't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Gedicht van Herman Andriessen
Doorlopen, simpelweg en religieus
Moed houden, eenvoudig voortgaan,
als je kunt.
En als je niet kunt, niet meer kunt,
wachten,
of uitrusten bij een vriend,
als die er is.
En, als die er niet is,
tóch wachten, - dan maar alleen wachten tot het weer gaat:
straks.
Eenvoudig voortgaan, de weg nemen
zoals die komt
met z'n vóór en z'n tegen,
je oog helder als een lamp
die je lijf verlicht.
Doen wat ter hand is.
Antwoorden geven als die er zijn.
(vervolg op pagina 3)
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Dorspplein 2 8111 AN HEETEN tel. 0572 – 381233
Website: www.parochieheiligkruis.nl
_______________________________________________________
E-mail parochie:
E-mail Kevertje:

secretariaat@parochieheeten.nl
kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbestuur:
Kerkbijdrage:

bankrekening NL15RABO01202.02.573
bankrekening NL26RABO01202.04.703
t.n.v. administrateur H. Reefman
Dit parochieblad komt uit voor 2 weken

_______________________________________________________
Algemene informatie
Openingstijden secretariaat:
Heeten tel.381233
elke maandag-woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 u.
Pastor van dienst tel. 06-53964140 ALLEEN VOOR SPOEDGEVALLEN

Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van 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
_________________________________________________________________
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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En intussen voelen
de tik van je stok,
niet teveel omzien - een enkele keer soms,
want de weg gaat dwars door je hart - niet teveel omzien,
en niet teveel ook vooruit.
Eenvoudig voortgaan en weten:
deze weg is niet alles,
en is niet van deze wereld alleen.
De wolken zien die aandrijven
uit eeuwige verten - wie trok er hun grens? - en je hart voelen
inkloppen
op de eeuwige heuvels - wie heeft ze gegrond? - en van de dingen
de stille kant zien ...
waar ze grenzen aan
de Eeuwige ...

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Zaterdag
1 juli
Zondag
2 juli

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

10.30 u.

Samengesteld
herenkoor

Woensdag
5 juli
Vrijdag
7 juli

19.00 u.

Viering “Terug in de tijd” i.v.m.
het Jubileumjaar,
eucharistieviering, em. past. J.
Verweij, past. Limbeek en past.
Balster
Eucharistieviering

09.00 u.
14.45 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering
Huwelijksviering van Peter Tijs
en Gertine Zwep, em. pastoor J.
Verweij

Eigen koor
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Datum
Zaterdag
8 juli
Zondag
9 juli
Woensdag
12 juli

Tijd
19.00 u.

Viering
Vakantieviering, woord- en
communieviering,
Past. werker A. van Engeland
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Koor
Sunshine en
Power of
Music

VAKANTIEVIERING:
zaterdag 8 juli 19.00 u. Thema: ‘Op weg’
Kinderkoor Sunshine verzorgt samen
met Power of Music de liedjes.
Iedereen is van harte welkom!
Groeten werkgroep gezinsviering en
kinderkoor Sunshine en Power of Music.
OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Zaterdag 1 juli
Nw. Heeten 19.00 u.
Holten
Kruisverh.
17.00 u.
Paulus

19.00 u.

Broekland
Haarle

19.00 u.

Luttenberg

19.00 u.

Mariënheem

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

Zondag 2 juli
Geen viering
09.30 u.
Eucharistieviering
10.30 u.
Eucharistieviering
09.00 u.

Eucharistieviering

09.00 u.

Woord- en
communieviering
Eucharistieviering

Woord- en
communieviering
Geen viering

09.30 u.

Geen viering

09.30 u.

Woord- en
communieviering
Woord- en
communieviering
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Zaterdag 8 juli
Nw. Heeten
Holten
Kruisverh.
17.00 u.
Paulus

19.00 u.

Broekland
Haarle
Luttenberg

19.00 u.
19.00 u.

Mariënheem

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

Zondag 9 juli
09.00 u.
Eucharistieviering
Geen viering
10.30 u.
Eucharistiviering
09.00 u.
09.00 u.
09.30 u.
09.30 u.

