't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

“Kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer” (Jesaja 2,5)
Velen van u weten uit eigen ervaring hoe donker het soms in een
mensenleven kan zijn en hoe donker wij het ook voor elkaar kunnen
maken. Er zijn velen in onze dagen die zoeken naar warmte,
vergeving, barmhartigheid, nabijheid, saamhorigheid, tederheid,
geborgenheid, vrede en licht. Zoeken wij daar eigenlijk niet allemaal
naar?
In de afgelopen Adventsperiode hebben in de verschillende
kerkdiensten woorden van de profeet Jesaja geklonken. Jesaja wil
met zijn woorden iedereen, die tast en zoekt in het duister,
bemoedigen. Hij zegt met zoveel woorden: “hou vol, blijf zoeken, er
komt licht van Godswege, het breekt al door in mensen die licht
uitstralen, recht doen”.
Met het Kerstmis mogen we vieren dat deze beloftevolle woorden
van Jesaja geen loze woorden zijn, geen goedkope troost in bange
dagen. Nee, zijn woorden zijn bewaarheid in de geboorte van Jezus,
licht van Godswege bij uitstek.
Het is niet zo dat alle duisternis bij zijn geboorte ineens is verdreven.
We weten anno 2016/2017 wel beter. Maar we weten ook, althans
we zouden dat mogen/kunnen weten, dat zijn lichtende manier van
leven door geen enkele duisternis overmeesterd kon en kan worden.

Vrijdag 23 december 2016

jaargang 50

nummer

31

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 VOOR DRIE WEKEN

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
Prof. Dr. J.J. Baneke, pastoor
G.J. Nijland parochievicaris

06/10226557 pastoorbaneke@parochieheiligkruis.nl
0570-526356/06-42571832
pastornijland@parochieheiligkruis.nl
Past. werkster A. van Engeland 06-43502534 astridvanengeland@hetnet.nl
zowel sms, app, telefoon
Past. werker H. Bloo
06-22291539 h.bloo@katholieksalland.nl
Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg
lonnekegunnink@hetnet.nl
Past. werkster
038-4527475

 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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Zijn licht, zijn lichtende manier van leven is sterker dan wie of wat
ook.
Ook al spreken de harde feiten van onze wereld een andere taal ( de
taal van de duisternis, onvrede, haat, tweespalt, ruzie, hebzucht…)
zijn licht is niet te doven. Zijn licht verspreidt warmte, liefde, vrede,
saamhorigheid, barmhartigheid, nabijheid… Het is een heel
kwetsbaar vlammetje soms, maar het is niet te doven.
Dat hebben de eeuwen door mensen ervaren die “in zijn licht hebben
gewandeld”, die zich hebben laten leiden door zijn licht, die hem in
woord en daad zijn nagevolgd. Zij hebben ervaren dat “wandelen in
zijn licht” waarachtig betekenis en zin geeft aan hun leven.
Ik mag hopen..tot mijn welzijn, tot uw welzijn, tot welzijn van de
wereld..dat ook wij willen (blijven) wandelen in zijn licht. Dat wij
zijn licht, liefde en vrede blijven verspreiden juist daar waar het
mensen te donker is. Dat mede daardoor 2017 tot een jaar vol licht en
liefde mag uitgroeien.
“Kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer”(Jesaja 2,5).
U mag dit trouwens ook als een uitnodiging zien om met Kerstmis
naar de kerk te wandelen/komen. U allen, jong en oud, bent er van
harte welkom om samen de duisternis van deze wereld aan flarden te
zingen met mooie liederen over licht, vrede en gloria. U bent van
harte welkom om samen weer even hoopvol stil te worden bij dat
lichtende verhaal van Maria, Jozef en het kindje Jezus.
Mede namens mijn collega-pastores wens ik u een Zalig Kerstfeest en
een Gezegend en Lichtend Nieuwjaar.
Harry Bloo, pastor
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KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
24 december

Tijd
19.30 u.

21.30 u.
Zondag
25 december

09.00 u.

11.00 u.

