't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

PLUK DE DAG
Een oma had eens bezoek van haar drie kleinkinderen. Ze waren 4, 5
en 6 jaar oud. De middelste vroeg aan oma of ze boven mochten
gaan kijken, want daar waren ze nog nooit echt geweest. Oma vond
het goed, maar zei erbij: ‘Wel voorzichtig zijn, niets kapot maken en
ook niet overal met je handen aanzitten.’
Nu had oma op haar slaapkamer een grote vitrinekast staan met
allemaal ‘belletjes’ in allerlei formaten, kleuren en van allerlei
materialen. Deze ‘belletjes’ spaarde oma al heel lang. De
kleinkinderen waren er van onder de indruk.
Na een tijdje kwamen ze weer naar beneden. Het middelste
kleinkind vroeg meteen: ‘Oma, zou ik misschien één zo’n belletje
mogen hebben, want je hebt er zoveel.’ Oma was er even stil van,
maar antwoordde toen: ‘Nee, nu nog niet.’ ‘Waarom niet nu, oma,
wanneer dan wel?’ Oma wilde niet zeggen dat ze de ‘belletjes’
zouden krijgen als ze dood was, dus antwoordde ze: ‘Later als ik oud
ben.’ ‘Maar hoe oud word je dan, oma?,’ vroeg het kleinkind dat om
het belletje had gevraagd. ‘Dat weet ik niet,’ zei oma. Toen zei het
oudste kleinkind dat al die tijd aandachtig had geluisterd: ‘Ik weet
het wel, ik word 7’.
Toen oma mij dit verhaal vertelde dacht ik: ‘Wat is het toch heerlijk
om kind te zijn.’ Kinderen leven bij de dag en kijken zeker niet
verder dan een jaar vooruit. Als je 6 jaar bent, dan word je 7!
En hoe oud je ooit zult worden, daar denkt een kind niet over na.

Vrijdag 24 juni 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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Konden wij, als volwassenen, deze onbevangenheid, dit leven in het
nu, ook maar zo gemakkelijk vasthouden. Maar helaas kost ons dat
meer moeite. We verliezen deze houding al vrij snel als we ouder
worden en meer – soms teveel – gaan nadenken over de vragen van
het leven. Zeker als er op ons levenspad iets ernstigs gebeurt dringt
het besef dubbel en dwars tot ons door dat we ons leven niet in eigen
hand hebben, dat een mensenleven eindig is.
Tegelijkertijd beseffen we op zo’n moment ook vaak dat het erop
aankomt om hier en nu iets van je leven te maken, om van het leven
te genieten, want het kan morgen zomaar afgelopen zijn. Dat is altijd
zo geweest en dat zal ook altijd zo blijven, zolang er mensen bestaan.
‘Nooit weet een mens zeker wanneer hij zal sterven. De dood komt
onverwachts. Vissen en vogels kunnen onverwachts in een net
gevangen worden. Zo kunnen ook mensen onverwachts overvallen
worden door de dood’, zei Prediker al 200 jaar v. Chr. (Pr 9,12).
Omdat Prediker hiervan zelf zo goed doordrongen was, raad hij de
mensen vaak aan om vooral toch te genieten van het leven. Zo zegt
hij in één van de hoofdstukken in het bijbelse geschrift: ‘Wat is het
licht van de zon heerlijk. Wat is het leven goed! Als je lang leeft
geniet van elke dag. Bedenk dat er nog genoeg donkere dagen zullen
komen. En dat alles wat nog komt, snel voorbijgaat. Geniet van het
leven zolang je leeft! Wees gelukkig. Doe wat je hart je zegt. (Pr.
11,7-9).’
Prediker leert ons een wijze les. Een kleinkind leert ons een wijze les.
Het leven leert ons een wijze les. Pluk de dag. Carpe diem!
Pastor Astrid van Engeland
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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
25 juni
Zondag
26 juni
Woensdag
Vrijdag
1 juli

Tijd
17.30 u.

Viering
Woord- en communieviering,
Vakantieviering, past. werker J.
van Steenoven
Geen viering

19.00 u.
09.00 u.

