't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Zachtheid, verwondering, kijken met de ogen van een kind
Terwijl ik dit schrijf vallen de sneeuwvlokken gestaag naar beneden,
net zo lang tot we buiten een pak sneeuw van zo’n 15 tot 20 cm zien
liggen. Net zo lang tot het gewone leven letterlijk tot stilstand is
gekomen, hetzij in de vele lange files in het land, hetzij doordat
mensen thuis zijn gebleven om daar te werken of omdat
bijeenkomsten zijn afgezegd.
Dat is de impact die sneeuw in deze tijd heeft: het ontwricht het
gangbare leven. Maar sneeuw heeft natuurlijk ook die romantische
kant. De kant die ik kon omarmen op het moment dat ik de knoop
had doorgehakt om niet naar de bijeenkomst te gaan die in mijn
agenda stond. Op dat moment kon ik naar die sprookjesachtige
neerdwarrelende sneeuw kijken met het beeld voor ogen van
vroegere tijden toen we te voet door de sneeuw naar de kerk gingen
in de Kerstnacht. Toen het leven nog een stuk trager ging.
Een mooie Kerstgedachte: even stil te staan, even niet door te
jakkeren door het verkeer, door de winkels en ons werk, niet door te
jakkeren door het leven.
De sneeuw, die de wereld wat lichter en gedempter maakt, doet me
mijmeren. Ik denk aan de geboorte van een kind, aan de geboorte
van dat ene koninklijke kind, in een stal. Ik proef die gebeurtenis zo
lang geleden in mijn mond. De geboorte van elk kind is een wonder
en van dit kind helemaal.

Vrijdag 22 december 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:
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 3 weken

_______________________________________________________
Algemene informatie
Openingstijden secretariaat: Heeten tel.381233
elke maandag-woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 u.
Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving tel. 06-53964140
Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis

Pastores
R.G.W. Cornelissen,
Vicaris,pastoor
G.J. Nijland parochievicaris

0570-619087/ cornelissen@aartsbisdom.nl
06-30162625
0570-526356/
06-42571832 pastornijland@parochieheiligkruis.nl
06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

M.J. Brinkhuis, diaken
Pastoraal werkers
H. Bloo
06-22291539 h.bloo@katholieksalland.nl
Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg 038-4527475 lonnekegunnink@hetnet.nl
C.M. Broekhof-Bosman
06-83202244
jpsalland@live.nl
L.R.M. Geurts
06-44046465
lgeurts@heiligelebuinus.nl

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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Wat heeft het allemaal niet teweeg gebracht in die paar duizend jaar
over de hele wereld. De woorden van een acclamatie schieten me te
binnen: ‘Wek mijn zachtheid weer, geef mij terug de ogen van een
kind.’ In deze voortjakkerende tijd waarin zoveel moet, verlang ik
naar zachtheid. Naar mensen om me heen die zacht durven zijn.
Kunnen wij weer van die zachtheid voelen en kunnen wij kijken met
de ogen van een kind, vol verwondering. Zo vol verwondering als ik
die vlokken sneeuw zag dwarrelen. Kunnen wij zo de ander tegemoet
treden, dat hij of zij het opgehouden masker kan laten zakken. Dat hij
of zij het pantser van gehardheid, om maar staande te kunnen blijven
in deze maatschappij, open kan breken. Dat hij of zij, die zich
buitengesloten voelt in de wereld of die niet helemaal mee kan
komen, omdat het allemaal zo snel gaat, voelt ‘ik doe er toe, ook ik
tel mee, ik mag er zijn zoals ik ben’.
Juist in deze tijd wil ik kijken met de ogen van een kind en me
verwonderen over het leven, over de kwetsbaarheid van het leven.
‘Dat ik zie wat is en me toevertrouw en het licht niet haat’.
Lonneke Gunnink – van den Berg
Het gehele pastorale team van de parochie H. Kruis
wenst u van harte
Zalig Kerstmis en een heel goed 2018

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 23/12
Heeten
Zo. 24/12

Tijd
17.30 u.
18.00 u.
21.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij
Kerstavond, gezinsviering,
past. werker L. Gunnink
Kerstavond, eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij

Koor
Power of
Music
Sunshine
Parochiekoor
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GEZINSVIERING KERSTAVOND, 24 DECEMBER 18.00
UUR:
‘Er is een plek voor iedereen’
Kerstmis komt eraan! We vieren de geboorte van
Jezus. Een feest dat staat voor geluk,
gezelligheid, samen bidden,
samen vieren en elkaar liefhebben.
Kinderkoor Sunshine verzorgt de liedjes.
We zien u graag kerstavond, 18.00 u.
Heeten
Ma. 25/12

09.00 u.
11.00 u.

