't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Licht
Miljarden jaren geleden ontstond een nieuwe ster: de zon. Een hete
bol gas, zo’n 110 keer zo groot als de aarde. Zonder het licht van die
zon zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Al voor Christus
hielden de oude Grieken zich op wetenschappelijke basis bezig met
de sterren, met astronomie dus, en daarmee met licht. Nog weer later
gingen astronomie en astrologie hand in hand: aan de hemel kon je
aflezen wanneer het een goed moment was om iets te ondernemen.
In onze tijd weten we inmiddels veel meer over de zon, onze aarde
en het fenomeen licht. En vooral: wat licht met ons doet. Niet voor
niets komt deze maand een boek uit over de uitwerking van licht op
ons lichaam en onze geest. We hebben, zoals gezegd, licht nodig.
Persoonlijk merk ik in de winter sterk dat de dagen korter zijn. Ik
ben dan blij dat we vanaf Kerst merken dat ieder etmaal ietsje meer
licht komt. Bijna letterlijk: licht aan het einde van de tunnel! Ik weet
en merk dat de dagen langer worden, maar het duurt nog zo lang
voordat het echt voelbaar aangenamer wordt. Daarbij denk ik zeker
ook aan de vele sombere, grauw-grijze dagen die januari soms kan
tellen.
Met Kerst vierden we de komst van het Licht in de geboorte van
Jezus. Op 6 januari vieren we Driekoningen. Wijzen, men zegt
astronomen, gaan op weg, achter die bijzondere ster aan, op zoek
naar dat Koningskind. Zij lazen aan de hemel af dat zij op weg
moesten gaan en waarheen ze moesten gaan.

Vrijdag 13 januari 2017
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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 voor twee 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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Ik hou me vast aan dat oeroude gegeven dat sterren (de hemel) ons
iets te zeggen hebben, dat het ons de weg wijst als we op zoek gaan,
soms letterlijk, soms in overdrachtelijke, religieuze zin. Het helpt me
werkelijk alles wat zonniger, lichter in te kunnen zien. Blijkbaar ben
ik in goed gezelschap, want de wijzen lieten eigenlijk alles achter en
gingen hun grenzen ver te buiten toen ze die ene bijzondere ster
achterna gingen. Op weg naar ….
Pastor Lonneke Gunnink – van den Berg

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
14 januari
Zondag
15 januari
Woensdag
18 januari

Tijd
19.00 u.

Viering
Woord- en communieviering,
past. werker A. van Engeland
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Datum
Zaterdag
21 januari

Tijd
19.00 u.

Zondag
22 januari
Woensdag
25 januari

11.00 u.

Viering
Woord- en communieviering,
verzorgd door de werkgroep
Gebedsdiensten
Schelpenviering

19.00 u.

Eucharistieviering

Koor
Power of
Music

Koor
Rejoice

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 14 januari
Nw. Heeten
Holten

Geen viering
Geen viering

Kruisverh.

Geen viering

Zondag 15 januari
09.00 u.
Eucharistieviering
09.30 u.
Woord- en
communieviering
10.30 u.
Eucharistieviering
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Paulus

19.00 u.

Broekland
Haarle
Luttenberg

19.00 u.
19.00 u.

Mariënheem

Geen viering

Zaterdag 21 januari
Nw. Heeten 17.30 u.
Holten
Kruisverh.

17.00 u.

Paulus
Broekland
Haarle
Luttenberg
Mariënheem

Woord- en
communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Geen viering

19.00 u.
19.00 u.

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

Geen viering
Geen viering
Geen viering
09.30 u.
Woord- en
communieviering
09.30 u.
Woord- en
communieviering
Zondag 22 januari
Geen viering

10.30 u.
09.00 u.
09.00 u.

09.30 u.

