't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Betrokken op elkaar
Als ik van Raalte naar Heeten, Nieuw-Heeten of Holten rij, kom ik
over een rotonde waar een kunstwerk op staat. Een kunstwerk waar
ik twee mensfiguren in zie die betrokken zijn op elkaar. Zijn ze in
gesprek? Luistert de een naar het (levens)verhaal van de ander?
Zitten ze zwijgend naast elkaar?
Het doet mij denken aan de vraag die ik me stelde toen ik naar de
parochie Heilig Kruis kwam: wat is nou typerend voor mijn pastorzijn? Woorden die hierin de kern raken zijn (oprechte) aandacht,
(waarachtige) betrokkenheid, presentie ofwel aanwezig zijn. Zo
eenvoudig als ik ze hier schrijf, zo moeilijk zijn deze woorden in de
praktijk te brengen in onze huidige tijd en maatschappij. Alles gaat
snel, er moet zoveel, druk, druk, druk. Maar wat kan het heilzaam
zijn (ik gebruik maar eens een heerlijk ouderwets woord) als je de
tijd neemt om aanwezig te zijn, betrokkenheid te tonen en aandacht
te hebben voor elkaar. En ja, dit kun je ook met en voor elkaar doen,
daar hoef je geen pastor voor te zijn.
Ik mocht dat ervaren bij mijn afscheid in de vorige parochie. Zoveel
mensen die me kwamen bedanken voor de keren dat ik er voor hen
was, dat ik de tijd nam om met oprechte aandacht en waarachtige
betrokkenheid bij hen aanwezig te zijn en daarmee God aanwezig te
brengen. Een eenvoudig gebaar, maar het betekent zoveel. Wordt dat
altijd zo gezegd en echt benoemd? Nee, natuurlijk niet en dat hoeft
ook niet.
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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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Maar dat voelden we samen zo en dat heeft iets van heil en zegen
gebracht.
Nu, in de parochie hier, mag ik dit weer ervaren. Met mensen één op
één, maar zeker ook waar ik met werkgroepen aan tafel zit om te
kijken naar hun werkzaamheden, waar iets van inspiratie opbloeit.
Laten we blijven optrekken met elkaar, met oprechte aandacht en tijd
voor elkaar, bij elkaar aanwezig zijn zoals die twee mensfiguren op
de rotonde.
Pastor Lonneke Gunnink – van den Berg

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
2 juli
Zondag
3 juli
Woensdag
6 juli

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
past. J. Verweij
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Koor
Rejoice

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 2 juli
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.
17.00 u.
Paulus
Broekland

19.00 u.

Haarle
Luttenberg
Mariënheem

19.00 u

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

Zondag 3 juli
Geen viering
09.30 u.
Eucharistieviering
10.30 u.
Eucharistieviering
09.00 u.

Eucharistieviering
Geen viering

09.30 u.

Woord- en
communieviering
Geen viering
Woord- en
communieviering

09.30 u.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend 2 en 3 juli:
Jgt. Jan Reimink; Jgt. Arie Kerkvliet; Overl. ouders Vulink-Reimert;
Geert Voorhorst; Johanna C. Kok-Bakker; Jan Voorhorst; Jan Klein
Overmeen; Jan, Lien en Lidy Lenferink; Antoon Schoorlemmer;
Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Hein en Grada Wagemans; Marie A. Tepperik; Jan Timmer;
Overl. ouders Lorkeers-Rodijk; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina
Olde Bijvank-Haverkamp en Wim Olde Bijvank; Gerrit Evers; Gé en
Annie Hazelhekke-Ruiter; Tinus Roesink; Overl. ouders GrondhuisWevers; Ria Hendriks-Assink; Wim en Toos Tutert.
Woensdag 6 juli:
Jan Hondeveld en fam.; Anton Lokate.
MISINTENTIES TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
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. 2/7
Za. 9/7
Za. 16/7
Zo. 24/7
Za. 30/7
Za. 6/8
Za. 13/8
Ma. 15/8
Zo. 21/8
Za. 27/8