1e Kerstdag, eucharistieviering
pastoor G. Nijland
Kindje wiegen, verzorgd door
de werkgroep gezinsviering

Rejoice
Sunshine

KINDJE WIEGEN 1e kerstdag,11.00 uur.

Groeten werkgroep gezinsviering en
kinderkoor Sunshine.

Heeten
Di. 26/12

09.30 u.

Heeten
Wo. 27/12

19.00 u.

2e Kerstdag, woord- en
communieviering,
past. werker H. Bloo
Geen viering

Fanfare
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Nw. Heeten
Za. 23/12
Nw. Heeten
Zo. 24/12
Nw. Heeten
Ma. 25/12
Nw. Heeten
Di. 26/12
Holten
Zo. 24/12

19.00 u.
17.00 u.
09.00 u.

21.30 u.

Holten
Ma. 25/12
Holten
Di. 26/12

Datum
Heeten
Za. 30/12
Heeten
Zo. 31/12
Heeten
Ma. 1/1
Nw. Heeten
Za. 30/12
Nw. Heeten
Zo. 31/12
Holten
Zo. 31/12
Heeten
Wo. 3/1

Eucharistieviering,
em. pastoor Wolters
Gezinsviering,
Em. past. J. Verweij
1e Kerstdag, woord- en
communieviering,
past. werker L. Gunnink
Geen viering

Gemengd
koor
Regenboog
Gemengd
koor

Kerstavond, woord- en
communieviering,
past. werker L. Gunnink
Geen viering
Geen viering

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

19.00 u.

Oudejaarsavond, woord- en
communieviering verzorgd door
de werkgroep gebedsdiensten
Geen viering

Power of
Music

19.00 u.

Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor Verweij
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering
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Datum
Heeten
Za. 6/1
Heeten
Zo. 7/1
Nw. Heeten
Za. 6/1
Nw. Heeten
Zo. 7/1
Holten
Zo. 7/1
Heeten
Wo. 10/1

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
em. pastoor B. Wolters
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij
Geen viering

09.30 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor B. Wolters
Eucharistieviering

19.00 u.