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

OVERLEDEN
Op donderdag 29 december is op 95-jarige leeftijd overleden Marie
(Maria Alberdina) Kleine Koerkamp-Hiethaar. Zij woonde op de
Stevenskamp in Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op
dinsdag 3 januari plaatsgevonden.
Op maandag 9 januari is op 84-jarige leeftijd overleden Sjef
(Josephus Henricus Johannes) Fiselier. Hij woonde aan de
Koopmansstraat 1a te Heeten. Zijn uitvaart zal op zaterdag 14 januari
om 14.30 u. in de kapel van de Stevenskamp plaatsvinden,
aansluitend de crematieplechtigheid in Crematorium Steenbruggen te
Diepenveen.
Dat zij mogen rusten in vrede.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 14 en 15 januari:
Jgt. Jan Bosgoed; Wim Disselhorst, Casper en overl. fam.; Gé en
Annie Hazelhekke-Ruiter; Wim Nijenkamp; Mies en Trees Hiethaar
en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Geert
Lubbers; Wim Hunneman; Johan Elshof en overl. fam.; Gerda
Koopman-Streppel; Toos Duteweert-Kleverwal
Woensdag 18 januari:
Jgt. Diny Overmars-Kinds en Johan Overmars en overl. fam.; Jgt.
Jacobus Kerkvliet
In het weekend van 21 en 22 januari:
Jgt. Pastoor van Engelen; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Overl.
ouders en fam. Tepperik-Rosenkamp en Willy Tepperik; Wim
Disselhorst, Casper en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Geert Lubbers; Wim
Hunneman; Gerda Koopman-Streppel; Johan en Gerard Hagen en
overl. fam. Hagen-Daggenvoorde; Mans en Marie Reimert
Woensdag 25 januari:
Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. familie
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 14/1
Za. 21/1
Zo. 29/1
Do. 2/2
Za. 4/2
Za. 11/2
Za. 18/2
Zo. 19/2
Zo. 26/2

