't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

NIEUWS VAN HET LOCATIE OVERLEG
Laten we beginnen met een hele blijde mededeling voor u! Na een
moeilijk jaar, waarin we weinig konden vieren, en waar er veel
rumoer was over kerksluiting, hebben we toch met z’n allen een heel
mooi bedrag bij elkaar gebracht voor de Actie Kerkbalans. U gaf
samen het mooie bedrag van €70.000,-. Hier zijn we enorm blij mee
en dit is een applausje waard. We kunnen alle bijdragen goed
gebruiken, want we gaan de deuren nog lang niet sluiten. En we zien
het als een signaal dat u er net zo over denkt. Onze grote dank gaat
uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan de Actie Kerkbalans. En
naar de vrijwilligers die ook dit jaar door weer en wind, en met alle
corona-maatregelen, op pad zijn gegaan om de enveloppen rond te
brengen en op te halen. Hartelijke dank allemaal. We gaan door en
we willen u van harte uitnodigen en aanmoedigen om naar de
vieringen te blijven komen.
Over een paar weken is het alweer Carnaval. Ondertussen zijn we zo
bekend met de corona-maatregelen, dat we weten dat er geen
praalwagens door het dorp zullen trekken en dat we niet gaan hossen
en springen bij Dert13n. Wel zal er op as-woensdag een
Eucharistieviering zijn. We zullen op een andere manier gedenken
dat we stof zijn en tot stof zullen wederkeren. In plaats van een askruisje op het voorhoofd, zal de voorganger een klein beetje as over
het hoofd uitstrooien.

Vrijdag 5 februari 2021

jaargang 55

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: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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Dan kunt u hier alvast rekening mee houden. Het aantal personen in
de viering is maximaal 30 en als u zeker wilt zijn van een plekje, kunt
u reserveren via de website of door een telefoontje naar het
secretariaat (tel. 381233). Mochten er veel meer dan 30
aanmeldingen zijn, dan houden we na afloop van de viering nog een
korte ceremonie met as-oplegging voor degene die er niet in konden
tijdens de viering. Zo hopen we dat iedereen die dat wil, op zijn
manier gesterkt de vasten in kan gaan. Op weg naar Pasen.
Locatie Overleg Heeten

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 6/2
Heeten
Zo. 7/2
Nw. Heeten
Za. 6/2
Nw. Heeten
Zo. 7/2
Heeten
Wo. 10/2

Tijd
17.30 u.

Viering
Woord- en communieviering,
Diaken M. Brinkhuis
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij

Datum
Heeten
Za. 13/2
Heeten
Zo. 14/2
Nw. Heeten
Za. 123/2
Nw. Heeten
Zo. 14/2
Heeten
Wo. 17/2

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering,
Past. G. de Bekker
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
Vicaris R. Cornelissen
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij

Koor

Geen viering
Geen viering

Koor

OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
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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 woensdag 20 januari is op 95-jarige leeftijd overleden Mies
(Teresia Maria) Alferink-Kleine Schaars. Zij woonde op de
Stevenskamp 304 te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op
dinsdag 26 januari plaatsgevonden
Op dinsdag 26 januari is op 92 jarige leeftijd Diny (Gerritdina
Henrica) Schrijver-Voorhorst overleden. Ze woonde op de Stevenserf
te Heeten. Haar crematie heeft
op maandag 1 februari
plaatsgevonden
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 6 en 7 februari:
Overl. ouders Vulink-Reimert; Hermanus Wippert en echtg.;
Johannes Kortenhorst; Evert Horleman en echtg.; Albertha
Kortenhorst en fam.; Hermanus Dibbelink; Johannes van Schooten;
Gerdina Bosch; Wilhelmus Logtenberg en echtg.; Antoon
Schoorlemmer;
Gerrit
en
Manna
Wichers
SchreurEvers; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna enAntoon Kerkvliet
en overl. fam.; Jan en Tonny Groote Wolthaar-Overmars; Antoon
Tibben; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde BijvankHaverkamp, Wim en Gerrit Olde Bijvank; Johan Timmer en Riek
Timmer-Hoogewind; Hein en Grada Wagemans en overl. fam.; Wim
Nijenkamp; Mies Alferink-Kleine Schaars; Ben Bolscher; Diny
Schrijver-Voorhorst.

Woensdag 10 febrari:
Geen intenties
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In het weekend van 13 en 14 februari:
Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Overl.
fam. Wolfkamp-Huurman; Marie van Rossum-Schoorlemmer; Mies
en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Johan Timmer en Riek
Timmer-Hoogewind; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate;
Mies Alferink-Kleine Schaars; Overl. ouders van DooremolenRoozeman, Geert en overl. fam.; Ben Bolscher; Diny SchrijverVoorhorst; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en
Teun.
Woensdag 17 februari:
Toos en Bernard Hiethaar en overl. fam.; Ouders KakkenbergHannink en overl. fam.; Overl. ouders Tepperik-Halman; Wim
Nijenkamp; Zuster Marian Reimert 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. 6/2
Za. 13/2
Wo. 17/2
Zo. 28/2

Tijd
17.30 u.
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
A. Rekveld en T. Nijmeijer

PAROCHIENIEUWS
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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

Di. 9/2

19.30 u.

Locatie-overleg teams

P

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 9 februari groep 5, maandag 1 maart groep 1.