Koor
Parochiekoor

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Voor de vieringen van de overige locaties verwijzen wij u naar de
website van Parochie Heilig Kruis www.parochieheiligkruis.nl onder
het kopje vieringen.
OVERLEDEN
Op maandag 4 december is op 91-jarige leeftijd overleden Gerrit
(Gerhardus Marjella) Aarnink. Hij woonde aan de Spanjaardsijk 37 te
Heeten Zijn uitvaart en begrafenis hebben op zaterdag 9 december
plaatsgevonden.
Op woensdag 6 december is op 96-jarige leeftijd overleden Riek
(Henrica Geertruida) Reimert-Jansen. Zij woonde op de Stevenskamp
416 te Heeten. Haar uitvaart en crematie hebben op dinsdag 12
december plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
Zaterdag 23 december:
Jgt. Mathilde Kerkvliet; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Willem
Hunneman en Gerrit Jansen of Lorkeers
Kerstavond zondag 24 december 18.00 u.:
Uit dankbaarheid; Jgt. Hermanus Vulink; Hein Hunneman en overl.
fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders en
fam. Tepperik-Rosenkamp en Willy Tepperik; Tonnie Schoorlemmer
en Leon Schoorlemmer; Hein en Marietje Voorhorst-Schrijver; Wim
Evers, Marie Evers-Pleizier en overl. fam.; Gerard Tijscholte; Overl.
fam. Bril-Hondeveld; Jo Schoorlemmer; Overl. ouders OosterwechelMeijerink en overl. fam.; Overl. fam. Vloedgraven-Slinkman; Overl.
Wim, Marietje en Leonie Hiethaar; Gerrit Aarnink en overl. fam.;
Antonius Hiethaar, Gerritdina Hiethaar-de Groot en Dinie Hiethaar;
Overl. fam. Zennipman-Kakkenberg; Johan Koolhof en overl. familie
Kerstavond zondag 24 december 21.00 u.:
Uit dankbaarheid en overl. fam.; Jgt. Wihelmina Fakkert-Bosgoed;
Overl. ouders Wevers-van Riel; Wim Wigink, Gerda Wigink-Assink
en Diane Wigink-Spikker en overl. fam.; Overl. ouders LorkeersRodijk; Overl. ouders Elders-ten Zijthof; Doortje Mensink en fam.;
Overl. fam. Hauptmeijer-Ruiter; Bennie Tibben; Ben Dijkman;
Overl. fam. Nikamp-Grondhuis; Jan Fakkert; Gerrit Aarnink; Jan
Klein Overmeen; Tonny Langkamp-Tjallinks; Riek Reimert-Jansen;
Willem Hunneman; Wim Nijenkamp en overl. fam.; Jan Hollegien en
overl. fam.; Hein Simons, Tonnie Simons-Huis in ’t Veld, Annelies
Simons en Elke Schrijver; Overl. ouders Duteweert-van Oldeniel; Jan
Hondeveld en fam.; Jan Bril en overl. fam.; Wim Bessembinder;
Hein Koenjer en overl. fam. Koenjer-Dollenkamp; Overl. ouders
Grondhuis-Wevers; Arnold Schoorlemmer; Anton Walraven en
overl. fam. Walraven-Jansen; Overl. ouders A. Olde BijvankHaverkamp; Overl. ouders M. Kloppenburg-Biemans; Overl. fam.
Hoogeslag-Willems; Overl. ouders en fam. Wieten-Kruiper; Antoon
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Wieten; Overl. ouders en fam.. Veldkamp-Bloemenkamp; Tonny
Linthorst-Rodijk; Jan Temmink en Toos Temmink-Bosman
1e Kerstdag maandag 25 december:
Overl. klasgenoten reünie schooljaar 1966/1967; Jgt. Han
Kieftenbeld; Overl. fam. Reimert-Veldkamp en zuster Marian; Overl.
ouders Vulink-Reimert; Riek Vulink; Wim en Toos Tutert; Gé en
Annie Hazelhekke-Ruiter; Antoon Schoorlemmer; Overl. Ouders
Evers-Simons; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman
Voorhorst; Anna Alferink, Bertus Alferink, Maaike en Daniëlle;
Overl. ouders Boksebeld-Tutert; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot,
Jan Bernard en Teun; Ben Obdeijn en Diny Obdeijn-Koerkamp; Hein
en Riek Groot Zwaaftink; Overl. ouders Heerink-Gerritsen; Jan, Lien
