't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

DE VEERTIGDAGENTIJD: JAARLIJKS TRAININGSKAMP
In de veertigdagentijd bereiden wij ons voor op het lijden en sterven
van Jezus Christus wat we herdenken tijdens het paastriduüm. We
worden aangemoedigd drie dingen wat meer te doen: bidden, vasten
en het geven van aalmoezen. Door deze drie dingen kunnen we onze
relatie met God verdiepen. In het gebed doen we dit door tijd te
maken voor God en ons door Hem te laten raken. In het bijzonder
kan dit door de sacramenten van de eucharistie en het sacrament van
boete en verzoening. In de sacramenten komt God op een bijzondere
manier tot ons en wij ons door hem laten raken. Maar dit kan ook
door het biddend lezen van de Bijbel en andere vormen van gebed.
Ook door vasten worden we meer gericht op God. We ontnemen
onszelf iets wat extra is, iets dat voor ons is, en geven die tijd, of het
geld wat we hiermee uitsparen aan hen die het nodig hebben. Door
dit te doen geven we aan dat we zelf niet het belangrijkste zijn in het
leven.
Het geven van aalmoezen is de derde pijler van de veertigdagentijd.
Aalmoes is een woord dat we buiten de kerk niet meer gebruiken.
Het is gericht op het geven aan hen die het minder hebben. Dichtbij
en ver weg. Dit kan gaan om spullen, geld maar ook om het
bezoeken van eenzamen of mensen een handje helpen die het nodig
hebben.
De veertigdagentijd is een soort van jaarlijks trainingskamp.

Vrijdag 5 maart 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 werker
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

De dingen die we doen zouden het hele jaar over goed voor ons zijn
maar in deze tijd doen we het met extra aandacht en nemen we er de
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tijd voor. En net als bij een trainingskamp kunnen we ons dingen
aanleren die ook hierna nog effect zullen hebben. Zeker als we de ons
voorgenomen dingen in de rest van het jaar ook bijhouden.
Ik wens u en mijzelf nog een goede veertigdagentijd

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 6/3
Heeten
Zo. 7/3
Nw. Heeten
Za. 6/3
Nw. Heeten
Zo. 7/3
Heeten
Wo. 10/3

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
past. G. Nijland
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
em. past. J. Verweij

Datum
Heeten
Za. 13/3
Heeten
Zo. 14/3
Nw. Heeten
Za. 13/3
Nw. Heeten
Zo. 14/3
Heeten
Wo. 17/3

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
past. G. de Bekker
Geen viering

19.00 u.

Woord- en communieviering,
diaken M. Brinkhuis
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Koor

Geen viering
Geen viering

Koor

Namen voorgangers onder voorbehoud

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.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 6 en 7 maart:
Overl. ouders Vulink-Reimert; Weduwe van Antonius Geertman;
Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en
Herman Voorhorst; Ria en Wim Nijenkamp; Geert en Dinie Beumer;
Johan Kakkenberg; Gerrit en Manna Wichers Schreur-Evers; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Jan en Tonny Groote Wolthaar-Overmars; Gerardus Olde
Bijvank, Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp, Wim en Gerrit Olde
Bijvank; Antoon Tibben; Johan Timmer en Riek TimmerHoogewind; Hein en Grada Wagemans en overl. fam.; Mies
Alferink-Kleine Schaars; Ben Bolscher; Diny Schrijver-Voorhorst;
Annie
Nikamp-Duteweert;
Doortje
Schoorlemmer-Jansen
Holleboom; Toos Bijvank-Kleine Schaars.
Woensdag 10 maart:
Geen misintenties
In het weekend van 13 en 14 maart:
Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Geert
Voorhorst; 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; Johan Timmer en Riek TimmerHoogewind; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Mies
Alferink-Kleine Schaars; Ben Bolscher; Diny Schrijver-Voorhorst;
Annie
Nikamp-Duteweert;
Doortje
Schoorlemmer-Jansen
Holleboom; Overl. ouders Jonkman-Veldkamp; Toos Bijvank-Kleine
Schaars; Willy Tepperik en overl. ouders Tepperik-Rosenkamp.
Woensdag 17 maart:
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Jan, Lien en Lidy Lenferink; Toos en Bernard Hiethaar en overl.
fam.; Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Leon
Schoorlemmer; Zuster Hilde Wagenmans en overleden 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.
KOSTERS
Datum
Za. 6/3
Za. 13/3
Zo. 21/3
Zo. 28/3

Tijd
19.00 u.
19.00 u.
09.00 u.
10.30 u.