Woord- en
communieviering
Eucharisteiviering
Geen viering
Woord- en
communiviering
Eucharistieviering

OVERLEDEN
Op woensdag 14 juni is op 71-jarige leeftijd overleden Willemien
(Wilhelmina Jozephina Gerarda) Olde Bijvank-Hazelhekke. Zij
woonde aan de Oldenhof 17 te Heeten. Haar crematie heeft op
woensdag 21 juni in crematorium Steenbrugge plaatsgevonden.
Op maandag 19 juni is op 87-jarige leeftijd overleden Wim
(Wilhelmus) Bessembinder. Hij woonde aan de Johannalaan 16 te
Heeten. Zijn uitvaart en crematie hebben op zaterdag 24 juni
plaatsgevonden.
Op dinsdag 20 juni is op 83-jarige leeftijd overleden Johan (Johannes
Antonius Josephus) Ruiter. Hij woonde op de Stevenskamp 213 te
Heeten. Zijn uivaart en begrafenis hebben op zaterdag 24 juni
plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 1 en 2 juli:
Jgt. Betsie Haarman-Schrijver; Jgt. Jan Reimink; Jgt. Johan
Hondshorst; Jgt. Arie Kerkvliet; Overl. ouders Vulink-Reimert; Wim
en Toos Tutert; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Antoon
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Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman
Voorhorst; Wim Disselhorst, Casper en overl. fam.; Overl. fam. BrilHondeveld; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada Wagemans; Marie A.
Tepperik; Geert Voorhorst; Gerrit Evers; Overl. ouders LorkeersRodijk; Jan Timmer; Jan Klijn Velderman; Mariet Schoorlemmer;
Jan Voorhorst; Riek Sibelt-Kleinherenbrink; Ria Hendriks-Assink;
Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Wim Bessembinder; Johan Ruiter.
Woensdag 5 juli:
Jgt. Anton Aarnink en familie.
Vrijdag 7 juli 1e vrijdag van de maand:
Voor alle levende en overleden leden van de KBO; Jgt. Gerritdina
Olde Bijvank-Haverkamp; Anton Oostewechel en overl. fam.; Pa,
Gerard en Willy Kieftenbeld en fam.; Wim Disselhorst, Casper en
overl. fam.; Overl. ouders Dutweert-van Oldeniel.
In het weekend van 8 en 9 juli:
Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Wim Nijenkamp; Doortje Mensink;
Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl.
fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders
Alferink-Buis; Wilhelmus van Dooremolen en overl. fam.; Gerard
Tijscholte; Jan Klijn Velderman; Overl. ouders Grondhuis-Wevers;
Wim Bessembinder; Johan Ruiter.
Woensdag 12 juli:
Leida en Frans Boerhof.
MISINTENTIES VOOR IN DE VAKANTIE
Het volgende Kevertje komt uit voor 8 weken i.v.m. de
zomervakantie. Wilt u missen laten lezen in de zomervakantie van
zaterdag 15 juli t.m. vrijdag 1 september dan kunnen deze ingeleverd
worden t.m. dinsdag 11 juli 18.00 u.

6

KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Zo. 2/7

Tijd
10.30 u.

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

Za. 8/7
Za. 15/7
Zo. 23/7
Za. 29/7
Za. 5/8
Za. 12/8
Di. 15/8
Za. 19/8
Zo. 27/8

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

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

Misdienaars
Gerrit Elferink, Herman Wagemans,
Alfons Alferink, Gijs Nijboer,
Tijs, Ruben en Judith Salden
Geen misdienaars
Eveline en Judith Salden
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Luuk Salden en Michael Breuker
Wouter en Jacob Salden
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*
DOPEN
Ouders die een kindje willen laten dopen, worden verzocht een
geboortekaartje te sturen naar de pastorie, deze worden doorgegeven
naar de werkgroep Doopvoorbereiding. Er zal dan contact met u
opgenomen worden.
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PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum K = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Do. 6/7 20.00 u.

