't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Palmzondag: Hosanna!
In de sportwereld zie ik het vaak gebeuren. Zodra iemand iets
gepresteerd heeft, zijn er vele fans en staan reporters in de rij voor
een interview. Maar wanneer iemand minder presteert, is er ineens
van alle kanten kritiek. Of in de showbizz: als iemand succes heeft
met
haar/zijn
muziek,
zijn/haar
acteertalent,
zijn/haar
televisieoptreden, dan is er veel positieve aandacht en staan
juichende fans bij de artiesteningang. Trekt iemand zich terug of
heeft hij/zij even geen in het oog springend succes, dan is zo iemand
ook vaak letterlijk weer ‘uit beeld’; zien de mensen hem of haar niet
meer staan. Het gaat niet meer om de mens achter de sporter, achter
de zanger, achter de acteur, maar om de prestaties die zij/hij levert.
Het lijkt op het gebeuren in Jeruzalem, waarvan in het evangelie
verteld wordt. Juist in de komende Goede Week horen we daar weer
over in de vieringen. Het begint met Palmzondag. Eén en al applaus
voor Jezus. Hij wordt jubelend binnengehaald. Als een held.
Hosanna, gezegend Die komt in de naam van de Heer! Maar enkele
dagen later scanderen dezelfde mensen dat Jezus weg moet, aan het
kruis moet Hij!
Ik herken daarin de dubbele moraal die mensen vaak ten toon
spreiden: iemand ophemelen en kort daarna over hem of haar
roddelen; iemand het ene moment bejubelen en hem of haar kort
daarna laten vallen als een baksteen. Wij allemaal, denk ik, laten ons
raken door de persoon van Jezus Christus
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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

Wij allemaal willen Hem wel de hemel in prijzen, zijn enthousiast
over wat Hij gezegd en gedaan heeft. Misschien zouden wij ook
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palmtakken van de bomen geplukt hebben en misschien zelfs wel
onze jassen op de grond hebben gelegd. We zouden waarschijnlijk
ook gejuicht hebben als Jezus langs trok, ook al was het niet in een
gouden koets, maar op een gewone ezel (misschien juist wel net
daarom). Maar dan?
Ik las een tekst waarin ik veel van onze tijd en van onze omgang met
elkaar herken:
Steeds weer
Wat zijn dat voor mensen die applaudisseren als je beroemd
bent,maar als blijkt dat ze er niet beter van worden,houdt hun applaus
op. Zijn wij die mensen?
Wat zijn dat voor mensen die vrienden zijn als het je goed gaat,maar
als blijkt dat het je slecht gaat,komen ze niet meer. Zijn wij die
mensen?
Wat zijn dat voor mensen die vol begrip praten over
asielzoekers,maar als blijkt dat het hun naaste buren worden,houdt
hun begrip op. Zijn wij die mensen?
Wat zijn dat voor mensen die bij je willen zijn omdat je het goed
hebt, maar als blijkt dat je geen geld hebt,praten ze niet meer met je.
Zijn wij die mensen?
Wat zijn dat voor mensen die luisteren als Je spreekt over jouw
koninkrijk, maar als blijkt dat het geen koninkrijk is van pracht en
praal,luisteren ze niet meer. Zijn wij die mensen?
Wat zijn dat voor mensen die Jou juichend inhalen,maar als blijkt dat
Jij Jeruzalem binnengaat om veroordeeld te worden,zal duidelijk
worden wat hun gejuich waard is. Wat is ons gejuich waard vandaag?
Gaan wij mee op weg naar Goede Vrijdag?
Wat ben Jij, Heer Jezus, voor een mens, trouw tot in de dood, die van
mensen weet en hen vergeeft, die Jouw weg ging, uit liefde voor
mensen, ongeacht de gevolgen, steeds weer!
Zijn wij ook zo’n mens, of proberen we dat?
Misschien kan de palmtak die we thuis weer een plekje gaan geven
bij het kruis ons helpen herinneren…
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Welkom om de viering van Palmzondag, maar ook de andere
vieringen in de Goede Week en met Pasen mee te vieren in één van
onze kerkgebouwen of via de livestream.
Ik wens u allen een goede opgang naar Pasen,
Pastoor Ronald Cornelissen

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 20/3
Heeten
Zo. 21/3

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Parochiekoor

Nw. Heeten
Za. 20/3

19.00 u.