Koster
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

5

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. 9/3

19.30 u.

Locatieoverleg, teams

P

KERKSCHOONMAAK
Woensdag 24 maart groep 2, maandag 12 april groep 3
TIEN JAAR PELGRIMSTOCHT!
Wandelen is goed voor lichaam en geest. Even naar buiten nu we
door de coronamaatregelen meer aan huis gebonden zijn. Een frisse
neus halen en rustig op adem komen, wandelen onthaast en zorgt
voor nieuwe inspiratie. Sinds 2010 organiseert Vastenactie elk jaar
een driedaagse pelgrimstocht. De tiende editie zou in 2020 van start
gaan, maar door de coronapandemie ging de tocht niet door. Daarom
hebben we een selectie gemaakt van zeven inspirerende wandelingen
uit tien jaar Vastenactie pelgrimstochten. Deze zijn gebundeld in een
boekje. Via pastoraal werke Lonneke Gunnink kunt u de nodige
gegevens per mail ontvangen. Elke wandeltocht kunt u op twee
manieren volgen. Er is een routebeschrijving inclusief kaartje
opgenomen die u kunt uitprinten. Maar u kunt ook de link aanklikken
naar een wandelkaart op www.afstandmeten.nl. U kunt zo de route op
uw mobiele telefoon volgen. De meeste routes gaan door het
buitengebied van dorpen en steden. Het is daarom aan te raden zelf
eten en drinken mee te nemen. U bent dan ook voorbereid in het
geval er vanwege coronamaatregelen geen horecagelegenheden open
zijn. Team Vastenactie en wij, diaconaal betrokkenen uit de
parochies H. Kruis en H. Lebuinus en pastoraal werker Lonneke
Gunnink, wensen u veel wandelplezier, inspiratie en een goede
vastentijd!
KOPER POETSEN SLAAN WE DIT JAAR OVER
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Ieder jaar wordt in de periode voor Pasen alle koperwerk in de kerk
gepoetst. Dit jaar slaan we het een jaartje over. We hopen dat we
volgend jaar weer samen gezellig het koperwerk kunnen poetsen.
RESERVERING VOOR VIERINGEN ZIET ER IETS ANDERS
UIT
Misschien heeft u al een keer via de website gereserveerd voor een
viering in de kerk. Vanaf 1 maart gaan we over op een ander systeem.
De methode blijft hetzelfde maar het ziet er iets anders uit.
Via
de
website
van
de
parochie
Heilige
Kruis
(https://parochieheiligkruis.nl/home/Vieringen-reserveren) kunt u
aangeven welke kerk en welke viering u wilt bezoeken.
Wilt u zeker zijn van een plaatsje, dan raden we u van harte aan om
er gebruik van te maken. Mocht u geen email-adres hebben, neem
dan tijdens openingstijden contact op met het secretariaat.
ARTIKEL WEBSITE EUSEBIUS BISDOM ZOMERKAMPEN
In 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinder- en
tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op Kampeerboerderij
De Heidebloem in Haarle van 31 juli t/m 5 augustus.
KINDERKAMP ‘Vrienden voor het leven’ (voor kinderen van 7 t/m
12 jaar)
Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is
belangrijk. In de verhalen over Jezus merk je dat ook. Als Hij aan
zijn opdracht begint, kiest Hij eerst twaalf vrienden uit om met Hem
mee te gaan. Onderweg krijgt Jezus ook nieuwe vrienden, zoals
Lazarus en zijn zussen Martha en Maria, en Zacheus de tollenaar. En
Jezus bewondert ook de vriendschap van de sterke mannen die hun
verlamde kameraad héél voorzichtig in een gat door het dak laten
zakken om hem zo dicht mogelijk bij Jezus te brengen. Mooie
verhalen waar we samen naar gaan luisteren en over na gaan denken.
Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen,
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!
Kosten: € 125 per kind.
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Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal
tarief van € 70 per extra kind (voorbeeld 2 kinderen € 195 i.p.v.
€ 250)
TIENERKAMP ‘Heroes only’ (voor tieners van 13 t/m 16 jaar)
Ook deze zomervakantie organiseert het bisdom weer een bijzonder
tienerkamp. Dit keer is het thema ‘Heroes only’. Deelnemers 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?
Kosten: € 145 p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is
er een speciaal tarief van € 95 per extra tiener (bv. 2 tieners = € 240
i.p.v. € 290.)
Aanmelden voor beide kampen via www.jongaartsbisdom.nl kan tot
30 juni 2021. Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of
tel.: 06 29015399.