Voorbereiding viering 23 september

P

KERKSCHOONMAAK
Maandag 3 juli groep 3
Woensdag 26 juli groep 4
Dinsdag 15 augustus groep 5
Maandag 4 september groep 1
EÉN PASTORAAL TEAM VOOR DE PAROCHIES H. KRUIS
EN H. LEBUINUS
In 2016 zijn door de aartsbisschop van Utrecht een nieuwe pastoor
(Joost Baneke) en parochievicaris (Gé Nijland) aangesteld voor de
parochies H. Kruis (Raalte en omgeving) en H. Lebuinus (Deventer
en omgeving). De nieuwe pastoor is daarmee tevens voorzitter
geworden van beide parochiebesturen en beide pastorale teams.
Bij de aanstelling is door het aartsbisdom met de betrokken
parochiebesturen afgesproken dat toegewerkt zal worden naar één
pastoraal team voor beide parochies.
Een fusie van beide parochies is voorlopig niet aan de orde.
Vanaf februari 2017 hebben de twee teams onder leiding van een
externe deskundige drie trainingsdagen gehad. Al snel bleek er een
grote bereidheid en vertrouwen te zijn om als één team verder te
gaan. Vanaf 20 juni 2017 zal sprake zijn van één pastoraal team, dat
wekelijks vergadert respectievelijk in Deventer en Raalte. De leden
van het pastoraal team zijn voor beide parochies inzetbaar. Hierover
zijn onderlinge afspraken gemaakt.
Het pastoraal team bestaat uit:
Pastoor Joost Baneke, parochievicaris Gé Nijland, diaken Marc
Brinkhuis en de pastoraal werkers Harry Bloo, Clazien Broekhoff,
Leo Geurts en Lonneke Gunnink. (Pastoraal werkster Astrid van
Engeland heeft per 1 september een andere functie elders aanvaard.)
Namens beide parochiebesturen en pastorale teams
Pastoor Joost Baneke
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INFORMATIEAVOND VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS
Dinsdagavond 11 juli houdt Stichting de
Cirkel terminale zorg een informatieavond
voor nieuwe vrijwilligers in het Annahuis
vanaf 19.30 u. Stichting de Cirkel is een vrijwilligersorganisatie die
zich inzet voor mensen in de laatste fase van hun leven, thuis of in
het hospice aan de Monumentstraat 57 B in Raalte. Sinds de opening
van het nieuwe hospice is de vraag naar onze ondersteuning
toegenomen. We werken nu met een team van ruim 60 vrijwilligers
en hebben behoefte aan meer mensen.
Wie komt ons team versterken ?!?!
Vrijwilliger zijn bij Stichting de Cirkel: wat is daarvoor nodig? Het
belangrijkste is de motivatie: er willen zijn voor de zieke, voor de
familie, een luisterend oor en aandacht hebben. Een achtergrond in de
zorg is niet nodig. Mannen of vrouwen, nog werkend of niet: kijk
gerust eens op onze site www.decirkelraalte.nl, bel met één van onze
coördinatoren (06 – 201 344 61) voor specifieke vragen en wees van
harte welkom op de vrijwilligers informatiebijeenkomst op
dinsdagavond 11 juli vanaf 19.30 uur in het Annahuis.
Vrijwilligers Informatieavond
Datum: 11 juli 2017
Aanvang: 19.30 u.
Locatie Het Annahuis, De Plas 8, Postcode 8102CS Raalte (naast de
Plaskerk,Centrum Raalte)
THEMABIJEENKOMST SENIORENPASTORAAT EN KBO
RAALTE
Om alvast in uw agenda te noteren.
Ieder jaar op de eerste woensdag van oktober organiseert het
seniorenpastoraat van de parochie H. Kruis samen met de KBO
afdeling Raalte een themabijeenkomst. Wij nodigen dan mensen uit
die hun passie voor iets of iemand met ons willen delen. Op 4 oktober
organiseren we opnieuw zo’n
themabijeenkomst. De familie
Schoorlemmer uit Heeten komt dan vertellen over hun
inzamelingswerk voor de Filipijnen. En zij laten ook zien hoe de
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mensen daar leven. Met hart en ziel zetten zij zich in voor mensen op
de Filipijnen die bijna niets hebben. Waar komt hun passie vandaan?
Wat beweegt hen? Daarover gaan zij met ons in gesprek. De fam.
Schoorlemmer verzorgt deze bijeenkomst gratis. Maar aan het eind
van de bijeenkomst wordt middels een deurcollecte geheel
vrijblijvend een gift voor het werk van de fam. Schoorlemmer
gevraagd. De bijeenkomst begint 4 oktober om 14.00 u. bij zaal
Zwakenberg aan de Schoolstraat te Raalte. Bij binnenkomst wordt