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

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

Misdienaars
Eveline en Wouter Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Jacob en Tijs Salden
Michael Breuker en Gijs Nijboer
Geen misdienaars
Eveline en Judith Salden
Wouter en Jacob Salden
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden
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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*
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.
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 5 juli groep 5; maandag 18 juli groep 1
Woensdag 3 augustus groep 2; maandag 15 augustus groep 3
KERKHOFMANNEN
Maandag 4 juli weer op het kerkhof aan het werk.
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Het parochiesecretariaat is i.v.m. met vakantie gesloten vrijdag 22
juli t/m vrijdag 12 augustus. Allen op woensdag 3 augustus is het
secretariaat van 09.00 tot 11.00 u. geopend.
GEZOCHT! PIANIST VOOR HET
KINDERKOOR
“ONDERWEG”
Wij zoeken een enthousiaste pianist ( of keyboard speler) M/V voor
het kinderkoor in onze geloofsgemeenschap Haarle. Hierin zingen
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kinderen vanaf groep 1 t/m groep 8. Ben jij diegene die dit koor kan
begeleiden? Voor meer informatie kun je bellen met:
Joke van Schooten, tel.0548 - 595476 of
Liesbeth Kemper,
tel.0548 - 595014
KINDERKERK KAÏN EN ABEL
(voor kinderen van 3 – 12 jaar)
Ben jij ook wel eens jaloers op je zus, omdat zij
wel nieuwe kleren krijgt en jij niet?
Of omdat je broer al goed kan
lezen en jij nog niet? Wat doe je
dan? Maak je ruzie of zeg je
tegen papa en mama hoe je je
voelt?
Ook Kaïn was jaloers op zijn
broer Abel, omdat God blij was
met het cadeau van Abel. Naar
het cadeau van Kaïn keek hij niet
om. Hoe dit verhaal afloopt hoor
en zie je in de komende kinderkerkviering. Natuurlijk zijn ook je
broertje en/of zusje, je vader en moeder, opa en oma van harte
welkom!
Ook deze viering gaan we weer met 2 groepen werken. De kinderen
vanaf groep 4 krijgen hun eigen verhaal en eigen activiteiten. De
viering gaan we samen openen en samen afsluiten.
Wat gaan we verder doen?
Samen gaan we zingen, bidden, kaarsjes branden en nog meer. Jullie
mogen ook een houdbaar product meenemen. Wij zorgen er voor
dat dit bij de gezinnen komt die dat nodig hebben. Na afloop
drinken we nog wat ranja of een kop koffie of thee.
Waar en wanneer?
Op zondag 4 september om 11.00 u.
Plaats: in de Pauluszaal (die aan de Pauluskerk vastzit) Westdorplaan
122, 8101 BJ Raalte.
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Voor de ouders
Als
u
nog
vragen
heeft,
mail
gerust
naar
kinderkerkraalte@gmail.com. Of kijk op onze website:
www.parochieheiligkruis.nl/kinderen
Werkgroep Kinderkerk Raalte

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+
De volgende fietsavonden zijn de eerste en derde woensdag van de
maand namelijk 6 en 20 juli en 3 augustus. Vertrek om 18.30 u. vanaf
het plein. 17 augustus wordt de laatste fietstocht. Dan gaan we een
hele dag fietsen met een excursie. Lunchpakket meenemen. Voor
koffie wordt gezorgd. vertrek om 09.30 u. vanaf het plein. Bij slecht
weer gaat het fietsen niet door. Noteer deze gegevens in uw agenda
omdat vanaf nu geen informatie meer kunnen gegeven.Iedereen een
hele fijne vakantie en mooi weer toegewenst.

