't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

NIEUWS VAN HET LOCATIE OVERLEG
Het is een vreemde en bijna onwerkelijke tijd. Het Coronavirus heeft
ook Heeten bereikt en als we dit stukje schrijven weten we niet eens
zeker of deze editie van ’t Kevertje bij u bezorgd kan worden. Veel
mensen werken thuis en de kinderen van de basisschool die de
Kevertjes bezorgen komen ook niet meer op hun school. We hebben
in ieder geval geprobeerd om dit Kevertje bij u bezorgd te krijgen,
en of het gelukt is, weten we pas als u het leest.
Zoals u vast al weet worden er in de weekenden geen vieringen meer
in de kerk gehouden. Dit zal helaas tot na Pasen duren. Ook voor
avondwakes en uitvaarten moeten we voorgeschreven regels in acht
nemen. De vieringen door de week mogen nog wel doorgaan.
Dit zal voorlopig het laatste Kevertje zijn dat in de vertrouwde vorm
verschijnt en de vraag is dan: Hoe blijven we de komende tijd met
elkaar in contact?
Voor het antwoord op die vraag verwijzen we u graag naar de
website van de locatie Heeten:
https://parochieheiligkruis.nl/locaties/heeten
Daar zullen we actuele informatie plaatsen en links
(doorverwijzingen) naar uitzendingen van diensten die door ons
pastorale team verzorgd worden en die u kunt volgen op uw tablet of
computer.

Vrijdag 27 maart 2020
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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 tot vrijdag 17 april.

_____________________________________________________
Algemene informatie
Openingstijden secretariaat: Heeten tel.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
06-42571832 pastornijland@parochieheiligkruis.nl
M.J. Brinkhuis, diaken
06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
G. de Bekker,
0570-622328 gdebekker@heiligelebuinus.nl
Pastoraal werkers
H. Bloo
06-22291539 h.bloo@katholieksalland.nl
Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg 038-4527475 lonnekegunnink@hetnet.nl
C.M. Broekhoff-Bosman
06-83202244
jpsalland@live.nl
E.E.W. Reeuwijk
06-51310908 ereeuwijk@heiligelebuinus.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

Voor algemene informatie kunt u terecht op de website van het
Plaatselijk Belang:
https://www.pbheeten.nl/
Het is goed om te weten dat onze God een liefhebbende God is en
geen straffende God is die plezier heeft aan het leed in de wereld.
Integendeel, Hij kent onze nood en Hij ziet naar ons om. Ook in deze
onzekere tijd. Tot slot daarom een noveen-gebed dat U kunt
gebruiken als u dat wilt:
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:
Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig
weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen
Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020 +Johannes Hendriks
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VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 28/3
Heeten
Zo. 29/3
Nw. Heeten
Za. 28/3
Nw. Heeten
Zo. 29/3
Holten
Zo. 29/3
Heeten
Wo.1/4
Heeten
Vr. 3/4

Tijd

Viering
Geen viering

10.30 u.

Eerste Heilige Communie
GAAT NIET DOOR
Geen viering

Datum
Heeten
Za. 4/4
Heeten
Zo. 5/4
Nw. Heeten
Za. 4/4
Nw. Heeten
Zo. 5/4
Holten
Zo. 5/4
Heeten
Wo. 8/4
Heeten
Do. 9/4
Heeten
Vr. 10/4
Vr. 10/4
Heeten
Zat. 11/4

Koor

Geen viering
Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering

09.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

Palmpasen
Geen viering
Geen viering
Geen viering
Geen viering
19.00 u.

15.00 u.
19.00 u.
21.00 u.

Eucharistieviering
Witte donderdag
Geen viering
Goede Vrijdag
Geen viering
Geen viering
Paaszaterdag
Geen viering
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Heeten
Zo. 12/4
Heeten
Ma. 13/4
Heeten
Wo. 15/4

09.00 u.
09.00 u.
19.00 u.