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

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

Misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Ruben en Judith Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Michael Breuker en Gijs Nijboer
Luuk en Eveline Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
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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.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = Trefpunt K = Kompas M = Molenhoek
Wo. 18/1 20.00 u. Jaarvergadering nieuwjaarsreceptie
Dertien
Di. 24/1 20.00 u. Jubileumcommisie
K
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 17 januari groep 5
Maandag 6 februari groep 1
NIEUWJAARSRECEPTIE UITNODIGING
De Pastoraatgroep en Locatieraad van Heeten willen u van harte
uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering op
woensdag 18 januari 2017, gehouden bij Dertien (voorheen Bosgoed)
om 20.00 u. Inloop vanaf 19.30 u. Na de cijfertjes hebben we Vicaris
R.G.W. Cornelissen uitgenodigd. Tevens wordt deze avond de
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paaskaars van vorig jaar verloot. De avond wordt afgesloten met een
drankje. Iedereen is van harte welkom. We hopen u deze avond
persoonlijk het alle beste voor het nieuwe jaar te wensen.
Pastoraatgroep/Locatieraad Heeten
MEDEDELING LOCATIERAAD
Ria Oldeboer heeft per 1 jan. 2017 afscheid genomen als bestuurslid
van de locatieraad. Ria heeft 11 jaar de functie van bestuurslid
en secretaris vervuld. Eerst 4 jaar van het parochiebestuur en daarna 7
jaar van de locatieraad. Wij danken Ria voor zijn jarenlange bijdrage
en inzet voor onze geloofgemeenschap.
Locatieraad
WEEK VAN DE EENHEID
Op 22 januari om 10.00 uur zal in het kader van de Week van de
Eenheid een oecumenische viering worden gehouden in de
Protestantse Kerk in Wesepe. Het thema van de viering is: Jouw
hand, mijn glimlach. De voorgangers zijn Godelieve Pieper en Irene
Ziegelaar en de zang zal worden verzorgd door het gelegenheidskoor
van Heeten-Wesepe.
Groet van het Parochiekoor
HERINNERING VOOR DE VRIJWILLIGERS VAN DE
ACTIE KERKBALANS
Op dinsdag 24 januari 2017 worden de wijklijsten en enveloppen
voor deze actie uitgereikt om 19.00 u. in KulturhusTrefpunt te
Heeten. Tevens zal er nadere informatie gegeven worden over deze
actie. U hebt hiervoor een uitnodiging ontvangen. Indien u deze
avond verhinderd bent of u wilt liever overdag de enveloppen halen,
dan kunt u ook op dinsdag 24 januari uw pakket afhalen bij Herman
Reefman, van Walbekestraat 21 te Heeten.
OPROEP TOT BEHOUD VAN DE SILA-REGELING
(STG. INTERKERKELIJKE LEDENADMINISTRATIE)
De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen
die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen
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adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA, de
Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Volgens de bestaande
regeling krijgt SILA adreswijzigingen automatisch door van de
burgerlijke stand van de gemeenten en via een slim systeem krijgen
ook de parochies deze informatie waarbij de privacy van parochianen
gegarandeerd blijft. Dit systeem helpt ook uw parochie om de
ledenadministratie actueel te houden. Als bijvoorbeeld na het
verdwijnen van de SILA-regeling een oudere parochiaan verhuist
naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de
parochie door te geven, krijgt de parochie niet meer automatisch van
de gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Als gevolg daarvan
zou dan het contact met de parochie helaas verloren kunnen gaan. Om
kinderen en ouders persoonlijk uit te kunnen nodigen voor de Eerste
Heilige Communie of het Heilig Vormsel, om jongeren te kunnen
benaderen voor jongerenactiviteiten, noem maar op, is een actueel
ledenbestand van essentieel belang. En ook heel belangrijk: een
actueel ledenbestand is ook een noodzakelijk instrument van de
parochie voor het jaarlijks organiseren van de Actie Kerkbalans om
financiële middelen te verwerven. Inmiddels heeft de overheid een
internetconsultatie geopend die loopt tot 3 februari 2017 waardoor
ook u kunt reageren op het voornemen om SILA niet langer deze
voor al onze parochies zo belangrijke gegevens te verstrekken. De
Nederlandse bisschoppen vragen aan alle katholieken in Nederland
om gebruik te maken van deze internetconsultatie en van zich te laten
horen. Onderstaand de instructie hoe u dit kunt doen. Ik beveel
deelname aan deze internetconsultatie van harte bij u aan omdat dit
een uitgelezen kans is de besluitvorming over de SILA-regeling