VERENIGINGSNIEUWS
PAASEITJES ACTIE PONYCLUB HEETEN
Door de huidige situatie zijn wij genoodzaakt de actie op een andere
manier invulling te geven. Hoe kunt u paaseitjes bestellen? U maakt
het bedrag over afhankelijk van het aantal zakje(s) paaseitjes dat u
wilt. Dit doet u onder vermelding van uw ADRES en het AANTAL
ZAKJES naar rekeningnummer NL71 RABO 0113 7818 14 t.n.v. PC
Heeten. Wij komen de paaseitjes dan bij u bezorgen op zaterdag 27
maart.
1 zakje 400 gr -€ 4,2 zakjes 400 gr -€ 8,3 zakjes 400 gr -€10,Wij hebben uw steun hard nodig!

OVERIG NIEUWS
DORPSMOESTUIN HEETEN: DOE JE MEE?
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Misschien heb je wel eens nagedacht over een moestuin. Leuk idee.
Maar om nou meteen een kavel bij de moestuinvereniging te huren.
Tja, dat is je net een te grote stap. Of je vindt het in je eentje ook
maar alleen. Of: je vader en moeder zijn niet van het tuinieren, terwijl
jouw groene vingers jeuken!
Dorpsmoestuin
Als voedselcoöperatie Heeten zijn we met dorpsmoestuin begonnen.
Voor iedereen die er eens aan wil proeven. Of die het nou eenmaal
gezelliger vindt met een groepje. Leeftijd maakt niks uit. En ook niet
als je niet elke week kunt. Belangrijkste is dat je het leuk vindt.
Iedereen die wil kan meedoen. We overleggen samen wat er de grond
in gaat. En wie wat opeet, daar komen we ook met mekaar wel uit.
Kom kijken op 6 of 13 maart
Heb je zin om te komen kijken? Op zaterdag 6 en 13 maart zijn we
tussen 10.00 en 11.00 u. bij de tuin. Vanwege corona gaan we geen
uitgebreide rondleiding houden, maar kunnen we elkaar even kort
spreken en kan je de tuin bekijken. We zitten op het terrein van de
volkstuinvereniging aan de Alingcamp. Dus midden tussen de
mensen die er al alles van weten. Als je het terrein op komt: het
tweede pad linksaf, achterste kavel rechts. Graag even aanmelden
tevoren via 06 227 44 337 (of om contact op te nemen als je
belangstelling hebt, maar niet kunt op deze twee dagen).
GEVONDEN
Op 22 februari een huissleutel met blauw labeltje gevonden bij een
vuilcontainer bij de bergingsvijver. Af te halen op de Alingcamp 19.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
AFMELDEN VOETBALSEIZOEN 2021-2022:
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Indien leden zich willen afmelden voor het volgende seizoen 20212022, dat kan alleen met een digitaal afmeldingsformulier voor 1
april. Dit is van wezenlijk belang om de invulling van komend
seizoen rond te krijgen. Het digitaal afmeldingsformulier is te vinden
op de website van S.V. Heeten.nl onder het kopje informatie en dan
vervolgens: Uitschrijven.
HEETEN SPORTIEF
Afhalen potgrondbestellingen
Zaterdagochtend 6 maart, 09.00-12.00 u., kunnen de potgrond- en
compostbestellingen worden opgehaald bij CAVV Zuid-Oost Salland
aan de Dorpsstraat 51. De bestellingen staan buiten bij de weegbrug
voor u klaar. Betaling bij de aanwezige leden graag zoveel mogelijk
per pin (anders gepast contant).
AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
Aantal weken
vrijdag
19 maart
2
2 april
2
16 april
2

Kopij inleveren
zondagavond
14 maart
28 maart
11 april

10