Eucharistieviering
1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering.
Huwelijksviering van Thijs
Bekke en Inge Wichers Schreur.
Pastoor J. Verweij

19.00 u.

Koor
Sunshine en
Power of
Music

Pajoko uit
Hellendoorn

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 25 juni
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
17.00 u.
Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

19.00 u.

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

Zondag 26 juni
Geen viering
Geen viering
10.30 u.
Eucharistieviering
09.00 u.
Woord- en
communieviering
Geen viering
09.30 u.
09.00 u.

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Geen viering

OVERLEDEN
Op vrijdag 17 juni is op 84-jarige leeftijd overleden Trees (Thresia
Maria) Dijkman-Wippert. Zij woonde op de Stevenskamp 314 te
Heeten. Haar uitvaart en crematie hebben op woensdag 22 juni
plaatsgevonden.
Dat zij moge rusten in vrede.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend 25 en 26 juni:
Voor het slagen van het examen; Jgt. Johan Marsman; Bart en Martie
ten Have en overl. fam.; Johanna C. Kok-Bakker; Wim Nijenkamp;
Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Tonny Schoorlemmer en Leon Schoorlemmer; Overl.
fam. de Haan-Hagen; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Johan Elshof
en overl. fam.; Tinus Roesink; Overl. ouders Grondhuis-Wevers
Woensdag 29 juni:
Overl. ouders Heerink-Gerritsen
Vrijdag 1 juli 1e vrijdag van de maand:
B.g.v. een 50-jarig huwelijk; Voor de levende en overleden ouderen
van de parochie en de Stevenskamp; Jgt. Gerritdina Olde BijvankHaverkamp; Jgt. Betsie Haarman-Schrijver; Anton Oostewechel en
overl. fam.; Wim Disselhorst, Casper en overl. fam.; Hein Bril; Pa,
Gerard en Willy Kieftenbeld en overl. fam.; Jan Hondeveld en fam.;
Voor de levende en overleden fam. Harink-Meijerink
MISINTENTIES
In de zomervakantie komt ’t Kevertje uit voor 8 weken (laatste
kevertje voor de vakantie vrijdag 8 juli, de eerste van de vakantie is
op vrijdag 2 september). Wilt u misintenties opgeven voor deze
weken dan kan dat tot dinsdag 5 juli 18.00 u.
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 25/6
Za. 2/7
Za. 9/7
Za. 16/7
Zo. 24/7
Za. 30/7
Za. 6/8

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

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Eveline en Wouter Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Jacob en Tijs Salden
Michael Breuker en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
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Za. 13/8
Ma. 15/8
Zo. 21/8
Za. 27/8

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

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

Eveline en Judith Salden
Wouter en Jacob Salden
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden

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 5 juli groep 5
Maandag 18 juli groep 1
Woensdag 3 augustus groep 2
Maandag 15 augustus groep 3
GASTVRIJ WESEPE
Dat is het thema van de oecumenische dienst op de zondagochtend 14
augustus tijdens de Zomerfeesten in Wesepe. De Sallandse
gastvrijheid is een begrip in de regio. We zijn er trots op en terecht.
Maar het bijna dagelijkse nieuws over vluchtelingen maakt duidelijk
gastvrijheid niet altijd en overal even vanzelfsprekend is.
Hoe gastvrij zijn wij in Wesepe ? Wat hebben we gedaan en wat doen
we nu zoal als gemeenschap? Hoe passen de jonge Sallanders, die ten
tijde van de kermis in Oeganda zitten, in het plaatje? We gaan een
live verbinding met ze leggen om het aan ze te vragen. Verder zal er
een actueel vrijheidsverhaal verteld worden, een bijdrage van noem
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het maar een ervaringsdeskundige. De organisatie broedt nog op
meer, hou daarvoor de website wesepe.nl in de gaten. Godelieve
Pieper en jeugdwerker Jantine Groenewold gaan voor in deze dienst.
Zij worden bijgestaan door het gelegenheidskoor afkomstig uit
Heeten en Wesepe. Zij zetten hun beste beentje voor en speciaal voor
deze gelegenheid wordt weer een nieuw lied ingestudeerd. Dat alles
vindt plaats onder de enthousiaste leiding van dirigente Ank
Zwijnenberg. De dienst vindt plaats op zondagochtend 14 augustus in
de feesttent aan de D. Kreikenlaan in Wesepe. De start is om 11.00
u. Na afloop kan uitgebreid worden nagepraat tijdens het gezellige
frühshoppen.
MISDIENAAR EN KOORREISJE PAROCHIE H. KRUIS
RAALTE
Zaterdag 18 juni was het weer zover, wij als jeugdige vrijwilligers
zijn weggeweest met reisje naar avonturenpark Hellendoorn. Om
10.00 u. stonden we te popelen om naar binnen te mogen. Dit jaar
gingen we met kinderkoor Sunshine uit Heeten, kinderkoor Joy2Sing
uit Raalte, misdienaars van 2 locaties uit Raalte, misdienaars uit
Haarle en de misdienaars uit Heeten, een groep van bijna 60 leden !!
Een rondje rioolrat, de wildwaterbaan, lasergunnen, de olifantjes,
bootjes, de donderstenen, voor de grote waaghalzen de achtbaan en
nog veel meer. De waterspetters vlogen ons om de oren en we konden
ons heerlijk uitleven. Tussen de middag had de begeleiding een
heerlijke lunch voor ons gemaakt, dat ging er best wel in, want van al
dat rennen en spelen krijg je best wel trek. Heel snel mochten we het
park weer in want we willen natuurlijk niets missen! Wat ons betreft
gaan we volgend jaar met alle jeugdige vrijwilligers uit de parochie
H. Kruis op pad! Toen we om 17.30 u. in Raalte terug waren, stond er
voor ons een feestpatat klaar in de Pauluszaal in Raalte. We hebben
er erg van gesmuld. Graag willen we de begeleiding bedanken voor
deze gezellige dag. We zullen het komende jaar weer ons best doen
met zingen en dienen en hopen dat we volgend jaar weer met een
grote groep dit uitje mogen meemaken.
Groetjes van de jeugdige vrijwilligers
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OOGSTGAVE 2016
Groeikansen aan de rand van de woestijn ~landbouwproject in
Burkina Faso~
Burkina Faso geldt als één van de aller armste landen op aarde. Op
het schrale zand van dit Sahelland is overleven een alledaagse strijd.
Ook in het toch al korte regenseizoen is de opbrengst uit zowel de
landbouw als de veeteelt marginaal. Ondervoeding, ziekte en een
hoge kindersterfte maken het volk bijzonder kwetsbaar. Samen met
analfabetisme en een oprukkende woestijn is dit het noodlot van de
bevolking van het dorpje Tikato. Hier zou het leven geleidelijk aan
opdrogen en verdwijnen als niet hulp van buitenaf zich aanbood. Een
geschenk uit de hemel! Pater Frans Balemans zag 50 jaar geleden de
armoede en de nood in het bisdom Kaya. Zijn brief aan vrienden in
Nederland had als aanhef:”Jullie zullen er niet van wakker liggen dat
hier jaarlijks 10.000 mensen van honger omkomen”. Zijn uitroep
echter was niet aan dovemansoren gericht. De Stichting Balemans
zag het levenslicht. In de jaren hierop volgend kon de Witte Pater,
met steun vanuit zijn moederland, een aantal projecten opzetten. Bij
dit alles kregen vrouwengroepen een vooraanstaande rol. Tot op de
dag van vandaag is er de strijd tegen de verwoestijning. Met
financiële steun van de Stichting Balemans werden waterpompen
aangeschaft zodat er door irrigatie nu ook buiten het regenseizoen
geoogst wordt. Een volgende, cruciale stap moet nu gezet worden.
Hiervoor ligt een ontwikkelplan klaar. De Sallandse oogstgave 2016
kan in de ondersteuning ervan beslissend zijn. Met het beoogde
project
wordt een vrouwengroep de kans gegeven de
voedselzekerheid en de economische zelfstandigheid van 40
huishoudens voorgoed te verbeteren. Het landbouwproject focust zich
op 2 hectare landbouwgrond in het dorp Tikato. De groenteteelt zal
geïntroduceerd worden om over meer voedseldiversiteit te kunnen
beschikken.
Deze groenten worden buiten het regenseizoen
verbouwd, waardoor er gedurende het jaar minder voedseltekorten
optreden. Uitgewerkte plannen liggen klaar met betrekking tot de
aanleg van een irrigatiesysteem, het zaaien, planten en conserveren
van groenten, het afkavelen van de landbouwgrond, de aanschaf van
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materialen om de grond te bewerken, de installatie van een
graanmolen èn de training van vrouwen. Als dit complexe plan
eenmaal vorm krijgt, dan is allereerst de zelfvoorziening van voedsel
het gehele jaar verzekerd. Nu groenten ook vermarkt gaan worden,
versterkt dit de economische zelfstandigheid van de voorheen
opgeofferde generatie vrouwen en meisjes. Meteen ook ontwikkelt
het dorp Tikato zich; scholing en gezondheidszorg krijgen een flinke
boost. De woestijn te lijf, een nieuw bestaan tegemoet! Wat kan
Salland met de oogstgave 2016 hierbij een alles beslissende rol
spelen. Dan is de noodkreet van Frans Balemans- een halve eeuw
terug - niet vergeefs geweest.
Naast de deurcollectes kan geld gestort worden op:’ Oogstgave’,
bankrekening NL45 RABO 0142 9671 57