Eucharistieviering,
Vicarius R. Cornelissen en
diaken M. Brinkhuis
Eucharistieviering,
Vicarius R. Cornelissen en
diaken M. Brinkhuis
Geen viering

Nw. Heeten
Zo. 21/3
Heeten
Wo. 24/3

19.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij

Datum
Heeten
Za. 27/3
Heeten
Zo. 28/3

Tijd

Viering
Geen viering

10.30 u.

Nw. Heeten
Za. 27/3
Nw. Heeten
Zo. 28/3
Heeten
Wo. 31/3
Heeten

19.00 u.

Palmzondag, woord- en
communieviering,
past. werker L. Gunnink
Woord- en communieviering,
Diaken M. Brinkhuis
Geen viering

Koor

Viering vervalt
19.00 u.

Witte Donderdag,

Parochiekoor
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Do. 1/4
Heeten
Vr. 2/4

15.00 u.
19.00 u.

Em. past. J. Verweij
Goede Vrijdag, Kruisweg,
verzorgd door de werkgroep
Plechtige viering, em. past. J.
Verweij en past. werker L.
Gunnink

Parochiekoor

De viering van de Eerste vrijdag van de maand d.d. 2 april wordt
verschoven naar vrijdag 9 april.
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.
VIERINGEN MET DE PAASDAGEN
Paaswake zaterdag 3 april, eucharistieviering
21.00 u.
Onder voorbehoud vanwege de avondklok. Laatste mededelingen
hierover, zie de website van Parochie Heilig Kruis en ’t volgende
Kevertje.
Paasmaandag 5 april, eucharistieviering
09.00 u.
OVERLEDEN
Op dinsdag 2 maart is op 63-jarige leeftijd overleden Gerard
(Gerardus Wilhelmus Maria) Vegterlo. Hij woonde aan de
Marsmansweg 14 te Heeten. Op maandag 8 maart heeft de
crematieviering plaatsgevonden in Crematorium Steenbrugge te
Diepenveen.
Dat hij moge rusten in vrede.

MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 20 en 21 maart:
Uit dankbaarheid; Jgt. Tonia Voorhorst-Kemper; Johan en Herman
Lubbers; Gerrit en Manna Wichers Schreur-Evers; Hein Hunneman
en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Jan en
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Tonny Groote Wolthaar-Overmars; Antoon Tibben; Johan Timmer
en Riek Timmer-Hoogewind; Wim Nijenkamp; Mies Alferink-Kleine
Schaars; Ben Bolscher; Diny Schrijver-Voorhorst; Annie NikampDuteweert; Doortje Schoorlemmer-Jansen Holleboom; Toos BijvankKleine Schaars; Gerard Vegterlo; Gerritdina Oostewechel-Meijerink;
Overl. ouders Grondhuis-Wevers.
Woensdag 24 maart:
Tot zekere intentie; Hein en Gerda Groot Lipman-Siero; Ouders
Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Doortje Mensink en overl.
familie.
In het weekend van 27 en 28 maart:
Jgt. Hein Reimert; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Johan Timmer en Riek TimmerHoogewind; Overl. fam. Haarman-Nij Bijvank; Mies Alferink-Kleine
Schaars; Ben Bolscher; Diny Schrijver-Voorhorst; Annie NikampDuteweert; Doortje Schoorlemmer-Jansen Holleboom; Toos BijvankKleine Schaars; Gerard Vegterlo; Hermsan Oosterhuis en fam.;
Overl. ouders Grondhuis-Wevers.
Woensdag 31 maart: Geen misintenties
Witte Donderdag 1 april: Geen misintenties
Goede Vrijdag 2 april: Geen misintenties

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
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waarin em. pastoor J. Verweij voorgaat. We hopen op uw begrip voor
deze veranderingen.
MISINTENTIES VOOR PASEN
Misintenties voor Pasen kunnen ingeleverd worden t.m. zondag 28
maart.
KOSTERS
Datum
Zo. 21/3
Zo. 28/3
Do.1/4
Vr. 2/4
Za. 3/4
Ma. 5/4
Za. 10/4
Zo. 25/4