positief te beïnvloeden in het voordeel van de Rooms-Katholieke
kerk in Nederland en de andere aangesloten kerken, in het bijzonder
ook in het voordeel van uw parochie.
Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht
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Instructie voor de internetconsultatie over SILA - tot 3 februari
kunt u hieraan meedoen
Ga naar
https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/r
eageren/ en geef in het daarvoor bestemde vak uw reactie. Gebruik
vooral uw eigen woorden - de volgende argumenten kunnen u helpen:
 SILA is een praktisch systeem dat kerkgenootschappen helpt
bij de ledenadministratie
 Kerkleden leveren een waardevolle en onmisbare bijdrage aan
de samenleving en de overheid zou daarom kerken moeten
faciliteren om hun ledenadministratie op orde te houden
 Ouderen worden de dupe van het verdwijnen van SILA
doordat zij bij een verhuizing naar een verpleeghuis bij de
plaatselijke kerk uit beeld raken
 SILA is veilig omdat de privacy van kerkleden gegarandeerd
is
Klik op verder - u heeft dan stap 1 afgerond. Stap 2, document
toevoegen, kunt u overslaan en op verder klikken. Bij stap 3 voert u
tweemaal uw e-mailadres en persoonlijke gegevens in. Anoniem
reageren is niet toegestaan. Als u ermee akkoord gaat dat uw reactie
op de website vermeld wordt klikt u dat aan. Met de algemene
voorwaarden moet u ook akkoord gaan. Na het versturen van uw
reactie krijgt u een bevestigingsmail toegestuurd die u moet
aanklikken om uw reactie te bevestigen. Als u dat gedaan hebt is de
procedure afgerond.
KISI KOMT TERUG IN HEETEN! DOE JIJ OOK MEE ?
Zondag 12 maart 2017
Welkom kinderen, tieners en ouders, de kerk in
Heeten bestaat 125 jaar en de parochie Heeten
bestaat 225 jaar. Dit is reden voor een feestje. We
gaan een heel jaar feest vieren in ons jubileum jaar
en op 12 maart is er een speciale feestmiddag voor de kinderen en
tieners in onze parochie. Wij nodigen jullie uit voor een KISI middag.
Op deze gezellige middag hebben we een KISI team uit Den Bosch
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en Twente uitgenodigd die met jullie liedjes gaan zingen, dansen,
sketches en spellen doen om samen een leuke middag te hebben en
om op een afwisselende en creatieve manier meer te leren over God.
Aan het eind van de middag geven jullie samen een voorstelling voor
je ouders en andere belangstellenden.
Wanneer:
12 maart 2017
Waar:
Kulturhus Heeten
Hoe laat:
12.30 tot 17.00 u.
We vinden het heel leuk als jij ook mee doet!
Geef je op en mail je naam en leeftijd naar roba.salden@kpnplanet.nl
voor 1 maart 2017. Heb je vragen, bel, mail of app naar Christien
Hendriks of Roosmarie Salden
christienhendriks@hotmail.com 06-42669188
roba.salden@kpnplanet.nl 06-52118398
SPIRITUEEL LEVEN MET EEN BIJZONDER LICHAAM
– thema avond door Holkje van der Veer Raalte, 26 januari 2017
We leven in een cultuur die nogal gefixeerd is op lichamelijke
perfectie. Holkje van der Veer is drager van het syndroom van
Marfan, een aangeboren aandoening van het bindweefsel. In haar
boek ‘Veerkracht’ beschrijft ze open en kwetsbaar over wat ze heeft
meegemaakt en waar ze nog steeds dagelijks mee te maken heeft. Op
26 januari geeft ze een kijkje in haar leven, waar veel mensen met een
bijzonder lichaam zich in zullen herkennen en zich door bemoedigd
zullen voelen. ‘Ik heb mijn leven ontvangen en ik heb het net als
ieder mens te doen met wat ik gekregen heb. (…) Ik ben er zoals ik
tot leven geroepen ben en ik ben ervan overtuigd, dat mijn lichaam
goed is zoals het is’. Holkje gaat openhartig met ons in
gesprek. Hebben we niet allemaal onze beperkingen? Hoe kunnen
deze een bron van kracht zijn? Wat heeft de Dominicaanse
spiritualiteit haar te bieden? Je bent welkom op donderdagavond 26
januari a.s. in de Pauluszaal, Westdorplaan 122 te Raalte. De inloop
is vanaf 19.30 u. met koffie/thee. De avond duurt van 20.00 tot 22.00
u. Er wordt geen entreegeld gevraagd, aanwezigen kunnen een vrije
gift doen. Koffie en thee zijn verkrijgbaar à € 1,- per kop.
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VAN DE WEBMASTER
Op de site van de parochie kunt u onder het kopje foto’s ook de laatst
geplaatste foto’s bewonderen van :
 Opening jubileumjaar
 Kindje wiegen Eerste Kerstdag
Wist u: op de site wordt elke dinsdagavond het nieuwe Kevertje
geplaatst. U kunt op twee manieren het Kevertje op de site lezen:
Ga naar: parochieheiligkruis.nl/locaties/heeten
Ga naar: heeten.info. Onder het kopje nieuws staan ook de laatste vijf
Kevertjes.
INTERVIEWS MET JOOST BANEKE EN GÉ NIJLAND
Op 7 oktober 2016 is Joost Baneke geïnstalleerd als pastoor van de