en Lidy Lenferink; Johan en Marie Marsman; Anton Oostewechel en
overl. fam.; Wim Rientjes en overl. ouders en Bernard Nijkamp;
Dinie Beumer; Harry ten Have en overl. fam.; Jan Timmer; Betsie
Haarman-Schrijver en overl. fam.; Wim Wichink en overl. fam.;
Herman en Mien Timmer, Ben en overl. fam.; Fam. Haarman-Nij
Bijvank; Johan Elshof en overl. fam.; Geert Voorhorst; Jan
Voorhorst; Henk Goorden en overl. fam.; Miny en Tom Tutert;
Jacoba en Albert van Leussen; Overl. fam. Vulink-Pol; Bart en
Martie ten Have en overl. fam.; Overl. ouders Dijkman-Satink, broers
en zus; Johan en Gerard Hagen en overl. fam.; Ben en Trees
Dijkman-Wippert; Overl. ouders van Dooremolen-Roozeman, Geert
en overl. fam.; Wim Schrijver; Bernard Schotman en overl. fam.;
Ouders Wichink-Wiggers; Jan Hagen en overl. fam.; Diny HollegienKlein Koerkamp; Johan en Annie Meijerink-Overkempe en Peter
Meijerink; Mans en Marie Reimert; Wim Rouweler; Overl. ouders
Reimert-Habers en fam.; Wim Bosgoed; Ben Lugtenberg; Overl.
ouders Hondshorst-Reimert; Antoon en Marietje Ogink-Olde
Bijvank; Overl. ouders Meijerink-Velderman; Pa, Gerard en Willy
Kieftenbeld; Pa en Ma Kleine Koerkamp en overl. fam.; Overl.
ouders en fam. Mensink-Wagemans; Johan en Diny Overmars-Kinds
en overl. fam.; Johan van Dooremolen; Overl. ouders Sibelt-Bosman
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2e Kerstdag dinsdag 26 december:
Anna Alferink-Hobert; Overl. ouders Alferink-Buis; Harrie Wichers
Schreur; Riek Sibelt-Kleinherenbrink; Hein Simons, Tonnie Simons
Huis in ’t Veld, Annelies Simons en Elke Schrijver; Ben Lugtenberg
Woensdag 27 december:
Geen viering, geen misintenties
In het weekend van 30 en 31 december:
Jgt. Bernard Schotman; Gé en Annie Hazelhekke-Ruiter; Overl.
ouders Evers-Simons; Geert Voorhorst; Jan Voorhorst; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp en
Wim Olde Bijvank; Harrie Wichers Schreur; Overl. ouders van
Dooremolen-Roozeman, Geert en overl. fam.; Jo Schoorlemmer;
Gerrit Aarnink; Riek Reimert-Jansen; Jan Hondeveld en fam.; Overl.
ouders Schoot-Beuwer en Wim; Overl. ouders Grondhuis-Wevers;
Wim Rouweler; Overl. ouders Heerink-Gerritsen; Johan en Diny
Overmars-Kinds en overl. familie
Maandag 1 januari:
Geen viering, misintenties zie weekend 30 en 31 december.
Woensdag 3 januari:
Jgt. Miene Boksebeld-Tutert; Overl. ouders Sibelt-Bosman
Vrijdag 5 januari 1e Vrijdag van de maand :
Voor de levende en overleden leden van de KBO; Jgt. Leon
Schoorlemmer; Jan Hondeveld en fam..; Pa, Gerard en Willy
Kieftenbeld
In het weekend van 6 en 7 januari:
Overl. ouders Vulink-Reimert; Mariet Schoorlemmer; Gé en Annie
Hazelhekke-Ruiter; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders VoorhorstOlde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada
Wagemans en overl. fam.; Marie A. Tepperik; Overl. ouders van
Dooremolen-Roozeman, Geert en overl. fam.; Jo Schoorlemmer;
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Gerrit Aarnink; Riek Reimert-Jansen; Antoon Bosman; Overl. ouders
Grondhuis-Wevers; Herman en Mien Timmer, Ben en overl. fam.;
Overl. ouders en fam. Tepperik-Rosenkamp en Willy Tepperik
Woensdag 10 januari :
Leida en Frans Boerhof; Diny en Johan Overmars-Kinds en overl.
fam.; Jan Temmink en Toos Temmink-Bosman; Overl. ouders SibeltBosman
KOSTER EN MISDIENAARS
Datum
Za. 23/12
Zo. 24/12