Viering
Kerstavond, woord- en
communieviering, gezinsviering,
past. werker H. Bloo
Kerstavond, eucharistieviering,
past. Balster
1e Kerstdag, woord- en
communieviering, past. werker
H. Bloo
Kindje wiegen, verzorgd door
de werkgroep gezinsviering
2e Kerstdag, eucharisieviering,
em. Past. J. Verweij
Eucharistieviering

Koor
Sunshine

Koor
Parochiekoor

Maandag 26
december
Woensdag
28 december

09.30 u.

Datum
Zaterdag
31 december
Zondag
1 januari
Woensdag
4 januari
Vrijdag
6 januari

Tijd
19.00 u.

Viering
Woord- en communieviering,
verzorgd door de werkgroep
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

09.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Datum
Zaterdag
7 januari
Zondag
8 januari
Woensdag
11 januari

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering, past. G.
Nijland
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

19.00 u.

Power of
Music
Rejoice

Sunshine
Fanfare

Koor
Parochiekoor

Namen voorgangers onder voorbehoud
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OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 24 december Kerstavond
Nw. Heeten

21.00 u.

Holten
Kruisverh.

Woord- en
communieviering
Geen viering

Zondag 25 december
1e Kerstdag
09.00 u.
Eucharistieviering
09.30 u.

Woord- en
communieviering
Eucharistieviering

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

10.30 u.

Paulus

17.00 u.
21.00 u.
23.00 u.
21.00 u.

Broekland

19.00 u.

10.30 u.

Haarle

21.30 u.
19.00 u.

Woord- en
communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Luttenberg

19.00 u.

Woord- en
communieviering
21.30 u.
Woord- en
communieviering
Mariënheem 19.30 u.
Woord- en
communieviering
Maandag 26 december 2e Kerstdag
Nw. Heeten 09.30 u.
Eucharistieviering
Holten
Geen viering
Kruisverh.
10.30 u.
Eucharistieviering
Paulus
Geen viering
Broekland
Geen viering
Haarle
Geen viering
Luttenberg
Geen viering
Mariënheem
Geen viering

09.30 u.

Woord- en
communieviering
Eucharistieviering

09.30 u.

Eucharistieviering

Zaterdag 31 december
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
19.00 u.
Paulus
19.00 u.

Zondag 1 januari
Geen viering
09.30 u.
Eucharistieviering
Geen viering
10.30 u.
Eucharistieviering

Broekland

19.00 u.

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

09.00 u.

09.30 u.

Woord- en
communieviering
Woord- en
communieviering

Geen viering
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Zaterdag 31 december
Haarle
19.00 u.
Luttenberg

19.00 u.

Mariënheem

19.00 u.

Zaterdag 7 januari
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.
17.00 u.
Paulus
Broekland
Haarle

19.00 u.

Luttenberg
Mariënheem

19.00 u.

Woord- en
communieviering
Woord- en
communieviering
Woord- en
communieviering

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

Zondag 1 januari
Geen viering
Geen viering
09.30 u.

Eucharistieviering

Zondag 8 januari
Geen viering
Geen viering
10.30 u.
Eucharistieviering
09.00 u.
09.00 u.

09.30 u.