OVERIG NIEUWS
OVERBLIJFKRACHTEN
Beste ouder/verzorger, de afgelopen weken is de overblijfcoördinator
Hermien Hunneman, erg druk geweest met het zoeken van
overblijfouders om het schema voor volgend jaar rond te krijgen.
Ondanks het vele bellen, de persoonlijke benadering en de oproep in
de nieuwsbrief is het helaas nog niet gelukt om voldoende
overblijfouders te krijgen. Op dit moment hebben we een dan ook
“overblijfprobleem” voor volgend schooljaar. Een situatie waarvan
wij u graag op de hoogte stellen. Dit "overblijfprobleem” zou kunnen
worden opgelost door invoering continue rooster, echter op dit
moment is het (nog) niet zover. Hiervoor verwijzen we u naar reeds
gepubliceerde tekst in de vorige nieuwsbrief:
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In februari van dit jaar heeft u de ouderpeiling mbt andere
schooltijden ontvangen. Een werkgroep van ouders en teamleden
heeft samen deze ouderpeiling uitgezet. Half maart was de laatste
inleverdag. Vervolgens heeft de werkgroep de peiling uitgewerkt en
heeft het team in een tweetal overleggen met elkaar gesproken over
het continurooster.
De urgentie om te onderzoeken of de schooltijden aangepast moeten
worden, komt vanuit de ouders van school. Uit de ouderpeiling blijkt
dat er een voorkeur is voor het continurooster.
Voor teamleden is die urgentie er niet. Binnen het team hebben we
uitgebreid met elkaar gesproken en besproken wat de plussen en
minnen zijn. De grote vraag is: hoe organiseer je de pauzes en de
pleinwacht. Er is een vraag over de organisatie van de schooldag.
Wat is de meerwaarde na schooltijd. Hoe stemmen we dit af met
KOOS.
Om al onze vragen te stellen, gaan we collega’s van de basisschool de
Linderte uit Raalte uitnodigen. Dit overleg is gepland op 6 oktober.
Marie-José Kupers-Verschure,
directeur St. Bernadetteschool
In overleg met de MR, OR, de overblijf coördinator en school hebben we ervoor kozen om via deze brief een dringende oproep te doen
aan alle ouders/verzorgers om zich aan te melden als overblijfouder.
Op de onderstaande momenten zoeken we overblijfouder:
Voor groep 1/2 zoeken wij één overblijfouder voor maandag, dinsdag
en donderdag.
Voor de bovenbouw zoeken we twee overblijfouders voor maandag
en dinsdag en één overblijfouder voor de donderdag en de vrijdag.
Wilt u zelf overblijfouder worden of kent u iemand die het leuk vindt
het om het overblijven op de St. Bernadetteschool te begeleiden dan
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kunt u zich aanmelden. De vergoeding die er tegenover staat is € 6,75
per keer. In het eerstvolgende kevertje wordt de oproep voor
overblijfouders voor de St. Bernadetteschool gedaan. Op die manier
bereiken we andere Heetenaren die hiervoor wellicht belangstelling
hebben. Wilt u zich aanmelden of meer informatie over het
overblijven neem dan contact op met Hermien Hunneman. Ze is
bereikbaar op telefoonnummer 06-23704216 of op 0572-381518.Ook
kunt u vrijblijvend een uurtje meedraaien in een groep. Wanneer het
niet lukt om het overblijven rond te krijgen voor de St.
Bernadetteschool met vrijwilligers zullen we naar andere oplossingen
moeten zoeken. Als bijlage bij deze brief vindt u het opgaveformulier
voor het overblijven voor volgend schooljaar. Wilt u deze zo spoedig
mogelijk inleveren zodat we een compleet beeld hebben van het
totaal aantal kinderen dat overblijft. Wij gaan ervan uit u zo
voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen erop dat we het
overblijven op school voor volgend jaar weer fijn en veilig kunnen
organiseren met onder andere uw hulp. Met vriendelijke groet,
Debbie Kotteman, MR; Stieneke Kieftenbeld, OR; Hermien
Hunneman, overblijfcoördinator; Marie-José Kupers-Verschure,
directeur
COLLECTE NEDERLANDSE RODE KRUIS
De collecte van het Nederlandse Rode Kruis heeft het mooie
bedrag opgeleverd van € 1.774,96. Hartelijk dank aan alle mensen die
eenbijdrage hebben geleverd aan dit prachtige bedrag. Ook
decollectanten willen we heel erg bedanken voor hun inzet.
Namens de wijkcoördinatoren van het Rode Kruis Heeten, Linda
Klein Koerkamp & Marieke Mars
PRIMEUR MARATHON-ESTAFETTE TIJDENS PONYWEEK
Waren het in de voorgaande jaren de skeeleraars die aan het begin
van de ponyweek de toon zetten, vanaf 24 september zullen
hardlopers de dienst uitmaken op deze eerste zaterdag. Bijzonder is
bovendien dat de organisatie niet kiest voor een gebruikelijke
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dorpsloop waarbij iedere loper een keuze maakt uit één van
loopafstanden. Heeten gaat zich op de kaart zetten met de EKIDEN.
Een Ekiden is een marathon die wordt gelopen in de vorm van een
estafette. De oorsprong van dit evenement ligt in Japan. Vroeger
werden in dit land belangrijke documenten door estafettelopers
bezorgd op de plaats van bestemming. Bij de Ekiden loopt een team
van 6 lopers samen de klassieke marathonafstand van 42.195 meter.
De estafettelopers lopen achtereenvolgens 5, 10, 5, 10, 5 en 7,195
kilometer. Op het wisselpunt geven de lopers een sjerp - de tasuki door, die om het lichaam gedragen wordt. Een Ekiden in Heeten is
niet alleen een bijzonder verschijnsel op de overvolle loopagenda, de
loopvorm doet een beroep op het leveren van een gezamenlijke
teamprestatie. Wedstrijd- en recreatielopers kunnen zich als team
aanmelden. Wat zou het mooi zijn als in Heeten zich teams gaan
vormen die op 24 september met elkaar de strijd aangaan op deze
marathon-estafette. Vandaar nu al de oproep: doe mee met dit
prachtige loopevenement! Vorm met je vrienden, met je straat , met
je collega’s , met je sportteam of ‘hoe-dan-ook’ een zestal. Stimuleer
elkaar en ga samen dit avontuur aan! We zullen binnenkort meer
bekend maken over de inschrijfprocedure. Een Ekiden-race in
Heeten! Na Rotterdam en Zwolle een officieële Ekiden vanaf ons
eigen dorpsplein……Hoe geweldig is dat! Wil je nu alvast wat meer
informatie? Dat kan! Mail dan naar Bertus de Haan
ajadehaan@home.nl
STEUN DE ZONNEBLOEM IN HEETEN. KOOP LOTEN !
In de maand juli komen vrijwilligers van de Zonnebloem loten
verkopen in het buitengebied. De loten kosten € 2,00 per lot.
Alhoewel er vele geldprijzen te winnen zijn waaronder de hoofdprijs
van € 15.000,- is de loterij veel meer dan een kansspel. Met de
opbrengst financiert de Zonnebloem weer tal van activiteiten ook op
plaatselijk gebied. De collectant gemist of woont u in het dorp en u
wilt graag loten, neem dan contact op met Hermien Visscher tel.
381823.
De Zonnebloem, afd. Heeten
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ACTIVITEITEN IN KULTURHUSTREFPUNT
Op vrijdag 1 juli, wordt de laatste editie voor
de
zomervakantie
van
de
"Ondernemersborrel" in KulturhusTrefpunt
georganiseerd. Voor alle ondernemers, ZZPers 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 Kulturhus
Trefpunt, waar voor de borrelhap wordt gezorgd. Tijdstip : tussen ca.
17.30 en 19.30 u.
Zaterdag 9 juli, is er een concert van cello en piano in
KulturhusTrefpunt. Hanneke Rouw en Afke Wiersma spelen voor u
een tweetal Sonates van Beethoven.Hanneke Rouw heeft cello
gestudeerd aan de LUCA School of Arts in Leuven en Afke Wiersma
heeft na haar Conservatorium opleiding in Zwolle, Masterclasses
gevolgd in New Jersey (Amerika). Het concert begint om 20.00 u.;
zaal open vanaf 19.30 u. De toegangsprijs bedraagt € 6,50. Dit is
inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst.
Ernst Cochlovius (beheerder) 06-14546475
info@kulturhustrefpunt.nl
www.kulturhustrefpunt.nl