Pasen
Geen viering
Paasmaandag
Geen viering
Eucharistieviering

MOCHTEN ER WIJZIGING VERANDERINGEN KOMEN,
DAN VERWIJZEN WIJ U NAAR DE WEBSITE VAN
PAROCHIE HEILIGKRUIS
www.parochieheiligkruis.nl of de website van Plaatselijk belang
https://www.pbheeten.nl/
OVERIGE LOCATIES PAROCHIE H. KRUIS
Voor de vieringen van de overige locaties verwijzen wij u naar de
website van Parochie Heilig Kruis onder het kopje vieringen.
OVERLEDEN
Op donderdag 12 maart is op 86-jarige leeftijd overleden Doortje
(Theodora Antonia Josephina) Voorhorst-Klein Overmeen. Zij
woonde op de Stevenskamp 415 te Heeten. Haar uitvaart en
begrafenis hebben op donderdag 19 maart plaatsgevonden.
Op 12 maart is op 27-jarige leeftijd overleden Gijs (Johannes
Hendrikus) Kieftenbeld. Hij woonde aan de Alingcamp 53a te
Heeten. Zijn crematie heeft op vrijdag 20 maart plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.

MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 28 en 29 maart:

5

Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Overl. ouders van Dooremolen-Roozeman, Geert en
overl. fam.; Overl. fam. Haarman-Nij Bijvank; Fam. Dijkman-Satink,
broers en zussen; Wim Berghuis; Johan Kakkenberg; Doortje
Voorhorst-Klein Overmeen; Gijs Kieftenbeld.
Woensdag 1 april:
Uit dankbaarheid; Willy Bruggeman-Holtkuile; Gerrit Preuter en
overl. fam.; Marinus Sanders en over. fam.; Gerrit Hollegien en
overl. fam.; Overl. fam. Kilwinger-van Bree; Overl. fam. van Ewijk
en Scholten; Voor kracht en sterkte voor Hetty van Someren en
vrienden; Hein Veldkamp en Gerrit Brandwacht.
Vrijdag 3 april 1e Vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO/PCOB; Anton
Oostewechel en overl. fam.; Henk Goorden en overl. fam.; Pa,
Gerard en Willy Kieftenbeld en overl. familie.
In het weekend 4 en 5 april:
Jgt. Wilhelmina Klein Overmeen-Wagemans en overl. fam.; Overl.
ouders Vulink-Reimert; Johan Marsman; Wilhelmus Logtenberg en
echtg.; Mariet Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders
Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Jan en
Tonny Groote Wolthaar-Overmars; Johan en Tonnie Elshof-Aarnink
en overl. fam.; Annie Meijerink-Kemper; Gerardus Olde Bijvank,
Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp en Wim Olde Bijvank; Hein en
Grada Wagemans en overl. fam.; Wim Berghuis; Jan Voorhorst;
Johan Kakkenberg; Doortje Voorhorst-Klein Overmeen; Gijs
Kieftenbeld.
Woensdag 8 april:
Jgt. Wim Bosgoed; Marie van Rossum-Schoorlemmer.
In het weekend van 11, 12 en 13 april Pasen:
Overl. ouders Wichink; Tonny Langkamp-Tjallinks; Overl. ouders
Hunneman-ten Have; Overl. fam. Alferink-Buis; Mariet
Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer; Mies en Trees Hiethaar en
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overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Overleden ouders Boksebeld-Tutert; Gerard
Ruiter; Toos en Bernard Hiethaar en overl. fam.; Overl. ouders
Tepperik-Halman; Overl. ouders Heerink-Gerritsen; Tonnie en Leon
Schoorlemmer; Overl. fam. Vulink-Pol; Overl. ouders van
Dooremolen-Roozeman, Geert en overl. fam.; Overl. ouders Gerrit
Oldeboer-Annie Eekmate; Jan Hagen en fam. Hagen-Oosterlaar;
Geert Voorhorst; Pastoor Antoon Wagemans; Gerda Wigink-Assink,
Wim Wigink en Diane Wigink-Spikker en overl. fam.; Betsie
Haarman-Schrijver; Antoon Lobbert; Wim Nijenkamp; Harry ten
Have; Jan Voorhorst; Johan Kakkenberg; Doortje Voorhorst-Klein
Overmeen; Gijs Kieftenbeld.
Woensdag 15 april:
Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Toos en
Bernard Hiethaar en overl. fam.;
VIERINGEN EN MISINTENTIES
De viering in het weekend zullen geen doorgaan vinden i.v.m. het
coronavirus. Tot nader bericht gaan de woensdagavond vieringen nog
wel door. De misintenties van het weekend zullen dan op de
daaropvolgende woensdagavond gelezen worden.
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.. Voor zover nu bekend is er
in het weekend van 25 en 26 april, 16 en 17 mei, 13 en 14 juni, 11 en
12 juli, 8 en 9 augustus geen vieringen. We hopen op uw begrip voor
deze veranderingen
KOSTER EN ACOLIETEN ALLE VIERINGEN VERVALLEN
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Datum
Zo. 29/3