Tijd
Koster
09.00 u.
A. Rekveld en T. Nijmeijer
10.30 u.
A. Rekveld en T. Nijmeijer
19.00 u.
A. Rekveld en T. Nijmeijer
15.00 u.
A. Rekveld en T. Nijmeijer
19.00 u.
A. Rekveld en T. Nijmeijer
21.00 u.
A. Rekveld en T. Nijmeijer
Onder voorbehoud vanwege de avondklok
09.00 u.
A. Rekveld en T. Nijmeijer
19.00 u.
A. Rekveld en T. Nijmeijer
09.00 u.
A. Rekveld en T. Nijmeijer

PAROCHIENIEUWS
AANVULLING/WIJZIGING IN DE BEWAARFOLDER
Bij het pastorale team een aanvulling van past. G. de Bekker,
tel. 0570 – 622328, e-mail adres: gdebekker@heiligelebuinus.nl
Bij de werkgroep vorming bij schoolcatechese a.u.b. wijzigen:
Bernadetteschool Schoocatechese 0572 – 381519
bernadette@mijnplein.nl
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
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Adres
Telefoon
Wil graag bezoek en/of communie ontvangen*
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 24 maart groep 2, maandag 12 april groep 3, woensdag 5
groep 4.
PALMZONDAG
Op zondag 28 maart vieren we Palmzondag. Traditie getrouw is dit
een viering die uitbundig gevierd wordt door kinderen, die na en
korte viering met de Palmpasen-stok in optocht door het dorp gaan.
Helaas kan de optocht niet doorgaan maar toch willen we ouders en
kinderen van harte uitnodigen om op zondag 28 maart om 10.30 u.
samen in de kerk Palmpasen te vieren. Lonneke Gunnink gaat voor in
deze viering en we maken we er een mooie viering van met één grote
Palmpasen stok voor in de kerk. Vergeet niet om je aan te melden
voor de viering.
GOEDE WEEK
We willen u alvast attenderen op de vieringen in de Goede Week. In
Heeten vieren we Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake.
Alle vieringen worden voorgegaan door Pastor Verweij en pastoraal
werkster Lonneke Gunnink. Ook zal op Goede Vrijdag om 15.00 u.
de Kruisweg gebeden worden door de Werkgroep Gebedsvieringen.
Het Parochiekoor zal in verschillende van deze vieringen de muziek
en zang verzorgen. Wij hopen vele parochianen te mogen ontmoeten
om zo samen op weg te gaan naar het hoogfeest van Pasen. We
vragen u vriendelijk om zoveel mogelijk te reserveren als u naar deze
vieringen wilt komen. Dit kan via de website of een telefoontje naar
het secretariaat tel. nr. 381233.
VIERING VAN BARMHARTIGHEID OP WEG NAAR PASEN
Als voorbereiding op Pasen wordt er in onze parochie H. Kruis een
‘Viering van Barmhartigheid’ gehouden. Parochianen uit alle locaties
van de parochie zijn welkom voor deze viering op donderdagavond
25 maart om 19.00 u. in de Basiliek van de H. Kruisverheffing in
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Raalte. Het is een mooie en warme viering die in Lourdes is ontstaan
en ontwikkeld. De viering begint met een korte woorddienst met een
gewetensonderzoek. Daarna is er aanbidding van het H. Sacrament.
Er zal zang zijn, korte gedachten en er is stilte. Er is gelegenheid om
een kaarsje aan te ontsteken bij het Allerheiligste. Onderwijl kan ook
het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen worden in een
kort persoonlijk gesprek met de pastoor. Hopelijk komen veel
parochianen meevieren als voorbereiding op Pasen.
EUCHARISTISCHE AANBIDDING: IEDERE ZATERDAG
VAN 16.00 TOT 16.45 U.
Iedere dag zijn de meeste kerken van onze parochie H. Kruis
geopend. Parochianen maar ook toeristen wandelen even binnen. Ze
laten zich raken door de stilte. Er wordt een kaarsje gebrand. Even
een moment van rust. Ervaren dat de Heer zelf aanwezig is in het
Allerheiligste in het tabernakel. Even bij Hem neerknielen. De stilte
is geen doodse stilte. Het is aanwezig zijn bij de Heer, bij mensen die
men wil gedenken, bij de kern van ons biddende hart, bij de Geest die
in ons bidt. Bij het tabernakel brandt dag en nacht een lamp om te
verwijzen naar Christus aanwezigheid – de Godslamp.
Paus Franciscus roept ons op om ons door het Allerheiligste te laten
voeden opdat we “Als broeders en zusters onderling met elkaar
verbonden zijn” en “samenwerken bij het opbouwen van de Kerk en
van het goede in de wereld”. “Ga naar het Allerheiligste”, schrijft de
paus “om als een kind met Hem te spreken, in stilte naar Hem te
luisteren, en jezelf in vrede aan Hem toe te vertrouwen”.
Verwondering kan leiden tot aanbidding, zachtjes in jezelf. Soms kan
het precies andersom dat je bij het lezen, zingen of overdenken van
een loflied, verwondert raakt. Het ene maakt het andere los, maar
meestal leidt het tot een intens doorleefd besef van aanwezig te zijn,
te mogen bestaan ongeacht wie of wat je bent.
“Als we in aanbidding naar de hostie kijken, ontmoeten wij de gave
van Gods liefde, ontmoeten wij het lijden en het kruis van Jezus
evenals zijn verrijzenis. Het is juist door onze blik van aanbidding dat
de Heer ons tot hem trekt in zijn mysterie, om ons om te vormen
zoals hij brood en wijn omvormt”. Paus Benedictus XVI, 2010
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Kijk met de ogen van een gelovige, gefocust op dat stukje brood, en
je ziet een heel andere werkelijkheid dan dat je ‘gezonde verstand’ je
laat zien.
Aanbidding gebeurt in stilte en stimuleert tot ontvankelijkheid. Met
de aanwezigen deel je de gerichtheid op Christus. Je kunt een
evangelietekst overwegen, de rozenkrans bidden, maar ook gewoon
aanwezig zijn en kijken of luisteren in een houding van liefde en
dankbaarheid of stil gebed. Het is een antwoord op de vraag van
Jezus: “Kunt gij één uur met mij waken?” (Mat. 26: 40).
Vanaf zaterdag 13 maart is er wekelijks op de zaterdagen van 16.00
tot 16.45 uur aanbidding van het H. Sacrament in de basiliek van de
H. Kruisverheffing in Raalte. Welkom!