parochies Heilig Kruis en Heilige Lebuïnus. Op dezelfde datum werd
Gé Nijland benoemd als parochie-vicaris. Pastor Leo Geurts van de
parochie Heilige Lebuïnus heeft met beiden in augustus een interview
gehad. De interviews kunnen wij niet in zijn geheel plaatsen maar
onderstaand een samenvatting die ons onze pastores wat beter leert
kennen. Met dank aan pastor Leo Geurts!
Gesprek met Joost Baneke
Waarom heb jij je gemeld bij onze bisschop?
Ik woonde ruim 15 jaar in dit bisdom toen ik hoogleraar was in
Enschede. Ik was werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Toen
de vraag zich voordeed was ik werkzaam in Oxford. Ik had daar
kunnen blijven, maar zou dan in de academische sfeer blijven
hangen. Ik merkte dat er een grote nood aan priesters was in
Nederland. In Oxford alleen al, zijn er meer priesters - die er ook
andere dingen bij doen - dan in het hele aartsbisdom. Ik had het daar
goed, maar ik vroeg me wel af waar wil ik priester worden? Dan toch
het liefst in mijn eigen land waar de nood hoger is dan in Engeland.
Me nog niet realiserend dat het in Nederland meer gepolariseerd is
dan in Engeland, waar veel meer een middenkoers wordt gevaren.
Wat betekent het priesterschap voor jou in dit verband?
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Ik ben het priesterschap gaan ontdekken. Ik studeerde in de jaren 70
in Amsterdam, en daar werd het priesterschap min of meer
afgeschaft, in ieder geval in de sacramentele zin. En in Engeland heb
ik het priesterschap als het ware opnieuw ontdekt. Of moet ik zeggen
pas ontdekt als iets wat toch een speciale roeping heeft wat iets
extra’s van je vraagt, waardoor je er als herder voor iedereen moet
zijn. Maar ook nog als extra bovenop wat je gewoon als herder voor
een ander kunt zijn. Ik las bij Yves Congar (theoloog, 1947) een
pleidooi voor het algemeen priesterschap van de gelovigen. Maar
daarnaast benadrukt hij dat het sacramentele priesterschap nodig is. Ik
ervaar het iedere keer weer wanneer ik met een sacrament bezig ben,
zoals de eucharistie vanmorgen met een kleine groep, dat ik die
priester ben die zowel een dankviering viert met een kleine groep
mensen, en dat vind ik nog het mooiste, allemaal op hetzelfde niveau
rond het altaar, maar waar ik daar ook op een of ander manier,
namens Christus sta. En dat is een ervaring, iets dat ik niet goed kan
beredeneren. Er zijn natuurlijk allerlei mooie teksten om dat te
beschrijven, onder andere van Thomas van Aquino, maar ik vind
Thomas op zijn best, als hij bidt in zijn hymnen, wanneer hij uitzingt
wat in hem leeft. En dat geldt voor alle theologen, als ze ook bidden
kunnen. Het extra wat van je gevraagd wordt, is dat je helemaal
beschikbaar bent. Vanwege mijn gezondheid moet ik eigenlijk
overwinteren. Ik heb tegen de dokter gezegd: dat kan ik niet, maar ik
kan in januari wel enkele weken weg. Elk moment kunnen mensen
een beroep op je doen als priester. Ook midden in de nacht, en dat is
niet altijd leuk, maar als je dan als priester aanwezig kunt zijn, is het
wel goed. Iedere keer als je de ziekenzalving mag geven, wordt je
zelf gezalfd. En dat is wat ik ervaar: je wordt iedere keer genezen.
Geheeld in dat priesterschap. Ik zeg niet dat het anders ook niet kan,
maar dit is de manier waarop het met mij gebeurt. Je krijgt het dus
gratis, het is een genade die bij het priesterschap hoort. Om mijn pols
zit een rozenkransje met een kruisje en 10 kralen. Dat heb ik
gekregen van de roze zusters uit Utrecht (zusters Dienaressen van de
Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding) toen ik bij hen een
retraite verzorgde. Ik heb enorme bewondering voor hen en ik voel
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me sterk affectief met hen verbonden. Op de een of andere manier is
dat rozenkransje een band die ik met hen heb. Voor mij is het ook een
liefdesband.
Ik heb me als hoogleraar erg bezig gehouden met
emoties. En de kerkelijke auteur die me het meest interesseert is
Aelred, abt van Rievaulx uit Yorkshire (12e eeuw Cisterciënzer
monnik), die heeft veel meer dan Bernard van Clairvaux de emoties
herontdekt. Dat benadrukt hij tegenover de meer rationele benadering
van de systematische theologen. En ik geloof daar dus erg in. Op het
prentje van mijn priesterwijding staat een gebed van hem dat ik
vertaald heb:
Tot de goede Herder: Leer mij door de lessen van uw Geest wie triest
zijn te troosten; Wie moedeloos zijn, moed te geven; Wie gevallen zijn
op te beuren; Met zwakken zwak te zijn; Schaamte te voelen met wie
beschaamd zijn. En alles voor allen te zijn om allen te winnen.