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

OVERLEDEN
Op vrijdag 9 december is op 88-jarige leeftijd overleden Gerarda
Johanna Koopman-Streppel. Zij verbleef op de Hartkamp in Raalte.
Haar uitvaart en crematie hebben op woensdag 14 december
plaatsgevonden.
Op maandag 19 december is op 81-jarige leeftijd overleden Toos
(Antonia Grada) Duteweert-Kleverwal. Zij woonde op de
Stevenskamp 327 te Heeten. Haar uitvaart en crematie hebben op
vrijdag 23 december plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
Zaterdag 24 december Kerstavond:
19.30 u.:
Jgt. Mathilde Kerkvliet; Tonny Schoorlemmer
en Leon
Schoorlemmer; Pa, Gerard en Willy Kieftenbeld en overl. fam.;
Overl. fam. Zennipman-Kakkenberg; Gerrit Aarnink en overl. fam.;
Bernard Vloedgraven en overl. fam.; Johan Elshof en overl. familie
21.30 u.:
Jgt. Hermanus Vulink; Jgt. Jan Fakkert; Jgt. Hermanus Nikamp; Wim
Wigink, Gerda Wigink-Assink, Diane Wigink-Spikker en overl. fam.;
Wim Evers en Marie Evers-Pleizier en overl. fam.; Overl. fam.
Vegterlo-Hondshorst; Miny en Tom Tutert; Jacoba en Albert van
Leussen; Wim en Toos Tutert; Onze ouders Elders-ten Zijthof;
Doortje Mensink en fam.; Wilhelmus van Doorenmolen en overl.
fam.; Jan Klein Overmeen; Bernard Schoorlemmer en overl. fam.
Schoorlemmer-Vegterlo; Wim Nijenkamp; Overl. fam. Vulink-Pol;
Anna Kogelman; Mirjam Tibben en overl. fam. Tibben-Groten;
Bennie Tibben; Overl. fam. Bril-Hondeveld; Overl. ouders en fam.
Tepperik-Rosenkamp en Willy Tepperik; Overl. ouders en fam.
Mensink-Wagemans; Overl. ouders Dijkman-Satink, broer en zus;
Marietje Nikamp-Vloedgraven; Maria Nikamp-Grondhuis; Antoon
Hazelhekke; Hein Koenjer en overl. fam.; Ben en Trees DijkmanWippert; Overl. ouders Bosman-Ruiter en Gerard; Overl. fam.
Hondeveld-van Bemmel; Ben Dijkman; Overl. fam. Wim, Marietje
en Leonie Hiethaar-Machielsen; Willem J. Hunneman; Overl. ouders
Vulink-Kleverkamp; Evert Wichers Schreur en overl. fam.; Johan en
Annie Meijerink en Peter Meijerink; Overl. ouders Wevers-van Riel;
Tonny Langkamp-Tjallinks; Arnold Schoorlemmer; Overl. fam.
Hoogeslag-Willems; Overl. fam. Hollegien-Schrijver; Wim Kouwert;
Marie en Anton Tijs; Jan Voorhorst; Overl. ouders Habers, broer en
zus; Overl. ouders A. Olde Bijvank-Haverkamp; Overl. Ouders M.
Kloppenburg-Biemans; Overl. ouders Heerink-Gerritsen; Johan
Koolhof en overl. fam.; Tonny Bootsveld; Johan Overmars en Diny
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Overmars-Kinds en overl. fam.; Overl. ouders OostewechelMeijerink en overl. fam.; Marinus F. Oude Nije Weme; Overl. ouders
Klein Overmeen-Reimert en overl. fam.; Wim Brinkhof; Gerrit
Jansen of Lorkeers; Anton en Tonnie Schrijver-Schoot Uiterkamp;
Riekus Willemsen en zekere intentie; Johan van Dooremolen; Tonny
Linthorst-Rodijk; Overl. ouders H. Meijerink-Velderman; Overl.
ouders en fam. Wieten-Kruiper; Overl. ouders en fam. VeldkampBloemenkamp.
Zondag 25 december 1e Kerstdag:
Tot zekere intentie; Uit dankbaarheid; Jgt. Han Kieftenbeld; Jan, Lien
en Lidy Lenferink; Overl. ouders Evers-Simons; Overl. ouders
Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Anna Alferink,
Bertus Alferink, Maaike en Daniëlle; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders
Boksebeld-Tutert; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard
en Teun; Overl. fam. Reimert-Veldkamp en zuster Marian; Overl.
ouders Vulink-Reimert; Riek Vulink; Wim Tutert; Riek en Hein
Groot Zwaaftink; Leida en Frans Boerhof; Ben Obdeijn en Diny
