't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

‘Met de kennis van nu’
Vroeger dacht ik altijd, dat wat ons als geschiedschrijving werd
aangereikt, waar was. Wetenschappers hebben zich daarmee bezig
gehouden en houden ons feiten voor. Maar zoals het voor zoveel
dingen geldt, geldt dat ook hier: het is maar door welke bril je het
bekijkt. Een veel gehoorde term is tegenwoordig dan ook ‘met de
kennis van nu …’, gevolgd door iets wat nu anders bezien wordt.
Ik dacht daaraan toen ik bij een boer aan de keukentafel zat en hij me
vertelde hoe hij vroeger trots was op het feit dat hij (mede) voor ons
voedsel zorgde met zijn varkens. ‘Tegenwoordig’, zo vertrouwde hij
me toe, ’heb ik het gevoel dat ik me moet schamen voor het feit dat
ik varkens houd’.
Terwijl ik me zo afvroeg hoe hiermee om te gaan las ik de woorden
van Annemiek Schrijver: ‘Onze huidige leermeesters kunnen we
gewoon vinden in de natuur, zei Jezus: de vogels in de lucht en de
lelies op het veld’. De natuur waar ook deze boer zo dicht bij staat.
Deze leermeesters helpen Annemiek te zijn in het nu: ‘Steeds meer
verlang ik naar de vrijheid van het leeg worden. Naar de overgave
aan de werkelijkheid zoals die zich nu aandient’. Misschien moeten
we dat inderdaad doen, meer in het nu leven. De geschiedenis leert
mij nu vooral, dat het er om gaat je best te doen het goede te doen.
Vandaag denkt Klaas positief over wat ik doe, morgen heeft Jan er
een negatief oordeel over.

Vrijdag 7 juni 2019

jaargang 53

nummer
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RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Koopmansstraat 4 8111 AP 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.
Pastoor van dienst voor spoedgevallen tel. 06-53964140
Samenwerkingsverband:
Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis

Pastores
R.G.W. Cornelissen,
0570-619087/ cornelissen@aartsbisdom.nl
Vicaris,pastoor
06-30162625
G.J. Nijland parochievicaris
06-42571832 pastornijland@parochieheiligkruis.nl
M.J. Brinkhuis, diaken
06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
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. Broekhoff-Bosman
06-83202244
jpsalland@live.nl
E.E.W. Reeuwijk
06-51310908 ereeuwijk@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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Maar als ik me elk moment weer vanuit mijn volle
verantwoordelijkheid inzet om het goede te doen, dan ga ik er vanuit
dat het ook goed is. Maar ja, denk ik dan weer met mijn diaconale
achtergrond, dat lijkt me niet makkelijk als je in armoede moet leven.
Want dan ben je niet zozeer met leven bezig, maar met over-leven.
Dan is er nooit eens een extraatje. Dat maakt het leven zwaar. Of
misschien helpt in het nu leven juist om overeind te blijven en je
waardigheid te behouden. Dan kijk je niet zo ver vooruit, wat kan
helpen je daar ook minder zorgen over te maken. Precies wat Jezus’
leermeesters, de vogels en de lelies, ons leerden. Ik ontmoette een
man in een van onze inloophuizen. Hij is daar steeds weer bezig met
zijn-in-het-nu, door mandala’s te kleuren. Het maakt, zo vertelde hij
me, dat de warboel in zijn hoofd rustig blijft en zorgt dat hij het leven
aankan. Ik bespeurde die houding bij ons als deelnemers van de
boerenpelgrimstocht. We lieten onze zintuigen spreken: wat zie je,
hoor je, ruik je. Het was tekenend dat iemand de volgende opmerking
maakte, toen we werden uitgenodigd ingekaderd door een
schilderijlijst het boerenlandschap op ons in te laten werken: ‘Wat
jammer dat ik nou geen foto’s mag maken, om het te delen op
facebook’. Nee, juist niet. Nu. Nu ervaren en dan weer verder gaan.
Ik vergat de tijd, had even geen notie van gisteren of morgen, van
geschiedenis of toekomst. Nu.
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 8/6
Heeten
Zo. 9/6