van iedere bezoeker € 4,00 gevraagd (voor 1x koffie en 1
consumptie) U bent van harte welkom.
Namens KBO Raalte en seniorenpastoraat parochie H. Kruis
Harry Bloo, pastor
OOGSTGAVE 2017 ‘ IN GOEDE AARDE’
TUINENPROJECT IN NICARAGUA
Het zijn niet alleen orkanen, aardbevingen of vulkanen die de
bevolking in dit deel van Nicaragua veelvuldig teisteren. Alsof dit
noodlot nog niet genoeg is, moet de bevolking van dit Centraal
Amerikaanse land zich jaarlijks wapenen tegen lange tijden van
droogte. Bij gebrek aan een degelijk irrigatiesysteem zijn de
levensvoorwaarden van de plattelandsbevolking ver beneden peil.
Wat een verbijsterend feit anno 2017 in dit werelddeel, waar
bovendien de boeren een aantal grondrechten wordt ontnomen. Op
het eerste gezicht uitzichtloos. De lokale vrouwenbeweging Xochilt
Acalt legt zich niet neer bij de ondergeschikte rol en de
ogenschijnlijke kansloosheid van de bevolking. Meetings en training
geven vrouwen de overtuiging dat gezamenlijke aanpak groeikansen
biedt voor de benadeelde inwoners van de gemeente Larreynaga. De
eerste resultaten zijn hoopgevend. Trainingen op het gebied van
zelfredzaamheid, landbouwontwikkeling, gezondheidszorg en
grondrechten geven de bevolking een ongekende dynamiek. Het
tuinenproject komt dan ook niet uit de lucht vallen. Gefaciliteerd
door de Sallandse bevolking wordt de voedselzekerheid van vooreerst
25 families verbeterd. De vrouwen worden getraind in het verbouwen
en verwerken van groente en fruit in hun eigen tuin. Tomaten,
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komkommers, pompoen samen met papaya, bananen en sinaasappels
als variatie op de huidige eentonigheid van slechts mais en bonen.
Door dit project zal gedurende het gehele jaar het aantal gewassen
toenemen en de productie vergroten door meer kennis en betere
middelen. Kansen ontstaan er bovendien op de lokale markt.
Bijzonder ook de pilot voor één familie om vis in combinatie met sla
te produceren. Bij een succesvol verloop zal dit project breed
uitgerold gaan worden.
Wat kan de oogstgave hier in dit kwetsbare deel van Nicaragua
beslissend zijn, vooreerst voor de 25 families en in later stadium voor
de ontwikkeling van de regionale bevolking. Wat kan de aanschaf
van tuingereedschap, zaai- en pootgoed, irrigatiesysteempjes en
kweekvisbenodigdheden hier het verschil maken tussen armoede en
gelatenheid versus voedselzekerheid en perspectief. De gretigheid
van de vrouwen voor training en om daadwerkelijk de hand aan de
schop te slaan is buitengewoon groot. De oogstgave zal dan ook als
een hemels geschenk in ontvangst genomen worden. In een stuk land
dat kreunt onder droogte en onder het geweld van
natuurverschijnselen.
OECUMENISCHE KERMISDIENST WESEPE
Rondje Wesepe, die twee woorden beschrijven het thema van de
oecumenische Kermisdienst die ook dit jaar weer tijdens de
Zomerfeesten in Wesepe wordt georganiseerd. De rondweg om
Wesepe fungeerde als inspiratiebron. Je kunt verschillend naar zo’n
rondweg kijken. Zijn we als dorp nu sterker verbonden met de wereld
om ons heen en horen we er nu echt bij, of rijden nu juist veel meer
mensen om Wesepe heen en is het dorp stiller geworden ? Wat heeft
de rondweg ons eigenlijk gebracht? Het thema van de oecumenische
dienst dit jaar gaat feitelijk over ‘er bij horen’. En, wat voor een dorp
geldt, geldt ook voor zijn bewoners. Hoort iemand er bij, of loop je
om iemand heen ? Wat maakt dat je er bij wilt horen en wanneer hoor
je er dan bij ? Tijdens de dienst wordt op deze vragen in gegaan. En,
gek als we zijn met ons dorp, zingen we het Weseper volkslied maar
we stellen ons ook de vraag wanneer ben je een Wesepenaar ? ‘wil
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de echte Wesepenaar nu opstaan’ De Oecumenische dienst wordt
gehouden op zondag 13 augustus in de feesttent aan de Ds.
Kreikenlaan in Wesepe. Voorgangers zijn Godelieve Pieper en
Reinier Gosker, om 11.00 u. wordt gestart.