Obdeijn-Koerkamp; Jan Timmer; Wim Rientjes en overl. ouders en
Bernard Nijkamp; Dinie Beumer; Herman en Mien Timmer, Ben en
overl. fam.; Johan en Marie Marsman; Betsie Haarman-Schrijver en
overl. fam.; Wim Wichink en overl. fam.; Harry ten Have en overl.
fam. Ten Have-Schrijver; Bernard Schrijver; Antoon en Marietje
Ogink-Olde Bijvank; Hein en Marietje Voorhorst-Schrijver; Gé en
Annie Hazelhekke-Ruiter; Overl. ouders Haarman-Nij Bijvank;
Gerard Tijscholte; Antoon Schoorlemmer; Geert Voorhorst; Tom en
Miny Tutert; Annie Harink-In ’t Veld; Paul Nikamp; Jan Hagen en
overl. fam.; Wim Rouweler; Bart en Martie ten Have en overl. fam.;
Anton Aarnink en fam.; Bernard Schotman en overl. fam.; Henk
Goorden en overl. fam.; Toos Temmink-Bosman; Mies Ruiter; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Geert Lubbers; Evert Wichers Schreur en
overl. fam.; Wim Hunneman; Overl. ouders Wichink-Wiggers; Wim
Schrijver; Overl. ouders Reimert-Veldkamp en overl. fam.; Mans en
Marie Reimert; Jan Bril; Antonius Hiethaar, Gerritdina Hiethaar-de
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Groot en Diny Hiethaar; Gerda Koopman-Streppel; Toos DuteweertKleverwal.
Maandag 26 december 2e Kerstdag:
Uit dankbaarheid; Voor de overleden leden van de fanfare St.
Caecilia met name Willy Tepperik en Paul Nikamp; Anna AlferinkHobert; Overl. ouders Alferink-Buis;Hein Simons en Tonnie SimonsHuis in ’t Veld, Annelies Simons en Elke Schrijver; Overl. ouders en
fam. Solen-Dijkman; Overl. ouders Fiselier-Donkers en fam.;
Henrica A. Fiselier-Schiphorst
Woensdag 28 december:
Geen misintenties
In het weekend van 31 december en 1 januari:
Uit dankbaarheid; Jgt. Antonius Schoot en Willemina SchootBeuwer; Overl. ouders Evers-Simons; Johan en Marie Marsman;
Geert Voorhorst; Wilhelmus van Dooremolen en overl. fam.; Paul
Nikamp; Bernard Schotman en overl. fam.; Overl. fam. Vulink-Pol;
Jan Hondeveld; Jan Voorhorst; Overl. ouders Heerink-Gerritsen;
Wim en Toos Tutert; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Hein
Hunneman en overl, fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Hein en Grada Wagemans; Overl. ouders Groote StroekSchoot, Jan, Bernard en Teun; Marie A. Tepperik; Bart en Martie ten
Have en overl. fam.; Toos Temmink-Bosman; Mies Ruiter; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Geert Lubbers; Wim Hunneman; Wim
Kouwert; Marinus F. Oude Nije Weme; Miene Boksebeld-Tutert;
Gerda Koopman-Streppel; Toos Duteweert-Kleverwal
Woensdag 4 januari:
Overl. fam. Bolscher-Gerbert;
Vrijdag 6 januari 1e vrijdag van de maand:
Jgt. Leon Schoorlemmer; Pa, Gerard en Willy Kieftenbeld en overl.
familie
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In het weekend van 7 en 8 januari:
Jgt. Gerritdina Vulink-Besten; Overl. ouders Vulink-Reimert; Overl.
echtp. Mensink-Pronk; Overl. ouders Lorkeers-Rodijk; Gé en Annie
Hazelhekke-Ruiter; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders VoorhorstOlde Bijvank en Herman Voorhorst; Wim Rouweler; Herman en
Mien Timmer, Ben en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders en fam.
Tepperik-Rosenkamp en Willy Tepperik; Antoon Bosman; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Geert Lubbers; Wim Hunneman; Johan
Overmars en Diny Overmars-Kinds; Jan Bootsveld; Gerda KoopmanStreppel; Toos Duteweert-Kleverwal
Woensdag 11 januari:
Jgt. Jan Klein Overmeen; Leida en Frans Boerhof
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 24/12