Tijd
17.30 u.
18.00 u.
21.00 u.

Ma. 25/12
Di. 26/12
Zo. 31/12
Za. 6/1
Za. 13/1
Zo. 21/1
Za. 27/1

09.00 u.
11.00 u.
09.30 u.
19.00 u.
19.00 u.
17.30 u.
09.00 u.
19.00 u.

Koster
A. Rekveld
W. v.d. Berg en
A. Rekveld
W. v.d. Berg en
A. Rekveld
W. v.d. Berg
W. v.d. Berg
A. Re4kveld
W. v.d. Berg
A. Rekveld
W. v.d. Berg
A. Rekveld
W. v.d. Berg

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

PAROCHIENIEUWS
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
Woensdag 27 december groep 2 (is geruild met groep 1)
Maandag 15 januari groep 1

10

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*
DANKBAAR TERUGKIJKEN OP EEN PRACHTIG
JUBILEUMJAAR
Zondag 10 december hebben we in een prachtig versierde volle kerk,
ons jubileumjaar afgesloten. Het was een mooie viering waarin
Pastoor Nijland en Pastoor Limbeek voorgingen en het koor Power of
Music heeft de zang verzorgd. Tijdens de viering werden 4
Parochianen, die zich al jaren voor onze kerk inzetten, verrast met de
Willibrordpenning. Het waren de heren, Geert Fiselier , Wim van den
Berg , Herman Verwoolde en Harry Vulink. Wij als Parochie zijn
dankbaar voor al hun werk en deze onderscheiding is dan ook zeker
zeer verdiend. Na de viering gingen we begeleid door de fanfare naar
Brasserie Dert13n en hier werd het een gezellige en mooie receptie.
We kunnen terugkijken op een prachtig jubileumjaar waarin er mooie
vieringen en activiteiten warenvoor jong en oud, die door vele
mensen werden bezocht. Dankbaar zijn we voor alle medewerking
van vele parochianen en verenigingen die dit allemaal mogenlijk
hebben gemaakt. Dankbaar zijn wij voor onze prachtige Maria
kerk,die al 125 jaar het middelpunt is van ons mooie dorp Heeten.
Een kerk die door sponsoring in deze feestelijke decembermaand
mooi verlicht is.
Jubileum commissie 125/225 jaar
Kerk en geloofsgemeenschap Heeten
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KERST- EN NIEUWJAARSWENS
Licht in ieders ziel
brengt schoonheid tot leven
harmonie in ons hart
in deze rust, bloeit vrede!
We vieren de geboorte van Jezus
licht in onze wereld
Zijn licht en liefde
zal ons leiden.
Locatieraad en Pastoraatgroep
willen u hartelijk danken voor uw inzet.
En wensen jullie allen
Zalig Kerstfeest en een Vredevol Nieuwjaar.
Voor de Nieuwjaars bijeenkomst/jaarvergadering
nodigen we u van harte uit op 18 januari 2018
om 20.00 uur in het Kulterhus Trefpunt. Vanaf 19.30 uur inloop.
Locatieraad en pastoraatgroep
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,
Raalte naar Heeten. Op 23 december brengen we dit licht onze kerk
binnen. Het blijft branden tot het feest van Driekoningen. U kunt ook
zelf het licht mee nemen naar huis of aan 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.
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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 2017
INNING BIJDRAGE KERKRADIO
Bij de innning van de bijdrage kerkradio van 5 en 6 december is er
wat fout gegaan. In plaats van € 8,- voor de maanden
november/december is er ook voor de maanden januari/februari en
maart/april € 8,- in totaal dus € 24,- afgeschreven. De volgende
inning bijdrage van € 8,- zal dus de maanden mei/juni zijn. Dit is
geen opzet geweest maar veroorzaakt door een storing bij de bank. Ik
hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Herman
Zennipman, tel. 381457.
MIJN NIEUWE ADRES!
Beste mensen, beste parochianen, het is bijna zover. Ik zal Haarle nu
echt gaan verlaten. Op 21 december zal de verhuiswagen komen om
al mijn spullen naar mijn nieuwe woning in Schijndel te brengen.
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Vanaf die dag is mijn nieuwe adres:
Kerkstraat 4.02
5482 EJ Schijndel
Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor de fijne en mooie jaren dat
ik hier Salland mocht wonen en werken. Ik heb me er echt thuis
gevoeld. Teruggaan naar mijn roots heeft zeker ook wat, maar toch
zal ik Salland echt gaan missen. Uit het oog betekent in dit geval
zeker niet dat het ook uit het hart is. Integendeel!
Jullie wens ik allemaal alle goeds en alle zegen toe voor de tijd die
komen gaat. Wie weet komen we elkaar nog eens tegen.
Hartelijke groet, Astrid van Engeland