VERENIGINGSNIEUWS
FANFARE HEETEN EN WESEPE
Zoals U gewend bent houden wij " Fanfare Heeten en Wesepe" ook
dit jaar weer onze zomerconcerten. Dit zal plaatsvinden op 3 juli bij
Het Wapen van Wesepe en 10 juli bij Brasserie Dert13n te Heeten.
Aanvang beide concertjes is om 19:30 u. Kom gezellig op het terras
zitten bij goed weer voor een kop koffie en geniet van het muzikaal
gebeuren.
Groet Leden Fanfare Heeten en Wesepe
REÜNIE CARNAVAL
Beste Carnavalvierders we zijn bezig met een reünie van de CV de
Sallands Zotten van 1995-2005. Ben je oud-prins, dansmariek,
flodderkadet, raad van elf, bestuur of partner van.. geweest. En heb je
zin om oude herinneringen op te halen! Zeg het voort aan bekenden
zodat we er een leuke avond van kunnen maken. Groeten Jeroen
Groot Lipman, Wouter Lobbert en Gerard Berghuis
Geef je dan op!! Per mail of app maakt niet uit. E-mail adres
reuniecvheeten@hotmail.com of app Jeroen: 06 10117409

OVERIG NIEUWS
ZONNEBLOEM
In de week van 3 tot 8 juli komen wij weer bij U aan de deur met
onze Zonnebloemloten. Zoals U waarschijnlijk wel weet pakken we
het ene jaar het buitengebied van Heeten en het jaar erop het dorp. Dit
jaar is het dorp weer aan de beurt, woont U in het buitengebied en
wilt U ook loten kopen dan bent U van harte welkom bij Hermien
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Visscher, Hademanstraat 8 b, tel. 381823. Wij hopen dat U ons wilt
steunen zodat wij voor onze doelgroep, ieder met een lichamelijke
beperking, leuke uitjes kunnen organiseren.
WERKGROEP HISTORISCH HEETEN
Werkgroep Historisch Heeten houdt vrijdag 7
juli van 18.00 tot 20.00 u. een inloopavond in
het woon- en zorgcentrum Stevenskamp voor
belang-stellenden in de familiegeschiedenis.
Leden van de werkgroep kunnen u helpen bij
het zoeken van historische gegevens over uw voorouders. Boeken over de
geschiedenis van Heeten liggen ter inzage en er zijn boeken te leen. U
bent van harte welkom.
GEEN SPREEKUUR ENERGIEK HEETEN
In juli en augustus wordt er geen spreekuur gehouden. Voor vragen
over de BTW teruggave kunt u contact opnemen met Janet Besten
(06-46752145). Voor vragen over van alles wat met duurzame
energie te maken heeft (bijvoorbeeld het laten beoordelen van
uitgebrachte offertes) of voor vragen over de isolatie-actie kan
contact opgenomen worden met Loeck Tomassen (06-51343620) of
Jan Oostewechel (06-51176432).
Wij wensen u een fijne vakantie en zien u graag weer op de eerste
dinsdag in september.
Jan Schonenberg (06-33017143), Jan Oostewechel (06-51176432)
Loeck Tomassen (06-51343620), Janet Besten (06-46752145)
MAAG LEVER DARM STICHTING
€1.711.64 euro in Heeten opgehaald voor 2 miljoen buikpatiënten! In
de week van 12 t/m 17 juni haalden collectanten van de Maag Lever
Darm Stichting maar liefst €1.711.64 op in Heeten. Zij gingen langs
de deuren om aandacht te vragen voor de ruim 2 miljoen
buikpatiënten die ons land telt. Met het geld redt de stichting levens
door meer onderzoek naar spijsverteringsziekten mogelijk te maken.
Tijdens de collecteweek gingen ruim 14.000 collectanten door het
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hele land langs de deuren. Het bedrag dat zij ophaalden gaat naar
voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. Iedere dag werken
onderzoekers aan een oplossing voor de 2 miljoen buikpatiënten in
Nederland. Opbrengst collecte De Maag Lever Darm Stichting steunt
baanbrekende wetenschappelijke onderzoeken naar verschillende
vormen van kanker in het spijsverteringskanaal, zoals darmkanker.
Maar ook naar chronische buikziekten als de ziekte van Crohn en
colitis ulcerosa. Collectanten lopen vaak voor iemand die ze kennen
met een buikziekte. Zoals Esther, die loopt voor haar kinderen met
coeliakie. Of Chantal, die loopt voor haar dochter met een zeldzame
leveraandoening. Andere collectanten vragen digitaal om een
bijdrage, zoals Martine, die collecteert voor haar zus met een
chronische darm ontstekingsziekte. Collectant gemist? Heeft u de
collectant gemist? Doneren kan alsnog via ikgeefiets.nl www.mlds.nl
Met vriendelijke groet,
Plaatselijke organisator collecte
Maag Lever Darm Stichting
Agnes Kemper
COLLECTE NEDERLANDSE RODE KRUIS
De collecte van het Nederlandse Rode Kruis heeft het mooie bedrag
opgeleverd van € 1.837,60. Hartelijk dank aan alle mensen die een
bijdrage hebben geleverd aan dit prachtige bedrag. Ook de
collectanten willen we heel erg bedanken voor hun inzet.
Namens de wijkcoördinatoren van het Rode Kruis Heeten,
Linda Klein Koerkamp & Marieke Mars