Tijd
19.30 u.

Za. 24/12

21.30 u.

Zo. 25/12
Ma. 26/12
Za. 31/12
Za. 7/1
Za. 14/1
Za. 21/1
Zo. 29/1

09.00 u.
09.30 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
09.00 u.

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

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

10

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. 9/1 20.00 u.
Werkgroep Gebedsdiensten
P
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 28 december groep 4
Dinsdag 17 januari groep 5
GEZINSVIERING
Kerstavond, 24 december 19.30 u.: ‘Ken jij het kerstverhaal?’
Kijk eens: een prachtig boek.
Weten jullie waar het over gaat?
Ja, over het Kerstverhaal. Over
Maria en Jozef. Over de keizer, de herders en de
engelen. En over het Kerstkind, Jezus.

Ik wou dat ik het jullie kon voorlezen maar,......
er is iets ergs gebeurd, moet je maar horen......
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KINDJE WIEGEN 1e Kerstdag, 11.00 u.

Groeten werkgroep gezinsviering en kinderkoor Sunshine
NIEUWJAARSRECEPTIE
De Pastoraatgroep en Locatieraad van Heeten willen u hartelijk
danken voor uw inzet van het afgelopen jaar voor onze parochie. Wij
nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie
en jaarvergadering op woensdag 18 januari 2017, gehouden bij
Dertien (voorheen Bosgoed) om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 u. Na
de cijfertjes hebben we Vicaris R.G.W. Cornelissen uitgenodigd. De
avond wordt afgesloten met een drankje.Een Zalig Kerstfeest voor u
allen en een voorspoedig 2017.
HET VREDESLICHT VAN BETHLEHEM
Vrede daarnaar verlangen wij. Vrede in het
Midden-Oosten, vrede in oorlogsgebieden, vrede
in Syrië, vrede in onze dorpen. Elk jaar wordt aan
de vredesvlam in Bethlehem een licht ontstoken
dat zijn weg gaat over de wereld. Dit vlammetje
brengt licht daar waar het donker is. Dit licht uit
Bethlehem is naar ons toegekomen, via Geneve, Utrecht, Haarle naar
Heeten. Kinderen van de scouting uit Haarle hebben zaterdagmiddag
het Vredeslicht uit Utrecht opgehaald en naar Heeten gebracht.
Zaterdagavond 17 december is dit licht onze kerk binnen gebracht
tijdens de viering om 17.30 u. Het blijft branden tot het feest van
Driekoningen. U kunt ook zelf het licht mee nemen naar huis of aan
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anderen doorgeven. Het is handig om dan zelf een lantaarn mee te
nemen; ook kunt u een noveenkaars meenemen of kopen zodat het
licht bij u zeker 9 dagen kan branden.
Onderstaand gedicht verwoordt heel mooi wat dit kleine vlammetje
probeert uit te dragen.
In Bethlehem geboren,
een vlammetje eenzaam en klein.
Het wil zijn boodschap aan iedereen laten horen,
het wil in alle harten zijn.
Door een kind ontstoken en meegenomen,
zo gaat het vredeslicht op reis.
Per vliegtuig en per trein in vele landen aangekomen,
laat zich niet tegenhouden door sneeuw of ijs.
Kom allemaal dit vlammetje halen
en kijk rustig naar zijn heldere licht.
Dit vlammetje spreekt alle talen,
en brandt warm voor volgend bericht:
Vrede op aarde voor alle mensen,
is wat wij willen, dat maakt ons blij.
Hoe meer we hieraan denken, ons die vrede wensen,
des te sneller komt die vrede dichterbij.
Pastoraatgroep Heeten - Advent/Kerstmis 2016
TABULA RASA IN EEN WERELD VOL …?
Het is een paar dagen voor Kerst als ik dit schrijf. Er gebeuren allerlei
gruwelijkheden op het wereldtoneel, tegelijk. De hele wereld is van
slag. Ik denk na over wat mijn Kerstboodschap zal zijn. Wat wil dat
pasgeboren, kwetsbare kind - dat niet welkom was in een herberg ons zeggen? Wanneer u dit leest zijn we misschien al begonnen aan
het nieuwe jaar 2017. Kunnen we nog als een onbeschreven blad,
