't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

2021??
Hoe vaak hebben we in de afgelopen weken niet gehoord dat dat jaar
2020 maar snel vergeten moest worden. Een rampjaar, een jaar om
snel achter ons te laten. Het was ook niet kinderachtig, en
waarom…. Dat hoef ik hier niet allemaal te herhalen.
Maar wat brengt ons 2021??
Een groot vraagteken, dat is zeker.
En kunnen we daarmee omgaan?
Op het moment dat ik dit schrijf moet het nog Kerstmis worden. Ik
probeer me nog goed in te leven in de komst van het kerstkind. Wat
betekent het voor mij? Maria die JA zei tegen de engel die haar
bezocht. Wat een stap voor die jonge vrouw! Zij kon het om ervoor
te kiezen werktuig voor God te zijn, Hem zijn werk in haar te laten
doen. Zij mocht een kind baren, de Zoon van God. Maria zette niet
zichzelf centraal maar de zorg van God om Zijn mensen en daarin
werkte zij graag mee.
Ik ben nu allerlei dingen aan het afhandelen omdat ik ga stoppen met
mijn werk als pastoraal werkster. Met vervroegd pensioen. 2021
wordt voor mij sowieso een jaar waarin alles anders wordt.
Pastoraal werkster…. Een beetje werktuig van God hebben mogen
zijn. Handen en voeten geven aan wat Hij van ons vraagt, uitleg
geven aan Zijn Woord.

Vrijdag 8 januari 2021
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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:bankrekening NL15RABO01202.02.573
Kerkbijdrage:
bankrekening NL26RABO01202.04.703
t.n.v. R.K. parochie Heilig Kruis
o.v.v. administratie Kerkbijdrage Heeten
Dit parochieblad komt uit voor 2 weken

_____________________________________________________
Algemene informatie
Openingstijden secretariaat: Heeten tel.0572 - 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
06-58882805 pastornijland@parochieheiligkruis.nl
M.J. Brinkhuis, diaken
06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
G. de Bekker,
0570-622328 gdebekker@heiligelebuinus.nl
Pastoraal werkers
Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg 038-4527475 lonnekegunnink@hetnet.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

2

Ik heb er JA tegen gezegd en het op mijn manier zo goed mogelijk
invulling aangegeven.
Ik realiseer me tegelijk ook, dat dát natuurlijk straks niet hoeft te
stoppen. Ik blijf wel een gelovig mens, bezield, bewogen om hoe
God met mensen omgaat.
Veel mensen vragen me ook: wat ga je nu doen???
Naast eerst eens even goed uitrusten zal ik zeker ook weer kijken
naar een zinvolle invulling waarin ik iets voor mensen kan betekenen.
Hoe ik werktuig van God kan zijn op een manier die haalbaar is en
mij en de ander blijdschap geeft.
Wat brengt 2021?
Maria zei JA tegen de engel. Met een prachtige Zoon die zij baarde
en die ons voorging om te doen wat er te doen staat: Werk maken van
Gods liefde!
Dat is misschien wel mijn hoop voor het nieuwe jaar: dat er een engel
op uw pad komt die vraagt: wil je werktuig van God zijn? En dat je
dan “JA” zegt. Dan wordt 2021 vast een heel mooi jaar.
Clazien Broekhoff (écht mijn laatste)

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 9/1
Heeten
Zo. 10/1
Nw. Heeten
Za. 9/1
Nw. Heeten
Zo. 10/1
Heeten
Wo. 13/1

Tijd
17.30 u.

Viering
Woord- en communieviering,
Past. werker L. Gunnink
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij

Datum

Tijd

Viering

Koor
Parochiekoor

Geen viering
Geen viering

Koor
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Heeten
Za. 16/1
Heeten
Zo. 17/1
Nw. Heeten
Za. 16/1
Nw. Heeten
Zo. 17/1
Heeten
Wo. 20/1

19.00 u.

Eucharistieviering,
Vicaris R. Cornelissen
Geen viering

19.00 u.

Woord- en communieviering,
Past. werker L. Gunnink
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij

Power of
Music

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 zondag 27 december is op 85-jarige leeftijd overleden Dora (Zr.
M. Heleen) Haarman. Zij woonde bij de zusters Franciscanessen te
Denekamp. Haart uitvaart en begrafenis hebben op 30 december
plaatsgevonden.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 9 en 10 januari:
Jgt. Leon Schoorlemmer; Jan Bootsveld; Hein en Grada Wagemans
en overl. fam.; Gerrit en Manna Wichers Schreur-Evers; Mies en
Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Jan en Doortje
Voorhorst-Klein Overmeen; Tonnie en Betsie Haarman-Schrijver;
Pastor Theo Balster; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Antoon
Tibben; Johan Timmer en Riek Timmer-Hoogewind; Johan
Overmars en Diny Overmars-Kinds en overl. familie.
Woensdag 13 januari:
Herman Oosterhuis en fam.; Jan Klein Overmeen; Frans Vloegraven.
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In het weekend van 16 en 17 januari:
Johan en Herman Lubbers; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna
en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Jan en Tonny Groote WolthaarOvermars; Tonnie en Betsie Haarman-Schrijver; Pastor Theo Balster;
Antoon Tibben; Johan Timmer en Riek Timmer-Hoogewind; Overl.
ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate.
Woensdag 19 januari:
Jgt. Jacobus Kerkvliet; Jgt. pastoor van Engelen; Toos en Bernard
Hiethaar en overl. fam.; Gerard Ruiter; Overl. ouders en fam.
Tepperik-Rosenkamp en Willy Tepperik.
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.
KOSTER
Datum
Za. 9/1
Za. 16/1
Zo. 31/1

Tijd
17.30 u.
19.00 u.
09.00 u.