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

1e Pinksterdag, woord- en
communieviering, past. werker
E. Reeuwijk

Power of
Music
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Heeten
Ma. 10/6
Nw. Heeten
Za. 8/6
Nw. Heeten
Zo. 9/6
Nw. Heeten
Ma. 10/6
Holten
Zo. 9/6
Heeten
Wo. 12/6
Datum
Heeten
Za. 15/6
Heeten
Zo. 16/6
Nw. Heeten
Za. 15/6
Nw. Heeten
Zo. 16/6
Holten
Zo. 16/6
Heeten
Wo. 19/6

Geen viering
Geen viering
09.00 u.

1e Pinksterdag, woord- en
communieviering, diaken M.
Brinkhuis
Geen viering
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Eucharistieviering,
Em. pastoor J. Verweij
Eucharistieviering,
Past. G. Nijland
Geen viering

Parochiekoor

19.00 u.

09.30 u.
19.00 u.

Woord- en communieviering,
Geestelijk verz. G. Pieper
Eucharistieviering

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.
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OVERLEDEN
Op vrijdag 31 mei is op 87-jarige leeftijd overleden Miep (Maria
Magdalena Antonia) Heuzels-Obdeijn. Zij woonde op de Stevenserf,
voorheen aan de Dorpsstraat 29 te Heeten. Donderdag 6 juni heeft de
crematieviering plaatsgevonden in Nijverdal.
Dat zij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van Pinksteren 8, 9 en 10 juni:
Uit dankbaarheid; Uit dankbaarheid, Antoon en Rie Berghuis-Hutten;
Voor de zieken; Voor vrede in de familie; Jgt. Dinie Beumer; Jgt.
Geert Voorhorst; Miene Boksebeld-Tutert; Gerda Wigink-Assink;
Doortje Mensink en levende en overleden fam. Mensink; Overl.
ouder Grondhuis-Wevers; Hein Campmans; Rinus Kemper; Pa en Ma
Ruiter-Tepperik; Johan en Tonnie Elshof-Aarnink en overl. fam.;
Hermanus Wippert en echtg.; Albertha Kortenhorst en fam.; Johannes
van Schooten; Mariet Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer; Mies
en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl. fam. Vulink-Pol;
Harry ten Have; Overl. ouders van Dooremolen-Roozeman, Geert en
overl. fam.; Wim Wichink en overl. fam.; Wim Zwijnenberg;
Herman en Mien Timmer, Ben en overl. fam.; Overl. ouders en fam.
Veldkamp-Bloemenkamp; Overl. ouders en fam.; Henk Goorden en
overl. fam.; Stien Hoekan-Reuvekamp en overl. familie.
Woensdag 12 juni:
Leida en Frans Boerhof; Mans en Marie Reimert; Gerrit Aarnink; Jan
Voorhorst.
In het weekend van 15 en 16 juni:
Overl. ouders Groot Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Johan en
Herman Lubbers; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie
Eekmate; Overl. ouders van Dooremolen-Roozeman, Geert en overl.
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fam.; Betsie Haarman-Schrijver en overl. fam.; Johan Overmars,
Diny Overmars-Kinds en overl. fam.; Johan en Tonnie ElshofAarnink en overl. fam.; Wim Zwijnenberg; Ouders KakkenbergHannink en overl. fam.; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Wim
Berghuis; Rinus Kemper.
Woensdag 19 juni:
Wim Disselhorst, Casper en overl. familie.
MISINTENTIES IN HET WEEKEND
Er is 1 x in de maand in het weekend geen viering, zowel op de
zaterdag als zondag. De misintenties die hiervoor opgegeven zijn
verschuiven naar een weekend later. Heeft u misintenties opgegeven
voor deze weekenden en dit liever in een ander weekend zien, dan
kunt u dat doorgeven aan het parochiesecretariaat, tel. 0572 - 381233.
Elke woensdagavond is er om 19.00 u. ook een eucharistieviering
waarin em. pastoor J. Verweij voorgaat. We hopen op uw begrip voor
deze veranderingen.
Voor zover nu bekend zijn er in de weekenden van 29 en 30 juni, 20
en 21 juli en 17 en 18 augustus geen vieringen.

KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Zo. 9/6
Zo. 16/6
Za. 22/6
Zon 7/7
Za. 13/7
Za. 27/7
Za. 3/8
Za. 10/8
Don 15/8
Zo. 25/8

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

Koster
A. Rekveld
A. Rekveld, T. Nijmeijer
A. Rekveld, G. Tepperik
A. Rekveld
A. Rekveld, T. Nijmeijer
A. Rekveld, G. Tepperik
A. Rekveld
A. Rekveld, T. Nijmeijer
A. Rekveld, G. Tepperik
A. Rekveld

Acolieten
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden
Eveline en Judith Salden
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden
Eveline en Judith Salden
Tijs en Ruben Salden
Eveline en Judith Salden
Tijs en Ruben Salden
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.
Volgende doopzondag is 7 juli 2019.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Ma. 17/6 20.00 u. Liturgiegroep

P

KERKSCHOONMAAK
Maandag 17 juni groep 1, woensdag 10 juli groep 2.
WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS /
PINKSTERACTIE 1 T/M 9 JUNI 2019
Geloven in de ander. Een wereldwijde missie Missionarissen geven
zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun
gebruiken. Daarom organiseren we van 1 tot en met 9 juni de
Pinksteractie in parochies om geld in te zamelen zodat zij hun
belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest armen in Afrika,
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Azië en Latijns-Amerika. U kunt daarin het verschil maken. Niet
alleen voor honderden missionarissen en missionair werkers – ook
voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat
zien dat we in onze Nederlandse parochies achter onze missionarissen
staan. Want hebben wij niet allemaal dezelfde missie? In het weekend
8 - 9 juni wordt hiervoor gecollecteerd in de vieringen. U mag ook
rechtstreeks geld overmaken. Dit kan op IBAN: NL30 RABO 0171
2111 11 t.n.v.Week Nederlandse Missionaris Den Haag.
KOM HEILIGE GEEST
Beste Parochianen, als je een conflict hebt met iemand of als je
kwaad op iemand bent, dan is het heel moeilijk om die persoon met
mildheid tegemoet te treden. Het komt overal voor: in families,
tussen gehuwden, met vrienden, met collega’s, in je vereniging. Heel
vaak lijkt de breuk definitief. Gelukkig zien we dat het in sommige
gevallen toch mogelijk is weer tot elkaar te komen, ondanks de
moeilijke situatie.
Ik moet nu denken aan dat eeuwenoude gezang van Pinksteren:
“Veni, Sancte Spiritus” (Kom, Heilige Geest). In dit lied wordt de
Geest van God als volgt bezongen: “Kom o vrede in de strijd, lafenis
voor het hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt. Maak weer zacht wat
is verstard, koester het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond”.
Verkilling, verharding, wrok, haat, angst… die gaan vastzitten. Ze
maken je onvrij, je wordt een gevangene van een verstoorde relatie.
Met Pinksteren wordt in onze kerken het verhaal gelezen van de
‘uitstorting’ van de Heilige Geest over de leerlingen van Jezus. De
Geest van God komt als een vuur over de apostelen en zij worden
begeesterd, ze raken enthousiast en geïnspireerd en ze krijgen weer
moed! En het is heel verbazingwekkend dat mensen uit vele landen,
die op dat moment in Jeruzalem zijn, hen kunnen verstaan.! De
leerlingen spreken over “de grote daden van God” en zij spreken de
taal van het hart, een taal die ieder mens kan verstaan.
Dit verhaal laat zien dat de taal van God, de taal van Liefde, door
iedereen verstaan kan worden en dat de Geest van God mensen met
elkaar in verbinding brengt. Mensen gaan elkaar begrijpen, mensen
komen tot elkaar en oude wonden helen.
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Met Pinksteren vieren we dat die Geest van God, die in Jezus leefde,