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tabula rasa, een nieuw jaar, een nieuwe toekomst of de wereld in
kijken? Of zitten we, zoals een jonge Duitse vrouw zei, gevangen in
wantrouwen tegenover eigenlijk iedereen? Ik heb in de hectiek van
alledag veel aan mijn regelmatige meditatie en mindfulness. Ik hoop
niet dat u nu denkt: oh, daar heb je dat woord weer … dan spijt me
dat. Maar mindfulness leert mij het volgende. Het betekent ieder
moment (!) met iets nieuws beginnen door met milde open aandacht
aanwezig te zijn en te kijken. Met name aan die mildheid schort het
bij mij nog wel eens. Mild, zonder oordeel mag ik kijken naar mezelf,
naar wat in mijn en andermans leven en in de wereld gebeurt. Er
zullen altijd mooie dingen én nare dingen gebeuren. Dat kan ik, dat
kunnen wij niet veranderen. Wat we wel veranderen kunnen is onze
houding hier mee om te gaan. Zo ga ik in gedachten terug naar die
gruwelijke gebeurtenissen in Berlijn en Ankara. Ik voel me er
misselijk van worden. Kunnen we dan geen Kerstmarkt, geen
tentoonstelling, geen glazen huis meer zonder angst bezoeken? En
terwijl ik dit schrijf realiseer ik me dat ik, op het moment dat deze
dingen gebeurden, heb zitten luisteren naar een prachtige Messiah
van Händel in de Grote Kerk in Zwolle. Dat was een heerlijk
moment, daar voelde ik me sereen. Het ene komt, het andere gaat, ik
bezie het mild en denk: dit zal niet veranderen in 2017, dit zal nooit
veranderen. Laat ik de bladzijde voor mezelf maar schoonvegen om
wat komt toe te laten in dit nieuwe jaar en vertrouwen op Gods
zegen. Want – zoals ik aan het eind van een viering altijd zeg – ook
ik ga niet alleen op mijn weg, God gaat met me mee. Dat Hij ons ook
in dit nieuwe jaar bewaren, behoeden en zegenen mag.
Pastor Lonneke Gunnink – van den Berg
DIRIGENT GEVRAAGD
RK gemeenschap Holten zit per 1 januari 2017 zonder
dirigent/pianist. Wie ziet mogelijkheden tot het 1x per week of 2
weken ons dameskoor van 10 dames te begeleiden en eventueel 2x
per maand een viering. Uw reactie graag naar: Gerard Damink:
g.damink@solcon.nl tel. 0548-362442.
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KINDERKERK: KLEIN, MAAR DAPPER
(voor kinderen van 3 – 7 jaar)
Ben je wel eens bang? Of voel je je soms een beetje
klein? Niet schrikken hoor: we gaan deze keer
luisteren naar een verhaal van de grote reus Goliath
en de kleine herdersjongen David. Goliath voelt zich
heel groot en sterk. Hoe kan die kleine David van die grote reus
winnen denk je misschien? Maar David is wel héél slim! Kom maar
eens kijken en luisteren in de komende kinderkerkviering. Natuurlijk
zijn ook je broertje en/of zusje, je vader of moeder, opa of oma ook
van harte welkom!
Wat gaan we verder doen?
Samen gaan we zingen, bidden, kaarsjes branden en nog meer. Jullie
mogen ook een houdbaar product meenemen. Die verzamelen we in
een collecte en zorgen ervoor dat de producten bij gezinnen komen
die dat nodig hebben. Na afloop drinken we nog wat ranja of een kop
koffie of thee.
Waar en wanneer?
Op zondag 29 januari 2017 om 11.00 u.
Plaats: in de Pauluszaal (die aan de Pauluskerk vastzit),
Westdorplaan 122, 8101 BJ Raalte.
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
KERSTBAKKENACTIE SCOUTING HEETEN
De kerstbakkenactie die Scouting Heeten op zaterdag 10 december
heeft gehouden, is succesvol verlopen. Wij bedanken alle ouders,
leden en leiding voor de enthousiaste inzet bij het maken en het
verkopen van de kerststukjes en natuurlijk iedereen die een
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kerststukje heeft gekocht of een vrije gift heeft gegeven. Wij wensen