VERENIGINGSNIEUWS
ZOMERCONCERT FANFARE HEETEN EN FANFARE
WESEPE
Maandag 4 juli bij het Wapen van Wesepe en maandag 11 juli bij
Dert13n te Heeten, ter afsluiting van het seizoen.
Aanvang: 19.45 u. Kom gezellig luisteren tijdens een kop koffie of
een drankje.
Groet namens alle leden
TWEE DAGEN CONCOURS IN HEETEN
Op zaterdag 25 en zondag 26 juni houdt de landelijke rijvereniging
Heeten en de Heetense ponyclub haar jaarlijkse concours hippique op
de terreinen van het Landgoed “Groot Zwaaftink” van de familie
Schoorlemmer aan de Heetenseweg. De (tussen)uitslagen van zowel
de paarden als de pony’s zullen beide dagen op een groot scherm
vertoond worden, afgewisseld met presentaties van de sponsors.
Zaterdag komen de pony’s in actie vanaf 09.00 u. Aan het
ponyconcours nemen vele ponycombinaties van ca. 20 verenigingen
uit de regio deel. Ook worden de onderdelen
“Bixie”
dressuur en springen gehouden, waaraan jonge beginnende
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ponycombinaties zullen meedoen. Hiervoor zal o.a. een special
aangepast springparcoursje gebouwd worden. Zaterdagmiddag
(aansluitend aan de pony-rubrieken) is er een 40+ rubriek en zondag
vanaf 09.00 u. komen de paardencombinaties in actie. De
dressuurruiters kunnen 2 proeven rijden. De springruiters in de
klassen B, L, M en Z starten in een klassiek parcours. Het springen
in de klasse L en M is tevens een selectiewedstrijd voor de Salland
Cup tijdens het CSI Salland. Beide dagen zijn de vele dressuurringen
én de springring goed bezet, en is de toegang gratis. Programma en
deelnemers: www.paardensportheeten