BISDOMBEDEVAART LOURDES 2018 - We gaan weer naar
Lourdes!
Voor iedereen die graag (weer) een keer naar Lourdes wil, organiseert
het Aartsbisdom Utrecht van 28 april t/m 5 mei 2018 een
bisdombedevaart. Waarschijnlijk is Lourdes u wel bekend. Maar
misschien ook niet en wilt u deze plaats graag eens met eigen ogen
zien. En het is altijd anders dan u denkt! Dat kunnen de ervaren
Lourdesgangers u zeker vertellen. Want zoals iemand, die meer dan
25 jaar als gehandicapte naar Lourdes ging eens zei: “Je kunt het niet
uitleggen, je moet het zelf ervaren”.
Als parochie H. Kruis sluiten we ons graag bij de bisdombedevaart
aan. We reizen dit keer met de TGV (hogesnelheidstrein) in één dag
naar Lourdes en vormen daar als parochie een eigen groep. De
vieringen doen we samen met alle Nederlandse pelgrims.
Hoofdaalmoezenier van deze bedevaart is vicaris Cornelissen, tevens
pastoor van de parochie H. Kruis.
U kunt contact opnemen met de Heetense contactpersonen van het
Lourdeswerk,
Joke Alferink, tel. 0572-3814999 e-mail winet@planet.nl of
Angela Bosman tel. 0572-381679 e-mail afmbosman@hotmail.com
Namens de werkgroep,
Diaken M. Brinkhuis, Vicaris R. Cornelissen, Ben Lokate
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VERENIGINGSNIEUWS
OUD PAPIERINZAMELING 2018
6 januari
3 februari
3 maart
31 maart
28 april
26 mei
23 juni
21 juli
18 augustus
15 september 13 oktober
10 november 8 december
Wij wensen allen een gezond en muzikaal 2018 toe.
Bestuur en leden fanfare St. Caecilia
CARNAVALSOPTOCHT 2018
Na de jaarwisseling komt de Carnaval in zicht. Op zondag 11 februari
gaat de carnavalsoptocht door ons dorp! Carnavalsvereniging
Sallands Zotten hoopt er samen met jullie en prins Richard en prinses
Marieke een geweldige optocht van te maken. Mooi verkleedde
kinderen, duo’s en loopgroepen, versierde wagens met verrassende
thema’s, we 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 2018
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 10 februari
12.00 u. Alle andere deelnemers kunnen zich ook op 11 februari
inschrijven bij onze residentie Brasserie Dert13n tussen 13.00 en
14.15 u. Wij wensen u prettige feestdagen!
Optochtcommissie Sallands Zotten
BEDANKJE KERSTBAKKENACTIE SCOUTING HEETEN
Op zaterdag 9 december hield Scouting Heeten haar jaarlijkse
kerstbakkenactie. Ook dit jaar verliep de actie zeer succesvol. Via
deze weg bedanken wij de ouders, leden en leiding voor hun
enthousiaste inzet bij het maken en het verkopen van de kerststukjes
en natuurlijk iedereen die een kerststukje heeft gekocht of een vrije
gift heeft gegeven. Wij wensen u heel fijne feestdagen toe.
Scoutinggroep Achille Ratti Heeten
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KBO/ PCOB EN ZGR STEVENSKAMP
"HOE KOMEN WIJ DE ZONDAGEN DOOR " Wij organiseren op
zondagmiddag 24 december de laatste ontspannings activiteiten van
2017. Om in de kerstsfeer te komen is er een speciale rode draad met
mooie prijsjes. Iedereen is welkom om 14.00 u. in de recreatiezaal
van de Stevenskamp
NIEUWJAARSRECEPTIE KBO/ 55+
Op dinsdag 2 januari om 14.00 u. weer een gezellige middag bij
Dert13n. We wensen daar elkaar het allerbeste toe met een kopje
koffie of thee en een oliebol. Thea Kroese bekend van tv Oost komt
deze middag ons vermaken. Ook hoopt de reiscommissie U weer een
mooie reis te kunnen aanbieden en het tijdstip van wanneer en de
kosten van de reis. Tevens is er de gelegenheid hiervoor op te geven.
JUVENTA KERST
Op 27 t/m 29 december hebben wij, Juventa, weer drie fantastische
dagen georganiseerd voor de kinderen van groep 3 t/m 8 van de
basisschool. We gaan weer enorm veel leuke spelletjes doen die in
het teken staan van superhelden.
Algemene informatie:
Datum:
27 t/m 29 december
Tijd:
09.00 – 15.30 u.
Waar:
KulturhusTrefpunt Heeten
Kosten:
€ 3,- per dag
Alle dagen moet je een gevulde broodtrommel en een lege drinkbeker
meenemen. Op donderdag 28 december gaan we naar de sporthal. Het
is dan de bedoeling dat je gymkleren meeneemt (geen zwarte
schoenzolen). Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen
met:juventaheeten@gmail.com Wij hebben er weer zin in!!!
(Deelname
op
eigen
risico)
www.Juventaheeten.com
www.facebook.nl/juventaheeten
Juventa Heeten