u fijne feestdagen toe.
Scoutinggroep Achille Ratti Heeten
NIEUWJAARSRECEPTIE KBO/ 55+
Op woensdag 4 januari hopen we weer op een gezellige middag, we
begroeten elkaar met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Dit keer
komt Hendrik Weenink uit Barchem, met het programma “Van
vrooger naor now” Een feest van herkenning met leuke anekdotes en
afwisselend door liedjes en muziek. De bijeenkomst begint om 14.00
u. bij Brasserie Dert13n. Tevens kunt U zich opgeven voor de reis,
deze keer gaan we naar “Sauerland” van dinsdag 13 juni t/m
maandag 19 juni, vragen neem contact op met Bennie Lokate tel.
381972 of Ans Korenromp 381772
PAARDENCONCOURS
Over 2 weken (vanaf vrijdagavond 6 januari) wordt in de manege van
Heeten aan de Schopkesdijk 1 een paardenconcours georganiseerd
door L.R. Heeten. Vrijdagavond vanaf 18.00 u. en zaterdag de gehele
dag staan in het teken van de dressuur, zaterdag is tevens een
selectiewedstrijd voor de ruiters en amazones van Kring Salland.
Zondag zal er een uitdagend springparcours worden afgelegd. Voor
beide disciplines mogen wij een groot deelnemersveld verwelkomen.
De toegang is gratis, ook is er een warme kantine met versnaperingen
aanwezig.
VISVERENIGING
Afhalen visvergunningen
Op donderdag 29 december kunt u uw visvergunning afhalen bij
brasserie Dert13n van 19.30 tot 21.00 u. Indien u via machtiging
betaald dan ontvangt u de documenten automatisch thuis.
Het bestuur
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FANFARE ST. CAECILIA
De datums voor het inzamelen van oud papier voor het komend jaar
2017 zijn:
7 januari
4 februari
4 maart
1 april
29 april
27 mei
24 juni
22 juli
19 augustus 16 september
14 oktober
11 november
9 december 6 januari 2018
Wij willen iedereen bedanken voor het brengen van het papier en
wensen allen een gezond en muzikaal jaar en prettige feestdagen.
Bestuur fanfare St. Caecilia
KBO/ACTIVITEITEN 55+
Ook in 2017 organiseren wij weer een geheel verzorgde zevendaagse
reis van 13 t/m 19 juni. Wij gaan naar het mooie Sauerland met zijn
zacht glooiend heuvels, prachtige landschappen, we ontmoeten de
prachtige natuur, maken een boottocht op een van de vele
stuwmeren. We maken kennis met de wieg van ons koningshuis en
volgen de Oranjeroute, een bezoek aan Dillenburg en Slot Arolsen te
veel om op te noemen. Begeleid door een Nederlands sprekende gids.
We verblijven in Sauerland Alpin hotel
in SchmallenbergGrafschaft. Vragen: neem contact op met Ans Korenromp 381772 of
Bennie Lokate 381972.
KBO/ACTIVITEITEN55+ EN MIEN ZORGROEP RAALTE
Ook in 2017 organiseren wij weer de gezellige inloopmiddagen op de
Stevenskamp. Op zondag 8 januari om 14.00 u. hopen wij u weer te
ontmoeten om de eenzaamheid met een gezellig spelletje te doen
vergeten.
CARNAVALSOPTOCHT 2017
Na de jaarwisseling komt de Carnaval in zicht. Op zondag 26 februari
gaat de carnavalsoptocht door ons dorp! Carnavalsvereniging
Sallands Zotten hoopt er samen met jullie en prins René en prinses
Rian een geweldige optocht van te maken. Mooi verkleedde kinderen,
duo’s en loopgroepen, versierde wagens met verrassende thema’s, we
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hopen jullie allemaal te zien als deelnemer of in het publiek! De
mooist verkleedde kinderen in het publiek kunnen een prijsje winnen.
De optocht start om 14.30 u. Online inschrijven voor de optocht 2017
kan op onze website www.sallandszotten.nl In de categorie ‘Grote
wagens’ kunnen maximaal 34 wagens meedoen, vol = vol.
Inschrijven in de categorie ‘Grote wagens’ vóór zaterdag 25 februari
12.00 u. Wij wensen u prettige feestdagen!
Optochtcommissie Sallands Zotten