OVERIG NIEUWS
VRIENDEN VAN DE WERKGROEP HISTORISCH HEETEN
(WHH)
De flyeractie ‘Word vriend van de Werkgroep Historisch Heeten’
heeft een prachtig resultaat opgeleverd, aanzienlijk beter dan
verwacht. Heel veel personen hebben zich als vriend van de WHH
aangemeld. Ook het aantal aanmeldingen van nieuwe leden voor de
Historische Vereniging Raalte & Omstreken (HVRO) was boven
verwachting. Wij zijn zeer onder de indruk van de vele aanmeldingen
voor financiële steun en willen u daarvoor van harte bedanken. Uw
massale steun geeft de Werkgroep Historisch Heeten (WHH) een
solide financiële basis om het onderzoek naar de historie van Heeten
met enthousiasme en voortvarendheid voort te zetten. Wij weten dat
het onderzoek naar de geschiedenis van Heeten door veel vrienden en
begunstigers wordt gedragen. Het geeft ons ook de overtuiging dat de
geschiedenis van Heeten leeft en onder de Heetense bevolking een
warme belangstelling geniet. Heeft u zelf belangstelling om uw eigen
familiegeschiedenis te ontrafelen of op een of andere manier actief
bezig te zijn voor Historisch Heeten? Kom dan eens praten. Wij
kunnen u behulpzaam zijn. Elke eerste vrijdag van de maand zijn
leden van de WHH ’s avonds tussen 18.00 en 20.00 u. aanwezig in de
koffiecorner op De Stevenskamp. U bent daar van harte welkom.
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SAMEN HEETEN SAMEN ETEN start met de
KOOKGROEP
De KOOKGROEP gaat in september van start. De groep heeft
besloten dat maandag 19 september om 17.30 u. voor het eerst
gekookt zal worden onder leiding van Martin van der Linde. In totaal
beslaat het 8 maandagen, 1 maal per maand en men geeft zich op
voor de hele cursus. Zowel basistechnieken als wensen van de
deelnemers komen aan bod, Hollandse en Buitenlandse keuken.
Behalve leerzaam ook gezellig! Er zijn nog enkele plaatsen vrij,
kosten voor 8 avonden zijn €80, inclusief de maaltijd. De partner kan
meëeten voor €40. Lijkt het wat? Neem contact op met Ans Mensink
0636290136 of mail naar samenheetensameneten@gmail.com
Opgave tot uiterlijk eind augustus. SAMEN HEETEN SAMEN
ETEN is een activiteitengroep van KulturhusTrefpunt.
Zie ook www.kulturhustrefpunt.nl
MAAG LEVER DARM STICHTING
€ 1.737,67 in Heeten opgehaald voor 2
miljoen buikpatiënten! In de week van 13 t/m
18 juni haalden collectanten van de maar liefst
€ 1.737,67 op in Heeten. Dit is een mooi bedrag,
ondanks de vele avonden regen. Samen zorgden
zij voor deze succesvolle opbrengst, die méér
onderzoek naar deze vreselijke buikziekten mogelijk maakt. Aan alle
collectanten en u gevers aan deze collecte heel hartelijk dank voor uw
medewerking! In die week gingen door het hele land 16.000
collectanten langs de deuren. Dat deden zij door iedere dag het Maag
Lever Darm Alarm te laten ‘klinken’ langs de deuren – om aandacht
te vragen voor de 60 mensen die iedere dag te horen krijgen dat ze
een vorm van kanker hebben in het spijsverteringskanaal. Met het
geld redt de stichting levens, door meer onderzoek mogelijk te maken
voor de in totaal 2 miljoen buikpatiënten in Nederland.
Opbrengst collecte
De Maag Lever Darm Stichting steunt baanbrekende
wetenschappelijke onderzoeken naar verschillende vormen van
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kanker
in
het
spijsverteringskanaal,
zoals
darmkanker,
alvleesklierkanker en slokdarmkanker. Maar ook naar chronische
buikziekten als de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.
Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist? Doneren kan alsnog via www.mlds.nl
of sms BUIK naar 4333 en doneer automatisch €3.
Met vriendelijke groet,
Agnes Kemper
Plaatselijk organisator collecte Maag Lever Darm Stichting
SPREEKUUR ENERGIEK HEETEN
De eerste dinsdag in juli en augustus is er geen spreekuur van
Energiek Heeten. Indien u vragen heeft over de BTW teruggave
m.b.t. zonnepanelen kunt u telefonisch contact opnemen met Janet
Besten (06-46752145). Voor alle overige vragen over van alles wat
met duurzame energie te maken heeft kunt u telefonisch contact
opnemen met onderstaande leden. Er kan bijvoorbeeld advies
ingewonnen worden over uitgebrachte offertes.
Jan Schonenberg (06-33017143), Jan Oostewechel (06-51176432)
Loeck Tomassen (06-51343620), Janet Besten (06-46752145)

SPORTNIEUWS
HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Zaterdag 25 juni
10.00 uur
PLUS/Heeten C2
11.00 uur
PLUS/Heeten D1

Uit

Aanw./vertr.

Dalfsen C1
Dalfsen D1
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