Ik denk dat dat voor mij de kern van mijn priesterschap is, daarom
heb ik dat natuurlijk ook op dat prentje gezet. Terwijl ik niet kan
zeggen dat het exclusief is, want dat deed ik ook in mijn werk als
psychotherapeut, als psychoanalyticus, als mens, maar het heeft een
extra accent gekregen. En dat komt tot bloei op het moment dat ik
met mensen ben, als priester het meest. Ik denk dat dat het mysterie
van het geloof is, daarom intrigeert mij de Drie-eenheid zo. Geven en
ontvangen. Dat is ook genade. Genade is ontvangen zomaar, je moet
er wel ontvankelijk voor zijn en door te geven, jezelf weg te geven,
ontstaat er misschien wel ruimte voor genade. Door jezelf weg te
geven ontstaat er ruimte voor ontvangen. Zoiets…
Wat maakt jou gelukkig? Of zitten we dan weer bij het vorige
onderwerp?
Het heeft alles met elkaar te maken. Want ik merk dat het praten
erover me al een geluksgevoel geeft omdat ik onmiddellijk moet
denken aan vanochtend, die mis. Hoe warm het ook was vandaag,
toch zijn die mensen gekomen, ondanks de vakantietijd en je mag
daar met elkaar vieren. Je viert eigenlijk elke dag hetzelfde. Vandaag
geen bijzondere heilige of zo. “Waarom spreekt u eigenlijk in
gelijkenissen?" klonk vandaag in het evangelie. Het is niet iedereen
gegeven om het zo maar te begrijpen. Doe je oren maar open, doe je
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ogen maar open… Het geloof zit vooral in gelijkenissen in verhalen,
gebeden, gedichten. Het is geen exacte wetenschap. Ook in de
wetenschap zit een mysterie. Ik denk als je iets gaat bevatten van het
mysterie, ook het mysterie van de ander, van degenen van wie je
houdt of op wie je verliefd bent, of die je gewoon aardig vindt, dat er
dan een geluksgevoel ontstaat. Dat geluksgevoel ontstaat ook wel
eens anders. Ik loop regelmatig langs de Eem bij Soest. Dat is net als
de gelijkenissen: het is telkens anders. Hoewel die dijk altijd dezelfde
is, is het toch altijd anders en de verrassing die dat geeft, daar ook
voor openstaan, dat geeft een geluksgevoel. En zo is het met mensen
ook. Je kunt niet bedenken hoe het gaat lopen en die verrassing geeft
een geluksgevoel. Dat is de ontmoeting…
Kun je iets zeggen over wat of van wie je de afgelopen 10 jaar het
meest geleerd hebt?
Mijn geleerdheid is niet alleen boekenwijsheid. Om psychotherapeut
te worden moet je ook zelf in analyse zijn geweest. Je moet met de
billen bloot in een heel proces. En daar heb ik ontzettend veel aan
gehad, om je echt toe te durven vertrouwen aan een ander. En zo is
dat feitelijk nog steeds. En iemand die mij door en door kent, dat is
bijvoorbeeld mijn dochter, inmiddels 31 jaar. Het is prettig om
iemand te hebben die je helemaal vertrouwt . Die onmiddellijk
doorheeft: zo ben je; zo mag je ook zijn.
Wat heb je concreet van haar geleerd?
Nou, wat ik laatst nog van haar hoorde: “pap, je houdt gewoon van
mij!” En dat is voldoende. En dat zullen alle vaders herkennen: je
maakt je zorgen om je kind en je denkt het beter te weten… eigenlijk
is het zus of zo. Maar ze heeft heel goed door dat het uiteindelijk
gaat om de liefde. En dat is ook waar het uiteindelijk in zo’n viering
om gaat: de liefde. Daarom kost het me moeite om weg te gaan uit
Soest. Ik houd van die mensen.
NB. Het interview met Gé Nijland in het volgende Kevertje
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VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+/ STIJLDANSEN
Activiteitengroep dat zegt het al. Wij willen U overhalen om nog
actiever te worden door te gaan dansen. De dansgroep kan nog wel
wat versterking gebruiken. Ze dansen op het ogenblik in
KulturhusTrefpunt op woensdagmorgen 18 januari van 11.00 u tot
12.30 u. Kom gerust kijken of het iets voor U is. Het wordt een
gezellige morgen met koffie en dans onder leiding van danslerares
Marga Rietveld. Normaal danst men in het Scheultie, zelfde dag en
tijd. Aanmelden met een groep, nog leuker. Voor de duidelijkheid het
is geen volksdansen, maar b.v. Foxtrot, Engelse wals, modern dansen
enz. Contactpersoon Marietje Broekman tel. 0572-381909.
ACTIVITEITEN 55+
Bijeenkomst woensdagmiddag 18 januari 2017 om 14.00 u. in het
KulturhusTrefpunt. Voor deze middag zijn ook de 55-plussers van
Schoonheeten uitgenodigd. Weet U dat in de kerk in Heeten over veel
waardevolle (kunstschatten) beschikt. Onder deskundige leiding
brengen we een bezoek aan de kerk, sacristie etc. Een unieke
gelegenheid voor een kijkje achter de schermen. We beginnen om
14.00 u. met een kopje koffie in het KulturhusTrefpunt. Daarna
bezoek aan de kerk. Na een drankje in de pauze gaan we verder in het
kulturhus met een verrassing.
Het bestuur

