't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Om warm van te worden
In het nieuwe jaar was in de eerste volle week van januari een reeks
programma’s te zien getiteld ‘De wasstraat’. Een preview liet zien,
dat deze wasstraat in Deventer is. Er blijken mensen te werken met
een beperking en – zoals dat heet – met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Misschien hebt u één of meerdere van deze
afleveringen gezien. Mijn aandacht was in ieder geval getrokken en
ik werd geraakt.
De directeur, Martin, is een bijzondere man. Martin weet wat het is
om niet mee te doen in het arbeidsproces en daardoor niet te delen in
het sociale leven. Hij kwam zelf ooit in de schuldhulpverlening
terecht en weet dus hoe het voelt niet mee te tellen. Hij zet een
goede en sterke werksfeer neer. Kernwoorden zijn: kansen krijgen,
respect hebben voor elkaar, je eigen waarde (her)vinden en
gewaardeerd worden om wie je bent. De jongens, die er werken,
hebben allemaal een bijzonder verhaal. De een is een vluchteling uit
Syrië, de ander uit Eritrea, een derde heeft een verstandelijke
beperking (een heel lícht verstandelijke beperking, zoals hij het zelf
nadrukkelijk aangeeft), een vierde heeft het nodige voor de kiezen
gehad in het gezin waar hij vandaan komt en ga zo nog maar even
door. Ik werd geraakt door twee dingen. Ten eerste door de verhalen
van deze jongens. Stuk voor stuk hebben ze werkelijk veel
meegemaakt en dat tekent een mens, wie je ook bent. Ten tweede
door de manier waarop ze tot hun recht mogen komen in het werk,
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dat ze daar doen.
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
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Ze voelen zich er veilig, weten zich gehoord en gezien, maar moeten
ook presteren. Dat doet een mens goed. Het maakt dat ze opbloeien.
Martin is niet alleen werkgever, maar ook een soort coach, of
misschien beter uitgedrukt: een vaderfiguur voor de jongens.
Meerdere van hen beschrijven dan ook, dat ze niet zozeer collega’s
onderling zijn, maar één grote familie. Dat is wat een mens nodig
heeft. Als er iets speelt kunnen ze bij Martin terecht. Hij heeft een
goed gesprek met hen en dan kunnen ze weer verder. Dit werk geeft
zin aan hun leven. Als pastoraal werker werd ik bijzonder getroffen
door het feit, dat een van de jongens, een moslim, bidt tussen zijn
werkuren. Eerst werd er vreemd tegenaan gekeken, maar het werd
goed opgepakt, ‘want je moet iedereen respecteren’. Daar kan
menigeen wat van leren. Toen het coronavirus uitbrak kwam er een
kink in de kabel. Er is behoefte aan structuur en vaste patronen. Dat
werd ineens doorbroken. Het werd wederom goed opgepakt. Martin
ging met zijn – zoals ik het noem – diaconale hart ook toen weer een
stapje verder: mensen, die in de zorg werken, konden bij de wasstraat
terecht voor een gratis wasbeurt. Wat is deze reeks
televisieuitzendingen een fantastisch begin om dit jaar te starten! Dat
wij pareltjes als deze mogen zien, telkens weer, ze meenemen in ons
hart en net zo mooi aan de slag gaan met onze eigen activiteiten.
Wilt u meer weten: www.human.nl/de-wasstraat
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 23/1
Heeten
Zo. 24/1
Nw. Heeten
Za. 23/1

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

Geen viering
Geen viering
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Nw. Heeten
Zo. 24/1
Heeten
Wo. 27/1
Datum
Heeten
Za. 30/1
Heeten
Zo. 31/1
Nw. Heeten
Za. 30/1
Nw. Heeten
Zo. 31/1
Heeten
Di. 2/2
Heeten
Wo. 3/2
Heeten
Vr. 5/2

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering,
em. past. J. Verweij

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Eucharistieviering,
past. G. de Bekker
Eucharistieviering,
past. G. de Bekker
Geen viering

Parochiekoor

19.00 u.

Maria Lichtmis,
eucharistieviering,
em. past. J. Verweij
Geen viering

Parochiekoor

09.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering,
em. past. J. Verweij

17.30 u.

Namen voorgangers onder voorbehoud

OVERLEDEN
Op zondag 10 januari is op 72-jarige leeftijd overleden Frans
(Frederikus Johannes)
Nijenkamp. Hij woonde aan de
Spanjaardsdijk 8 te Heeten. Zijn crematie heeft op vrijdag 15 januari
plaatsgevonden.
Op dinsdag 12 januari is op 90-jarige leeftijd overleden Ben (Bernard
Wilhelmus) Bolscher. Hij woonde aan de Dorpsstraat 59 te Heeten.
Op maandag 18 januari hebben zijn uitvaart en crematie
plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
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In het weekend van 23 en 24 januari:
Misintenties verschuiven naar het weekend van 30 en 31 januari.
Woensdag 27 januari:
Jgt. Theo Linthorst; Hein Bril; Bernard Schoorlemmer en overl. fam.;
Overl. fam. Haarman-Nij Bijvank.
In het weekend van 30 en 31 januari en de misintenties van 23 en 24
januari:
Jgt. Wim Boksebeld; Wim Nijenkamp; Hein en Gerda Groot
Lipman-Siero; Gerrit en Manna Wichers Schreur-Evers; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Tonnie en Betsie Haarman-Schrijver; Ouders KakkenbergHannink en overl. fam.; Overl. ouders Groot Stroek-Schoot, Jan
Bernard en Teun; Rinus Kemper; Antoon Tibben; Johan Timmer en
Riek Timmer-Hoogewind; Jan Bril en overl. fam. Bril-Harink.
Dinsdag 2 februari Maria Lichtmis en de misintenties van woensdag
3 februari:
Anna Kogelman; Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Jan
Hagen en fam. Hagen-Oosterlaar.
Vrijdag 5 februari:
Voor de levende en overleden leden van de KBO/PCOB; Jgt. wed.
van Johannes Hazelhekke; Jgt. Jan Alferink; Henk Goorden 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.
KOSTER
Datum
Za. 9/1