SPORTNIEUWS
BADMINTON
Nog even je badmintonskills oppoetsen, zo vlak voor de vakantie?
Kom een maand meedraaien met de badmintonvereniging in Heeten
in de Sporthal. Dinsdagavond. Van 8 tot 80.
Jeugd start om 18.30 tot ca. 20.00 u., volwassenen vrij tussen 18.30
en 21.00 u. Rackets en professionele begeleiding zijn aanwezig. Info:
06-53881239
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VAN DE REDACTIE
’t Kevertje nr. 23 van vrijdag 8 juli komt i.v.m. de zomervakantie uit
voor 8 weken. Graag uw kopij inleveren uiterlijk dinsdag 5 juli om
18.00 u.

*******************************************************
VAN DE REDACTIE
Na de zomervakantie zal ’t Kevertje in principe 1 x in de 14 dagen
verschijnen. Rekening houdend met de schoolvakantie, de ponyweek,
etc. is er een schema gemaakt t/m 28 oktober 2016. Het laatste
Kevertje voor de zomervakantie verschijnt op vrijdag 8 juli en is voor
8 weken. Kopij inleveren uiterlijk dinsdag 5 juli om 18.00 u.
Het eerste Kevertje na de zomervakantie verschijnt op vrijdag 2
september.
Planning Kevertje na de zomervakantie:
Verschijningsdatum Aantal weken
Kopij inleveren
vrijdag
dinsdag 18.00 u.
2 september
2
30 augustus
16 september
3 i.v.m. ponyweek
13 september
7 oktober
3 i.v.m. herfstvakantie 4 oktober
28 oktober
2
25 oktober
*******************************************************

12