Koster
A. Rekveld en T. Nijmeijer
A. Rekveld en T. Nijmeijer
A. Rekveld en T. Nijmeijer

PAROCHIENIEUWS
PASTORAAL BEZOEK THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS
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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 = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Ma. 11/1 19.00 – 20.00 u. Ophalen enveloppen Kerkbalans
Wo. 13/1 19.00 – 20.00 u. Ophalen enveloppen Kerkbalans

P
P

KERKSCHOONMAAK
Woensdag 20 januari groep 4; dinsdag 9 februari groep 5
HERINNERING VOOR DE VRIJWILLIGERS VAN DE
ACTIE KERKBALANS
Op maandag 11 en woensdag 13 januari worden de wijklijsten en
enveloppen voor de Actie Kerkbalans 2021 uitgereikt op het
parochiesecretariaat. Hiervoor hebt u een uitnodiging ontvangen.
I.v.m. de coronamaatregelen, hopen wij dat u zich aan deze dag en
tijd kunt houden.
Organisatie Actie Kerkbalans 2021
KINDERKAMP ‘VRIENDEN VOOR HET LEVEN’
Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is
belangrijk. In de verhalen over Jezus merk je dat ook. Mooie
verhalen waar we samen naar gaan luisteren en over na gaan denken.
Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen,
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lekker naar het bos, knutselen, zwemmen én vrij spelen als echte
vrienden. Kortom: Wil jij vrienden maken voor het leven? Meld je
dan zo snel mogelijk aan!
Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06
29015399.
•

Wanneer: 31 juli t/m 5 augustus

•

Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem / locatie de
Veltmaat, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle

•

Voor wie: Jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar

•

Aantal deelnemers: Maximaal 30

•

Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten

•

Kosten: € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit een
gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75 per extra
kind (voorbeeld: 2 kinderen = € 200 i.p.v. € 250)

Aanmelden kan tot 30 juni 2021
TIENERKAMP: HEROES ONLY
Ook deze zomervakantie organiseren we weer een bijzonder
tienerkamp. Dit keer is het thema ‘Heroes only’. We zullen
verschillende helden ontmoeten, zowel Bijbelse als eigentijdse
helden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held die jij bent!
Je krijgt de kans om jezelf te bewijzen met uitdagende spellen,
mysterieuze uitstapjes en spannende catecheses. Doe je mee? Jij bent
toch ook een held?
Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of
29015399.

tel.:
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•

Wanneer: 31 juli t/m 5 augustus

•

Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem / locatie de Delle,
Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle

•

Voor wie: Tieners (j/m) van 13 t/m 16 jaar

7

•

Aantal deelnemers: Maximaal 30

•

Hoofdleiding: Bas Kolfschoten, Rik Ledoux & priester
Gauthier de Bekker

•

Kosten: € 145 p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin
meegaan, is er een speciaal tarief van € 95 per extra tiener
(voorbeeld: 2 tieners = € 240 i.p.v. € 290)

Aanmelden kan tot 30 juni 2021. Voor beide kampen: aanmelding:
www.jongaartsbisdom.nl/kinder-en-tienerkamp-2021

OVERIG NIEUWS
WINTERKOSTACTIE ZWEMBAD DE OASE HEETEN
COVID-19 zorgt ervoor dat we onze jaarlijkse erwtensoep-actie niet
kunnen houden op de manier die u van ons gewend bent. Dit jaar
doen we het dus anders! We hebben een bestelsite gemaakt. In
samenwerking met Maurits Vlees & Vers hebben we 6 winterse
producten voor u geselecteerd in onze nieuwe Winterkost-actie. Deze
zijn door u te bestellen van 9 tot en met 23 januari 2021 via de link
op www.zwembadheetenoase.nl U kunt de door u bestelde producten
afhalen op zaterdag 6 en 13 februari van 09.00 tot 16.00 u. in de
kraam voor de winkel van Maurits Vlees & Vers. De opbrengt komt
ten goede van ons bad. Alvast heel erg bedankt voor uw steun!
Bestuurd zwembad De Oase Heeten

SPORTNIEUWS
VOLLEYBAL
Potgrond en compostactie
Ook dit voorjaar organiseert Heeten Sportief weer de jaarlijkse
potgrond/compost actie i.s.m. Zuid-Oost Salland. Wel ziet de actie er

8

vanwege de coronamaatregelen anders uit dan andere jaren. De leden
kunnen dit jaar helaas niet bij u aan huis komen om de bestellingen
op te nemen en te bezorgen. Bij het volgende Kevertje ontvangt u de
bestellijst. Deze kunt u deponeren in de hiervoor bestemde boxen die
bij CAVV Zuid-Oost Salland, Plus Severijn, en Simons komen te
staan. Ook kunt u dit jaar uw bestelling per mail doorgeven. Op
zaterdag 6 maart kunt u uw bestelling afhalen bij de CAVV. Leden
van Heeten Sportief zijn aanwezig om de bestellingen uit te delen.
We hopen dat u ook dit jaar onze actie en vereniging wilt steunen!
Heeten Sportief

BEZORGING KEVERTJES
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Op 22 januari komt er weer een Kevertje uit, mocht
het zo zijn dat de scholen dan nog dicht zijn,
verzoeken wij de kinderen de Kevertjes uit de kerk
te halen op vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 u.

AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum Aantal weken
vrijdag
22 januari 2021
2
5 februari
2
19 februari
2
5 maart
2

Kopij inleveren
zondagavond
17 januari 2021
31 januari
14 februari
28 februari
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