nu voortleeft in de Kerk en in alle mensen van goede wil. Dat
betekent niet dat de Kerk geen fouten kan maken… ook zij heeft
blijvend het louterende vuur van de Heilige Geest nodig. Het
betekend niet dat alles wat mensen zo goed bedoeld doen, ook altijd
goed is. Helaas niet. Met goede bedoelingen worden soms de
verschrikkelijkste dingen gedaan.
“Veni Sancte Spiritus, flecte quod est rigidum” (Kom, Heilige Geest,
maak weer zacht wat is verhard!). De Heilige Geest is meer dan
alleen enthousiasme. Bij de ‘gaven van de Geest’ horen ook: kennis,
inzicht, sterkte en vooral… wijsheid.
Die Geest van God bezielt Jezus. Diezelfde Geest kan ook ons
bezielen. We mogen bidden dat die Geest ook in ons leven komt. Je
kunt het ook zo zeggen: dat we ons bewust worden van de
aanwezigheid en de werkzaamheid van de Geest in ons leven. Dat we
innerlijke ruimte maken in onszelf.
“Kom, Heilige Geest, sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig
zij, geef ons vreugde die niet vergaat”.
Mede namens de leden van het pastoraal team en de emeriti pastores
wens ik u allen een inspirerend en vredig Pinksterfeest toe,
Pastoor Ronald Cornelissen
GEBED VOOR PINKSTEREN EN ELKE DAG
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigenen ontsteek in
hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen
worden;en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laat ons bidden:
God, Gij hebt de harten van uw gelovigendoor de verlichting van de
Heilige Geest onderwezen;geef, dat wij door die Heilige Geest de
ware wijsheid mogen bezittenen ons altijd over zijn vertroosting
verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.
“IN VUUR EN VLAM VIEREN WIJ PINKSTEREN!”
Pinksterviering met medewerking van de Raalter koren “Viva Voce”
en “In Between”. In het Pinksterweekend wordt “Ribs & Blues”
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gevierd in Raalte. Om een moment van bezinning te hebben en even
tot rust te komen tijdens het festival is de Kruisverheffing geopend en
staan wij zaterdag 8 juni om 19.30 u. in de eucharistieviering stil bij
het feest van de Heilige Geest: “Pinksteren”. Na de viering zingen de
koren enkele liederen, worden er teksten gelezen, is er ruimte voor
stilte en kun je een kaarsje aansteken aan het brandende pinkstervuur.
Tussen 19.00 en 22.30 u. staan de deuren open zodat de Geest kan
waaien waarheen hij wil! Loop gerust binnen! Vier zaterdag 8 juni
met ons mee en ontsteek het vuur in jezelf! Wees welkom in de
Kruisverheffing. Het pastoraal team van het Heilig Kruis en de koren
“Viva Voce” en “In Between”.
PAROCHIEREIS NAAR ARMENIË
Van 13 tot en met 22 mei zijn wij met 41 pelgrims uit onze parochie
op reis geweest naar Armenië. Het was weer een schitterende reis.
Armenië is een prachtig, bergachtig land met veel natuurschoon en
veel schilderachtig gelegen kerken en kloosters. En natuurlijk met de
berg Ararat. De sinds de genocide van 1915 in Turkije gelegen berg
waarop volgens de Bijbel de ark van Noach na de zondvloed landde,
is voor de Armeniërs een heilige berg. Vanuit de hoofdstad Jerevan is
hij goed te zien en wij hadden het geluk een paar dagen lang de
meestal in nevelen gehulde, altijd met sneeuw bedekte top onder een
stralende zon en een volkomen heldere hemel te kunnen zien. Het
was een fantastische reis met veel hoogtepunten en ook nu weer met
een geweldige saamhorigheid. We hebben er allemaal heel erg van
genoten. Zoals gebruikelijk hebben ook deze keer weer pelgrims uit
onze groep een dagverslag gemaakt. Als die verslagen gebundeld
zijn kunt u het hele reisverslag op de website van de parochie inzien.
Namens de reiscommissie, Els Ruiter