OVERIG NIEUWS
KERSTRONDGANG BERNADETTESCHOOL
Tijdens de kerstrondgang van de Bernadetteschool op donderdag 22
december, was het dorp prachtig verlicht! Alle mensen die een
bijdrage hebben geleverd aan ons kerstfeest willen wij heel hartelijk
bedanken.
Team en Ouderraad Bernadetteschool
SPREEKUUR ENERGIEK HEETEN
Op dinsdagavond 3 januari houdt Energiek Heeten weer spreekuur.
Het spreekuur wordt gehouden vanaf 20.00 u.in KulturhusTrefpunt.
Aanmelden mag, maar is niet verplicht. Voor een kopje koffie of thee
wordt gezorgd. Het spreekuur is voor iedereen uit Heeten, die vragen
heeft over van alles wat met duurzame energie te maken heeft. In het
bijzonder zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen over de BTW
teruggave m.b.t. de aangeschafte zonnepanelen. Verder kan advies
ingewonnen worden over uitgebrachte offertes. Ook zal er aandacht
besteed worden aan zaken als terugverdientijd en recente duurzame
ontwikkelingen.
Jan Schonenberg (06-33017143), Jan Oostewechel (06-51176432)
Loeck Tomassen (06-51343620), Janet Besten (06-46752145)
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BINGO DATA IN KULTURHUSTREFPUNT VOOR 2017 :
donderdagavond 26 januari
donderdagavond 23 februari
donderdagavond 30 maart
donderdagavond 20 april
donderdagavond 18 mei
donderdagavond 22 juni
Inloop vanaf 19.30 u. ; aanvang bingo 20.00 u.
KulturhusTrefpunt – donderdag 12 januari 2017, 20.00 u. –
Thema-avond: "Wonen en Werken in Salland !"
Heb je wel eens iets vernomen, en wil je meer weten van/over :
 Landgoed en Woonerf De Driemarke (Overmeenweg te
Heeten)
 Stichting IJssellandschap en haar betekenis voor Wonen en
Werken in Salland (deze stichting viert in 2017 haar 750 jarig
bestaan)
 Wat kenmerkt Salland en wat is de plaats van Heeten daarin?
(korte impressie van : “Leer mij Salland kennen” met
onderwerpen als : Landschap en Geologie van Salland;
Landbouw; Dorpsgemeenschappen).
Kosten : € 5,00 per persoon, inclusief kopje koffie / thee.
Meld je svp wel even aan bij KulturhusTrefpunt - Ernst Cochlovius
of via info@kulturhustrefpunt.nl
Bestuur en management van KulturhusTrefpunt wenst u fijne
feestdagen en mooi 2017 !!!
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SPORTNIEUWS
HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Uit
Aanw./ vertr.
Zaterdag 7 januari 2017
09:00 CVO F2
Plus Severijn Heeten F1
8:00
12:25 CVO DC1
Plus Severijn Heeten DC1
14:25 CVO DB1
Plus Severijn Heeten DB1
15:50 Plus Severijn Heeten E1
Seine Wonen Heino/H.H.Z.D. E1
16:50 Plus Severijn Heeten D2
Atlantis Dronten D1
17:40 Plus Severijn Heeten DA1 Atlantis Dronten DA1
19:00 Plus Severijn Heeten DS1 HVBS DS1
20:15 Plus Severijn Heeten HS1 Duiven HS1
Zondag 8 januari
11:00 CVO DS3
Plus Severijn Heeten DS4
12:10 CVO DS2
Plus Severijn Heeten DS2
Woensdag 11 januari
21:30 Plus Severijn Heeten DMW1 Klarenbeek DMW1

VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum
vrijdag
13 januari 2017
27 januari
10 februari
3 maart

Aantal weken
2
2
3 i.v.m. voorjaarsvakantie
2

Kopij inleveren
dinsdag 18.00 u.
10 januari
24 januari
7 februari
28 februari

De redactie van ’t Kevertje wenst u allen fijne feestdagen en een
voorspoedig 2017!
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