16

WERKGROEP HISTORISCH HEETEN
Werkgroep Historisch Heeten houdt op vrijdag 5
januari van 18.00 tot 20.00 u. weer een
inloopavond in het woon- en zorgcentrum
Stevenskamp voor belangstellenden in de
familiegeschiedenis. Leden van de werkgroep kunnen samen met u
zoeken naar historische gegevens van uw eigen familie. Wij
beschikken over een lange lijst met namen op bidprentjes van uw
voorouders. Boeken over de geschiedenis van Heeten liggen ter
inzage en er zijn boeken te leen. U bent van harte welkom. Wij
helpen u graag.

OVERIG NIEUWS
GEVONDEN
• Een huissleutel, langs het kanaal op het zandpad in de
omgeving van het begin Bleerspad. Tel. 381580.
• Gevonden op zondag 17 december aan de dorpsstraat 1 fiets
sleutel. Afhalen, Oldenhof 15 heeten
COLLECTE NATIONAAL MS FONDS
Deze collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor
het Nationaal MS Fonds. Het fonds kan daardoor blijven investeren
in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. De collecte in Heeten
heeft het mooie bedrag opgeleverd van samen: € 1322,67 (1291,72
collectebussen + 30,95 statiegeld-bonnen). Dank aan alle gevers en
dank aan onze collectanten, die dit mogelijk hebben gemaakt.
H.Hulsegge-Hendriks coördinator
BESTE DORPSGENOTEN
Daar we tegen het eind van het jaar lopen en H.H.C.P. weer 3
containers met allerlei hulpgoederen naar de Filippijnen zal
verschepen, willen wij u hartelijk danken voor uw steun en bijdrage
tijdens het afgelopen jaar. De 3 containers gaan respectievelijk naar
Javier, Leyte, Mindoro Oriental en de provincie Quezon.
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Ziekenhuizen in genoemde provincies zullen voorzien worden van
diverse artikelen. Om de mensen op het eiland Leyte, dat nog steeds
lijdt van de tyfoon Hayjan, een goede Kerst te geven, willen wij u
vragen of u voor hen een doos wilt maken of anders een bijdrage wilt
schenken, waarvoor wij in Javier een pakket zullen kopen voor de
mensen, want met de bijdrage kunnen we daar veel meer kopen dan
hier. U kunt een doos ophalen bij de loods en deze voor eind 5
januari 2018 weer indienen. Een lijst met artikelen die erin kunnen, is
bij loods aanwezig. Uw bijdrage kunt u storten op
NL64RABO0120212749 o.v.v. pakket Filippijnen en wel voor 5
januari 2018. Voor eventuele inlichtingen kunt u bellen 0572 381313. Wij wensen u een goede voorbereiding voor Kerstmis en een
prettige jaarwisseling. Mede namens de mensen op de Filippijnen,
Maraming Salamat Po, heel hartelijk dank. Ook wil ik op deze
manier alle mensen bedanken die Jo Schoorlemmer hebben
bijgestaan op zaterdag 4 november op het plein.
Truus Schoorlemmer en H.H.C.P.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 23 december
8:00
JO13-1
12:00
JO13-2
10:00
JO11-1
09:00
JO11-2
13:00
JO11-3
10:00
JO11-4
11:00
JO09-1
12:00
JO09-2
09:00
JO09-3
13:48
JO09-4
09:00
JO07-1
09:00
Traningsgroep

Uit
Zaaltraining Heeten
Zaalcomp. Haarle
Zaaltraining Heeten
Zaal comp. N. Heeten
Zaal comp. Broekland
Zaaltraining Heeten
Zaaltraining Heeten
Zaal comp. Broekland
Zaal comp. Haarle
Zaal comp. Luttenberg
Zaaltraining Heeten
Zaaltraining Heeten
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Zondag 30 december
JO13-1
12:00
JO13-2
14:00
JO11-1
11:00
JO11-2
10:00
JO11-3
12:00
JO11-4
10:00
JO09-1
08:00
JO09-2
08:00
JO09-3
12:00
JO09-4
0900
JO07-1
09:00
Traningsgroep
Zaterdag 6 januari
12:00
JO19-1
11:00
JO13-1
10:00
JO13-2
09:30
JO11-1
09:18
JO11-2
08:00
JO11-3
12:30
JO11-4
12:00
JO09-1
09:00
JO09-2
10:30
JO09-3
09:00
JO09-4
09:00
JO07-1
09:00
Traningsgroep

vrij
Zaaltraining Heeten
Zaal comp. Luttenberg
Zaaltraining Heeten
Zaaltraining Heeten
Zaal comp. Olst
Zaaltraining Heeten
Zaaltraining Heeten
Zaaltraining Heeten
Zaal comp. Wijhe
Zaaltraining Heeten
Zaaltraining Heeten
Zaaltraining Heeten
Zaaltraining Heeten
Zaaltraining Heeten
Zaal comp. Olst
Zaal comp. Haarle
Zaaltraining Heeten
Zaal comp. Olst
Zaal comp. Wijhe
Zaal comp. N. Heeten
Zaal comp. N. Heeten
Zaal comp. Luttenberg
Zaal comp. Lettele
Zaaltraining Heeten