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+
Vanaf de maand juni t/m augustus houden we elke 1e en 3e
woensdagavond een fietstocht. We vertrekken vanaf het dorpsplein
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om 18.30 u. Er wordt ongeveer 20 km gefietst en onderweg is er tijd
voor een kop koffie. Noteer de volgende datums in uw agenda. 5 en
19 juni - 3 en 17 juli - 7 en 21 augustus. Wij eindigen altijd met een
hele dag fietsen. Let Op . Deze dag is 11 september en niet 4
september zoals eerder vermeldt werd in de nieuwsbrief van
KBO/PCOB.
ACTIVITEITENGROEP 55+
Onze eendaagse busreis. Op 28 augustus gaan we naar Texel. Vertrek
om 08.30 u. vanaf het Dorpsplein. Vanaf Den Helder gaan we met de
boot naar Veerhaven Texel. Een gids laat ons de mooie dingen van
dit eiland zien. Na een driegangendiner keren we huiswaarts en zijn
om ongeveer 21.15 u. weer thuis. Prijs: Bij deelname vanaf 40
personen € 59,00 p.p. degene die een dieet gebruiken graag bij
opgave vermelden. Opgeven kan bij Ria 0572-381684 of Tonny de
Brouwer 06-28191785. Opgeven a.u.b. voor 25 juli.