Tijd
17.30 u.

Koster
A. Rekveld en T. Nijmeijer
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Za. 16/1
Zo. 31/1
Di. 2/2
Za. 6/2
Za. 13/2
Wo. 17/2
Zo. 28/2

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

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

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 = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Do. 28/1

19.00 tot
21.00 u.

Enveloppen inleveren Kerkbalans door
de bezorgers.

P

KERKSCHOONMAAK
Woensdag 20 januari groep 4; dinsdag 9 februari groep 5.
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MEDEDELING VAN DE LOCATIE HEETEN
Beste parochianen, we zitten en blijven voorlopig nog in corona tijd
waardoor we minder bezoekers kunnen verwelkomen in de kerk.
Hierdoor zijn de inkomsten van de collectes veel minder. We zijn dan
ook blij dat er mensen zijn die nog extra giften overmaken voor onze
kerk. We zijn u daar heel dankbaar voor. Ook kregen we bedankjes
voor de prachtige versiering van de kerk rond kersttijd. Onze dank
gaat daarom uit naar de kosters en vrijwilligers die daar extra werk
voor verzet hebben. En ook dank aan de koorleden die met een paar
zangers een viering toch weten op te luisteren. Bij deze delen we u
mede, dat de gegevens voor de aanstaande vieringen zoals in het
Kevertje vermeld staan, wat koren en voorgangers betreft, niet altijd
zullen kloppen. Soms wijzigt er op het laatste moment iets. We hopen
u de komende periode te kunnen blijven begroeten in de vieringen.
Door ons aan alle regels te houden, houden we samen het corona
virus hopelijk buiten de deur.
Locatie overleg Heeten

VERENIGINGSNIEUWS
De geschiedenis van het onderwijs in Heeten
Historisch Heeten is bezig de totale geschiedenis van
het onderwijs in Heeten vast te leggen. Het betreft de
kleuterschool, de Aloysiusschool, de Bernadetteschool, de openbare
school in Schoonheten, de Poggenbeltschool, die vroeger richting
Holten lag bij de afslag naar Haarle, het VGLO, de dependance van
de huishoudschool en het landbouwonderwijs. We beschikken al over
een schat aan gegevens maar er is ook veel archiefmateriaal verloren
gegaan. Daarom doen we een beroep op alle Heetenaren om
gegevens beschikbaar te stellen waardoor de historie zo volmaakt en
correct mogelijk kan worden weergegeven. Te denken valt aan
klassenfoto’s en andere schoolfoto’s, maar ook aan krantenartikelen
e.d. Ook mondelinge verhalen en anekdotes zijn welkom. Nadat er
scans zijn gemaakt, krijgt u het ingeleverde materiaal weer terug. De
geschiedenis zal in boekvorm worden vastgelegd. U kunt gegevens
inleveren en inlichtingen inwinnen bij: M. van Gaal, Het Wormer 12,
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telefoon:381883, e-mailadres: mariusvangaal@gmail.com

OVERIG NIEUWS
COLLECTEWEEK HERSENSTICHTING 1 T/M 6 FEBRUARI
Iedereen wil gezonde hersenen. Helaas zijn er veel mensen met
hersenaandoeningen, zoals dementie, parkinson, een beroerte of
hersenletsel na een ongeval en veel meer. De Hersenstichting doet
onderzoek naar de behandeling van hersenaandoeningen en om deze
in de toekomst te voorkomen. Daar is veel geld voor nodig. Dit jaar,
vanwege corona, géén huis-aan-huis collecte, maar doen de bekende
collectanten dat via “online collectebussen’ in Heeten. Deze ‘bussen’
worden gedeeld via sociale media. Het is mogelijk om digitaal geld te
doneren voor de Hersenstichting. We hopen ook nog enkele
“collectebussen” neer te kunnen zetten. We mogen de mensen met
een hersenaandoening, waarvan ieder er wel eentje kent, niet laten
zitten! We hopen dan ook dat iedereen bijdraagt.
BEZORGING KEVERTJES
Op 5 februari komt er weer een Kevertje uit, op dit moment van
typen is het al bekend dat de scholen dan nog dicht zijn. Daarom
verzoeken wij de kinderen de Kevertjes weer op vrijdagmorgen 5
februari tussen 10.00 en 12.00 uur uit de kerk te halen
AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
Aantal weken
vrijdag
5 februari
2
19 februari
2
5 maart
2

Kopij inleveren
zondagavond
31 januari
14 februari
28 februari
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