OVERIG NIEUWS
ERWTENSOEPACTIE
Vanaf donderdag 19 januari verkopen we weer 4 weken lang
heerlijke erwtensoep, bruine bonensoep, stamppotten, worst en
balkenbrij tijdens de weekmarkt op het plein. Heeft u de zwemkaart
2016 nog bewaard? Actie: bij besteding vanaf € 5,00 en inleveren van
de zwemkaart, ontvangt u een gratis rookworst!! De verkoop begint
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om 11.00 u. De opbrengst komt ten goede aan het zwembad. Info is
ook te vinden op www.zwembadheeten.nl
Bestuur Zwembad “De Oase” Heeten
DE ZONNEBLOEM VAKANTIE WEEK SEPTEMBER 2017
In 2017 organiseert de Zonnebloem ook een tweede vakantieweek.
(In december zijn de opgaven voor de eerste week: Kranenburg
(Gelderland) in april reeds ingediend). Deze vakanties zijn bedoeld
voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen en om
verschillende redenen hulp nodig hebben. U kunt zich nu ook
uiterlijk tot 25 januari aanmelden voor de vakantieweek in: Elsloo
(Friesland). Van maandag 11 september tot en met 16 september
2017. Hiervoor kunt u contact opnemen met een van onderstaande
personen. Dan komen wij bij u langs met een inschrijvingsformulier
en uitgebreide informatie. Heeft u interesse voor een van deze
vakanties dan kunt u bellen met: Julia Tomassen tel. 06-17469171 of
Trees Wagenmans tel. 0572-381455
MANEGE HEETEN
Indoor kring kampioenschappen pony's Manege Heeten. Dit weekend
14 en 15 januari vinden in manege Heeten de Indoor kring
kampioenschappen dressuur voor pony's plaats van kring Salland.. Op
zaterdag wordt de klasse B verreden en op zondag de klasse L1 t/m
M2. Aanvang beide dagen om 9.00 uur. U bent van harte welkom.
PAARDENCONCOURS
Volgend weekend (vanaf vrijdagavond 20 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, 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.
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GEVONDEN
Afgelopen weekend in de kerk een ketting met hanger. Inl. tel.
381233.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd plaats
Zaterdag 14 januari 2017
12:00
Sporthal Heeten
11:00
Sporthal Heeten
10:00
Sporthal Heeten
16:00
Sporthal Heeten
12:30
Sporthal Wijhe
14:30
Sporthal Wijhe
10:30
Sporthal Broekland
14:30
Sporthal Heeten
09:00
Sporthal Haarle
16:30
Sporthal Wijhe
13:00
Sporthal Heeten
13:00
Sporthal Heeten
12:00
Sporthal Nieuw Heeten
09:00
Sporthal Heeten
09:00
Sporthal Heeten
Woensdag 18 januari 2017
20:00
Schalkhaar
Vrijdag 20 januari 2017
18:30
Sporthal Heeten
Zaterdag 21 januari 2017
12:00
Sporthal Heeten
11:00
Sporthal Heeten
10:00
Sporthal Heeten
08:00
Sporthal Heeten
14:15
Rohdahal Raalte
13:30
Sporthal Broekland
12:30
Sporthal Luttenberg
09:00
Sporthal Haarle
09:30
Sporthal Broekland
09:00
Sporthal Broekland
12:00
Sporthal Nieuw Heeten