SPORTNIEUWS
VOLLEYBAL
Over 15 jaar wordt verwacht dat 1 op de 4 Overijsselaars 65 jaar of
ouder is. Voldoende bewegen levert een positieve bijdrage aan
gezond en fit ouder worden. Er wordt steeds meer een beroep gedaan
op de zelfredzaamheid van mensen.
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Bewegen heeft een positief effect op het ziekte verloop van veel
chronische aandoeningen en speelt een belangrijke rol in het
voorkomen en het krijgen van deze aandoeningen.
Sporten is goed voor de gezondheid, sociale contacten en biedt ontspanning en plezier. Bij Heeten Sportief spreken we over een
“Aangepast Beweegaanbod voor Senioren”. De gekwalificeerde
begeleiding gaat uit van de mogelijkheden van de deelnemers. Ook
gebruikers van rollators en rolstoelen kunnen zich aanmelden.
Hiervoor is het meest geschikt de maandagmiddag om 13.15 u. (Zit
Gym).
Tevens zijn er Seniorengroepen op maandag : 14.30- 15.30 u.
(+ 30 min. recreatief volleybal).
Op woensdag: 09.30- 10.30 en 10.30- 11.30 u.
De lessen beginnen weer in de week van 4 september.
KOM EEN KEER GRATIS MEEDOEN.
Voor informatie tel. 06-13751920.
U bent allen welkom namens Heeten Sportief
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2 JULI – VIERING TERUG IN DE TIJD
Dit jaar vieren we dat de kerk 125 jaar bestaat en de parochie 225
jaar. Het hele jaar zijn er activiteiten en op zondag 2 juli is er om
10.30 u. een bijzondere Eucharistieviering in onze parochiekerk in
Heeten. We gaan met zijn allen 125 jaar terug in de tijd. De viering
wordt zo goed mogelijk volgens de gebruiken van weleer gehouden
en de knipmutsen en de zakhorloges mogen weer voor de dag gehaald
worden. Iedereen die wil, mag in kleding van rond het jaar 1900 naar
deze viering komen. Je mag natuurlijk gewoon in eigen kleding
komen, maar het zou ontzettend leuk zijn als er zoveel mogelijk
mensen in de oude kledingstijl komen. Zorg dat je wat in de knip hebt
want vroeger waren er 3 collectes.
De jubileumcommissie
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