NIEUWJAARSRECEPTIE
SV Heeten nodigt alle leden, vrijwilligers, supporters en CLUB van
50 leden uit om de nieuwjaarsreceptie van SV Heeten bij te wonen.
Samen willen we graag kort terugblikken op vorig jaar, en vooral
proosten op een nieuw jaar. De nieuwjaarsreceptie op 5 januari
aanstaande start om 20.30 u. en eindigt om 01.00 u. Zoals
traditiegetrouw is dit samen met de handbalvereniging. Wees welkom
en hopelijk tot 5 januari om 20.30 u.
Locatie : Kantine SV Heeten. Allen namens het bestuur van SV
Heeten fijne feestdagen en een sportief en gezond 2018.
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MIDWINTERCROSS MET TEAMRUNS
Op zondag 7 januari vindt voor de 47ste keer de Midwintercrossloop
plaats. Een klassieker inmiddels in hardlopend Nederland. Ondanks
dit verleden bruist de crossloop volop en blijft het aantal deelnemers
groeien. In de flow van het Sallands Crosscircuit staat ook Heeten op
de 7e januari een invasie te wachten van vele honderden hardlopers.
Vanzelfsprekend wordt het lopersveld ook dit jaar weer aangedikt
met ‘een flinke bak’ Heetenaren. Geen twijfel mogelijk! Voor de
jeugd is er een extra uitdaging: de teamrun. Nadat de jonkies om
10.00 u. hun kidsrun van 800 m. hebben voltooid en beloond zijn met
een prachtige medaille, gaat om 10.30 u. de loop over 2,5 km van
start. Naast de wedstrijd- en klassementsloop heeft deze afstand een
teamrun in zich. Pupillen kunnen zich met hun eigen team, elftal,
zevental enzovoort opgeven en onderling de strijd aangaan. Het F-, Een D team dat met de meeste lopers aan de start verschijnt krijgt een
leuke prijs. De junioren vertrekken om 11.15 u. voor de 6 km. Het
team dat het snelst finisht met haar eerste 5 lopers zegeviert ontvangt
een leuke prijs. Wat kan Heeten zich hierin onderscheiden! Wat een
uitdaging ook om in deze tak van sport met elkaar de strijd aan te
gaan!! Dus jongens en meisjes, bundel je krachten, tip je leider of
trainer en geef je op! Het loopprogramma wordt die zondagmorgen
afgesloten met de wedstrijd- en prestatieloop over 10 km. Evenals de
wedstrijden op de 2, 5 km en de 6 km telt deze koninginneloop mee
voor de klassementslopers van het Sallands Crosscircuit. Nu ook bij
de Midwintercross de registratie digitaal verloopt, is het mogelijk je
vandaag al op te geven. Zie hiervoor www.svheeten.nl of
www.sallandscrosscircuit.nl.
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HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 6 januari 2018
09:45 Schalkhaar E3
13:30 Plus Severijn Heeten F1
14:15 Plus Severijn Heeten E1
15:10 Plus Severijn Heeten D2
16:45 Kwiek (R) DC2
19:00 Plus Severijn Heeten Dames 1
20:15 Plus Severijn Heeten Heren 1
Zondag 7 januari 2018
11:00 Zwolle D1
11:45 Zwolle A1
12:10 Schalkhaar Dames 1
13:15 Plus Severijn Heeten B1
14:15 Plus Severijn Heeten Dames 4
15:25 Plus Severijn Heeten Dames 3
Donderdag 11 januari 2018
20:00 Plus Severijn Heeten DMW1

Uit

Aanw./vertr.

Plus Severijn Heeten E2
DSC F1
Overwetering E1
Overwetering D2
Plus Severijn Heeten C1
Wijhe '92 Dames 2
Minerva Heren 1
Plus Severijn Heeten D1
Plus Severijn Heeten A1
Plus Severijn Heeten Dames 2
Overwetering B1
Dalfsen DS5
Haarle Dames 2

13:05

12:35

SDOL DMW1

21

HERHAALDE OPROEP
Er wordt voor de Spanjaardsdijk een nieuwe bezorger voor ’t
Kevertje gezocht. Het betreft Spanjaardsdijk tot afslag Hollinksweg
(plm. 40 stuks). Graag een reactie op tel. nr. 0572-381233,
parochiesecretariaat Heeten (maandag,- woensdag- of vrijdagmorgen
tussen 09.00 en 12.00 u.). Wanneer er geen aanmelding volgt zal de
bezorging van ’t Kevertje in deze wijk niet meer kunnen
plaatsvinden.
AANLEVERDATA ‘T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
12 januari
26 januari

Aantal weken
2
2

Kopij inleveren
zondagavond
7 januari
21 januari

WIJZIGING INLEVEREN KOPIJ ‘T KEVERTJE
Beste parochianen en dorpsbewoners.
Vanaf 1 januari 2018 is de uiterste inleverdag voor kopij
t.b.v. ‘t Kevertje de ZONDAGAVOND.
Houd de datum van verschijnen en inleveren kopij dus
goed in de gaten. Deze worden altijd achterop ’t Kevertje
vermeld.
Locatieraad, Pastoraatgroep en werkgroep Kevertje

VAN DE REDACTIE
De redactie van ’t Kevertje wenst u allen fijne feestdagen en een
gezond en gelukkig 2018!
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