN
13 TOT 18 JUNI
In de week van 13 tot en met 18 juni vindt de landelijke collecte voor
de Maag Lever Darm Stichting plaats. De Maag Lever Darm
Stichting werkt aan een betere toekomst voor mensen met maag-,
darm-, en leverproblemen. We zorgen dat er nieuw onderzoek komt
en zijn een kennisbron voor patiënten en naasten. Thema: Je buik.
Het middelpunt van je gezondheid. Help mee. Geef aan de collectant.
Alvast bedankt voor uw medewerking. Met vriendelijke groet,
Agnes Kemper, Pl. organisator collecte Maag Lever Darm Stichting
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SPORTNIEUWS
HEETEN SPORTBRIEF
Willen de bezorgers van het clubblad ‘Heeten Sportbrief’ deze vanaf
vrijdag 10 juni afhalen bij Willemien Simons, Holterweg 12, tijdens
de openingstijden van de winkel.
HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Zaterdag 11 juni
10.00 uur
PLUS/Heeten C2
11.00 uur
PLUS/Heeten E2

Uit

Aanw./vertr.

Wijhe ’92 C1
Haarle E2

E2 kampioen!!
Zaterdag 11 juni kan E2 kampioen worden. De thuiswedstrijd begint
om 11.00 u. Het zou voor de meiden een extra stimulans zijn als er
vele supporters langs de lijn staan om ze aan te moedigen!
TENNIS
Clubkampioenschappen TC Heeten. Van maandag 13 juni t/m
donderdag 16 juni worden de voorrondes gespeeld. Vrijdag 17 juni
staan de halve finales ingepland en zondag zijn de finales.
Aanvangstijden 19.30 u. Zondag finales om 14.00 u. Kom allen
kijken!
Groeten, TC Heeten
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