OVERIG NIEUWS
MIDZOMERCONCERT
Zondagmiddag 23 juni in de tuin voor de Stevenskamp.
Inloop: 13.30 u.
Optreden: 14.00-16.00 u.: m.m.v. Mannenkoor Germania Heeten en
Orkest "St. Caecilia" Raalte. Iedereen is van harte welkom!
MET MEKARE IN DE-BAD GOAN!
Samen bepalen we de spelregels voor Heeten Begroot
Maandag 17 juni | 20.00 u. | Zwembad Heeten | bij slecht weer:
voetbalkantine.
Het is tijd om spijkers met koppen te slaan en de duik in het diepe te
nemen, zodat we in 2020 echt aan de slag kunnen met begroten: hoe
warm is het water? Veel mensen hebben meegedaan aan de enquête
en gesprekken: welke spelregels voor het begroten halen we uit al die
opbrengst? Waar moeten we rekening mee houden? Samen bepalen
we dat, maar dan moet Heeten er wel zijn natuurlijk: kom ook op
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maandagavond 17 juni om 20.00 u. bij het zwembad (bij slecht weer:
voetbalkantine). Bij mooi weer, badpak? 😊
Dus, verdiep oe in Heet’n Begroot en kom 17 juni info opduuk’n:
- Boav’m water haal’n wat er leaft in ’t dorp
- Niet verzoepen in amtelijke regels, moar kiek’n woar ze oe kunt
help’n
- Met mekare in de-bad goan
- Ie’j kunt allenig bliev’n watertrappel’n of saam’n ’n besluut
nemm’n
Door op deze avond te komen laat je als Heetenaar aan de gemeente
zien dat we als inwoners samen willen optrekken voor een leefbaar
dorp en een sterke gemeenschap. Dat we van ‘praten over’ naar
‘doen’ willen. Aan het einde van dit jaar neemt de gemeenteraad
namelijk een besluit over of we als Heeten daadwerkelijk samen een
burgerbegroting gaan maken. Daarom hebben we nu jouw hulp
nodig! Werkgroep Heeten Begroot, heetenbegroot@gmail.com tel. 06
1348 8937.
Historisch Heeten houdt op vrijdag 7
juni 2019 van 18.00 tot 20.00 u. haar
laatste inloopavond voor de zomer in
het
woonen
zorgcentrum
Stevenskamp voor belangstellenden in
de familiegeschiedenis. Leden van Historisch Heeten kunnen samen
met u zoeken naar historische gegevens van uw eigen familie. Bekijk
vooraf onze website www.historischheeten.nl de lijst met namen,
geboorte- en overlijdensdata 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.
ZONNEBLOEM UITJE
De Zonnebloem Heeten organiseert een uitje naar klompenmaker
Dijkman in Luttenberg op woensdag 19 juni. We verzamelen vanaf
09.15 u. op de parkeerplaats bij Woelwater, vertrek iets voor 09.30 u.
Om 10.00 u. staat de koffie met krentenwegge klaar en vanaf 10.30 u.
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krijgen wij een demonstratie van dhr. Dijkman waarna we nog even
rond kunnen kijken. Wij zijn ongeveer tegen 12.15 u. terug. Kosten
van dit uitje zijn € 10,00 (ter plekke betalen) en opgeven tot 14 juni
kan bij Ciska tel: 382258, bij Tonny tel: 391817 of via e-mail
zonnebloemheeten@hotmail.com Graag even aangeven of u gebruik
maakt van rolstoel of rollator.
COLLECTE LONGFONDS
In de week van 13 t/m 18 Mei is er gecollecteerd in Heeten voor het
Longfonds! De collecte heeft het mooie bedrag van € 1.971,56
opgebracht! (vorig jaar was dit (€ 1.835,70) Hiervoor onze hartelijk
dank. Ook alle colectanten dank voor hun tijd en inzet voor dit goeie
doel!
Namens de collecte organisatoren,
Marita en Anneke
KERMISDIENST IN WESEPE: KLOPT HET WESEPER
HAR(T)(D)?
Als dorp is het moeilijk om te overleven. Vaak voel je je als
dorpeling het sluitstuk bij vele plannen. Neem de glasvezel; De
groene kabels zijn er gekomen maar of de verbinding er ook is? De
nummering van de wegen: niemand regelt het echt. Aan de andere
kant merken we ook dat er ontzettend veel in beweging is. Dat kan
natuurlijk niet anders omdat ook in Wesepe de grote vragen van de
wereld spelen. Vraagstukken zoals de duurzaamheid, energieneutraal
bouwen, asbestdaken op huizen en schuren. Zo groot dat je die als
dorp niet op kunt lossen. Vragen als; leefbaarheid in het dorp, hoe
blijven we een levende gemeenschap waar we een plek houden om
samen te komen, waar het kloppende hart voelbaar is. Eens per jaar
voelen we dat tijdens de zomerfeesten maar waar klopt het Weseper
hart de rest van het jaar voor? We willen dat kloppende hart voelen
op de kermisdienst van zondag 25 augustus om 11.00 u. We gaan het
zien, proeven, horen en natuurlijk vieren. Daar kunnen we u
natuurlijk niet bij missen. Wees welkom. De voorgangers zijn Ds.
Martje Veenstra-Oving en Godelieve Pieper, geestelijk verzorger.
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Tijdens de viering wordt er gecollecteerd voor stichting Madre
Rosetta. U kunt alvast een kijkje nemen op http://madrerosetta.nl/,
dan weet u waar uw gulle gaven naartoe gaan.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Teambekendmaking Sv Heeten
Op dinsdag 11 juni hebben wij van SV Heeten de teambekendmaking
voor de pupillen en de junioren. De teambekendmaking zal plaats
vinden in de kantine. De aanvangstijden van deze avond zijn als
volgt:
JO08/JO09
18.30 u.
JO11
18.45 u.
JO12/JO13
19.00 u.
JO15
19.15 u.
JO17
19.30 u.
JO19
19.45 u.
De jongens die in de trainingsgroep spelen krijgen bericht via de
begeleiding. Tot 11 juni!
AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
21 juni
5 juli
30 augustus

Aantal weken
2
8
2

Kopij inleveren
zondagavond
16 juni
30 juni
25 augustus

’t Kevertje is ook digitaal te vinden onder
www.parochieheiligkruis.nl locatie Heeten, Kevertje deze week.
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