VERENIGINGSNIEUWS
PAASVUUR & PAASPARTY HEETEN 2021 AFGELAST
Beste carnavalsvrienden en vriendinnen, ook dit jaar stond weer ons
mooie paasvuur met bijbehorend paasfeest gepland. Echter, in
verband met het coronavirus zal ook dit jaar het paasvuur met
bijbehorende paasfeest niet doorgaan. Binnen de huidige
coronamaatregelen zien wij geen mogelijkheid om dit, al dan niet in
afgeslankte vorm, door te laten gaan. We komen daarom dit jaar geen
snoeihout ophalen en er zullen ook geen mogelijkheden komen om
snoeihout te storten op de gebruikelijke plek. We hopen dat we snel
weer de leuke feestjes kunnen organiseren en de gebruikelijke zaken
weer op kunnen starten, zoals wij het liefste doen en jullie van ons
gewend zijn. Wij hopen dan ook, mits de maatregelen het toelaten,
komend voorjaar weer in contact te kunnen komen met de inwoners
van het mooie oergat op onze gebruikelijke oerdag. Voor nu: blijf
gezond en hopelijk tot dan! Met vriendelijke groet en alaaf,
De paasvuurcommissie, namens de Sallands Zotten

SPORTNIEUWS
VOETBAL
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Hallo, ben je een jongen of meisje van 5 jaar of ouder en lijkt het je
leuk om een keer te voetballen? Kom dan op zaterdagochtend
vrijblijvend een keer meetrainen bij onze trainingsgroep! We trainen
vanaf elke zaterdag van 09.00 tot 10.00 u. Hopelijk tot snel! Bij
vragen bel gerust. (06-48064476)
S.V. Heeten

AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
Aantal weken

Kopij inleveren
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vrijdag
2 april
16 april
30 april
21 mei

2
2
3
2

zondagavond
28 maart
11 april
25 april
16 mei
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