OVERIG NIEUWS
KULTURHUSTREFPUNT HEETEN
Beste Heetenaren, in 2014/2015 zijn er ten behoeve van de
(mede)financiering van de verbouwing van het KulturhusTrefpunt
Heeten ruim 100 obligaties uitgegeven. De obligaties zijn aan
Toonder, dat wil zeggen dat ze niet op naam staan. De obligaties
staan genoteerd in een register op nummer, naam en onder het laatst
bekende adres. De minimale looptijd van de obligaties is 5 jaar na
uitgiftedatum, zijnde januari 2015. Door omstandigheden gedurende
de afgelopen jaren zijn we nu pas aan de uitloting van obligaties
toegekomen. Het bestuur van KulturhusTrefpunt wil alle
obligatiehouders in de gelegenheid stellen aan te geven of hij/zij wel
of niet nu van het recht op uitloting gebruik zou willen maken. Indien
er obligatiehouders van dit recht gebruik maken willen, zal het
bestuur een vijftal obligaties uitloten. Aanmelding kan tot 1 april
2021 via het mailadres: info@kulturhustrefpunt.nl
Namens het bestuur, Wim Mensink
NATIONALE VERENIGING DE ZONNEBLOEM AFDELING
HEETEN
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Kun je door een lichamelijke beperking niet doen wat voor zoveel
andere mensen vanzelfsprekend is? En wil je eropuit, bezoek
ontvangen van een vrijwilliger uit jouw buurt of op vakantie? Wij
staan voor je klaar.
Vakanties en uitjes
Graag willen wij u ondanks de coronamaatregelen laten weten dat er
zodra het mogelijk is veel mogelijkheden zijn om er (weer)op uit te
gaan. Een aantal exemplaren van de “Gids 2021” is onlangs bij onze
afdeling binnengekomen. Binnen de Nationale Vereniging de
Zonnebloem is er een platform die weet waar je toegankelijke
accommodaties vindt. Waar ook kleinschalige vakanties mogelijk
zijn en er extra zorg en aandacht kan worden geboden. Eropuit met
de Zonnebloem betekent ook even de deur uit voor een leuke
groepsactiviteit, of een kop koffie samen met een vrijwilliger op het
terras. De Zonnebloemauto, een rolstoelhuurauto, maakt uitjes
mogelijk. Informatie over “Onbeperkt Eropuit” naar locaties in
Nederland die worden getest op toegankelijkheid is beschikbaar.
Deze keer worden in de gids geen exacte datums en prijzen genoemd.
Deze kunt u lezen op de website “Zonnebloem.nl/vakanties”. Op
de website staat de meest actuele informatie. Wat is inclusief en
exclusief en over voor wie de reizen en activiteiten geschikt zijn. In
de gids staat informatie over: Vaarvakanties, kleinschalige vakanties,
zelfstandig op vakantie, afdelingsvakanties, Zonnebloemauto,
onbeperkt eropuit. Veel mogelijkheden dus. Tot voor kort heeft de
Regio Deventer, waaronder de afdeling Heeten valt, vakanties
georganiseerd. Zodra hier weer informatie over is laten wij het weten.
Wilt u de”Gids 2021” zelf lezen of meer uitleg, dan kunt u contact
opnemen met Julia Tomassen tel. 06 174 69 171.
Of via de website van de Zonnebloem: Zonnebloem.nl/vakanties zelf
naar mogelijkheden zoeken.
U kunt zich aanmelden als:
Deelnemer. Dat bent u als u een lichamelijke beperking heeft en het
prettig vindt om met een vrijwilliger van de Zonnebloem contact te
onderhouden. Dit kan op veel manieren. Even een praatje maken. Een
wandeling maken. Op een terras iets drinken. Of indien mogelijk een
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uitstapje. Niets is verplicht en altijd in overleg met de vrijwilliger. U
hoeft hiervoor geen donateur te zijn.
Donateur. U kunt donateur worden van “Nationale Vereniging de
Zonnebloem” . Iedereen kan zich aanmelden als donateur en u
ondersteunt hiermee financieel de organisatie van de Zonnebloem.
De afdelingen krijgen hiervan een klein deel om kosten te dekken
voor activiteiten waaraan kan worden deelgenomen.
Ook kunt u de plaatselijke afdeling ondersteunen. Elke afdeling moet
de eigen financiën regelen. Inkomsten zoeken om hiermee de
activiteiten te financieren. Wilt u onze afdeling extra steunen dan
kunt u dit doen door middel van een gift aan onze afdeling. Dit kunt u
doen door uw bijdrage over te maken op NL88 RABO 0146 2408 12
t.n.v. Zonnebloem afd. Heeten.

SPORTNIEUWS
HEETEN SPORTIEF - POTGRONDACTIE
Het inleveren van uw bestelling voor potgrond of compost kan nog
dit weekend via de bestelformulieren in de boxen bij Plus Severijn,
CAVV Zuid Oost Salland of Simons. Bestellen kan ook per mail, zie
voor informatie op www.heetensportief.nl
BEZORGING KEVERTJES
Op 19 februari als de scholen weer open zijn liggen de Kevertjes
vrijdagmorgen weer op school.
AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
Aantal weken
vrijdag
19 februari
2
5 maart
2

Kopij inleveren
zondagavond
14 februari
28 februari
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