Team en activiteit
JO19-1 zaaltraining
JO19-2 zaaltraining
JO17-1 zaaltraining
JO13-2 zaalcompetitie
JO13-3 zaalcompetitie
JO11-1 zaalcompetitie
JO11-2 zaalcompetitie
JO11-3 zaalcompetitie
JO11-4 zaalcompetitie
JO9-1 zaalcompetitie
JO9-2 zaalcompetitie
JO9-3 zaalcompetitie
JO9-4 zaalcompetitie
4 tegen 4 zaaltraining
Trainingsgroep
Heeten 1

oefen

JO19-2 zaaltraining
JO15-2 zaaltraining
JO13-1 zaaltraining
JO13-2 zaaltraining
JO13-3 zaaltraining
JO11-2 zaalcompetitie
JO11-3 zaalcompetitie
JO11-4 zaalcompetitie
JO9-1 zaalcompetitie
JO9-2 zaalcompetitie
JO9-3 zaalcompetitie
JO9-4 zaalcompetitie
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09:00
Sporthal Heeten
09:00
Sporthal Heeten
Zondag 22 januari
14:00
SV Zwolle 1

4 tegen 4 zaaltraining
Trainingsgroep
Heeten 1

oefen

DAMESVOETBAL HEETEN
Hallo allemaal, Dit seizoen spelen wij een 7 x 7 competitie ivm,
spelers tekort. Graag zouden wij volgend seizoen met een volledig
elftal willen spelen en daarvoor hebben we jou nodig! Voetbal
ervaring is geen vereiste, alles is te leren. Heb je zin om af en toe
tegen een balletje aan te trappen? Laat het ons weten. Je kan altijd
vrijblijvend een paar keer mee trainen om te kijken of voetbal wat
voor je is en/of je ons leuk vind natuurlijk. Heb je interesse? Stuur
dan snel een e-mail heesepe.dames@gmail.com of bel/sms/app naar:
0651467991.
Hopelijk kunnen wij volgend jaar door met voetballen, en hoeft het
enigste dames voetbalteam uit Heeten niet te worden afgeschaft.
Lynn Wesselink, Judith Aarnink,
Lotte Obdeijn & Manon Tuitert
VOLLEYBAL
Datum/tijd
Thuis
Vrijdag 13 januari
20:15 Heeten Sportief DR 1
20:15 Heeten Sportief DR 2
20:15 Heeten Sportief HR 2
21:15 Heeten Sportief DR 3
21:15 Heeten Sportief HR 3
21:15 Heeten Sportief HR 1
20:15 Heeten Sportief DR 1
Zaterdag 14 januari
09:15 Hevo MC 4
12:30 Voorwaarts MC 1
18:00 Klarenbeek DS 2
Maandag 16 januari
21:15 Luttenberg DR 3
Dinsdag 17 januari
21:00 Borplat HR 1

Uit

Sporthal

sv Welsum DR 1
Luttenberg DR 3
SV CCW ‘16 HR 1
S.C. GORSSEL DR 3
Voorwaarts HR 4
VIOS Eefde HR 1
sv Welsum DR 1

HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN

Heeten Sportief MC 2
Heeten Sportief MC 1
Heeten Sportief DS 2

HEINO
TWELLO
KLARENBEEK

Heeten Sportief DR 3

LUTTENBERG

Heeten Sportief HR 1

DEVENTER
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Woensdag 18 januari
19:45 Klarenbeek DR 2
20:30 SV CCW ‘16 HR 1
Vrijdag 20 januari
20:30 D.S.C. HR 1
21:00 s.v. Harfsen HR 2
Zaterdag 21 januari
10:00 Salvora N4 2
10:30 Avior N4 6
10:30 Voorwaarts N2 1
11:00 Heeten Sportief N2 1
11:30 Avior N4 8
16:30 Heeten Sportief DS 2
16:30 Heeten Sportief MC 1
16:30 Heeten Sportief MC 2
17:30 Spiker DS 4
Maandag 23 januari
20:00 Heeten Sportief DS 1
Donderdag 26 januari
20:15 Rood-Wit '75 DS 2

Heeten Sportief DR 1
Heeten Sportief HR 3

KLARENBEEK
WILP

Heeten Sportief HR 4
Heeten Sportief HR 2

DIEPENVEEN
HARFSEN

Heeten Sportief N4 1
Heeten Sportief N4 1
Heeten Sportief N2 1
Vocluma N2 1
Heeten Sportief N4 1
Avior DS 14
Hellas MC 1
Hevo MC 3
Heeten Sportief DS 1

TWELLO
TWELLO
TWELLO
TWELLO
TWELLO
HEETEN
HEETEN
HEETEN
EERBEEK

Dio Ugchelen DS 1

HEETEN

Heeten Sportief DS 2

WIJHE

TENNIS
Zondag 15 januari is er weer een gezellige tossmiddag voor alle leden
vanaf 13.30 tot 16.00 u. Indeling dubbels op sterkte, je hoeft je niet
op te geven vooraf, kom gewoon lekker tennissen. Niet-leden die
overwegen lid te worden zijn van harte welkom om mee te doen!
Voor tennisrackets wordt gezorgd.
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VAN DE REDACTIE
Verschijningsdatum
vrijdag
27 januari
10 februari
3 maart

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

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