Tijd
10.30 u.

Zo. 5/4
Do. 9/4

10.30 u.
19.00 u.

Vr. 10/4

15.00 u.
19.00 u.

Za. 11/4

21.00 u.

Zo. 12/4
Ma. 13/4
Za. 18/4

09.00 u.
09.00 u.
19.00 u.

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

Acolieten
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Thijs Wessels en Judith Salden
Geen misdienaars
Eveline en Tijs Salden
Geen misdienaars

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*

COLLECTEBUS VASTENACTIE
De collectebus voor de Vastenactie staat achter in de kerk. Van harte
aanbevolen.
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 31 maart groep 5
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Maandag 20 april groep 1
EEN LUISTEREND OOR
Het zijn verwarrende tijden, er is veel onzekerheid nu het coronavirus
ook Nederland in zijn greep heeft. Onze overheid doet haar uiterste
best alles zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Dat betekent dat
heel veel niet meer kan. Juist de contacten van mens tot mens mogen
slechts onder strikte voorwaarden plaatsvinden, om verdere
verspreiding te voorkomen.
Als kerk willen we er zijn voor elkaar. En juist nu is dat moeilijk. We
laten niemand vallen en daarom laten we iedereen, die daar behoefte
aan heeft, weten dat we er zijn met een luisterend oor. We kunnen u
weliswaar niet persoonlijk komen bezoeken, maar we kunnen wel
met u bellen bijvoorbeeld. Wilt u graag uw verhaal kwijt nu u de deur
niet uit mag, komen de muren op je af omdat je als gezin ineens op
elkaars lip zit nu de scholen gesloten zijn, er thuis gewerkt wordt of
helemaal niet gewerkt kan worden, of heb je er gewoon behoefte aan
even de stilte te doorbreken, dat kan. We zijn er voor u, voor jou.
Via de website van onze parochie en via de lokale informatie- en
dorpsbladen kunt u met de secretariaten contact zoeken en treft u de
telefoonnummers van de leden van het pastoraal team aan. Er zijn
naast het pastoraal team ook veel hartelijke vrijwilligers in de
parochie, maar ook bij de Zonnebloem, die van harte bereid zijn eens
met iemand te bellen. Schroom niet, maar laat het weten.
Het pastoraal team parochie H. Kruis, mede namens alle vrijwilligers
vanuit de kerk en de Zonnebloem

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING
Op weg naar Pasen was er een Viering van Barmhartigheid
ingepland. Helaas kan deze viering door de maatregelingen rond het
coronavirus niet doorgaan. Een onderdeel van deze viering is de
mogelijkheid om persoonlijk het sacrament van boete en verzoening
te ontvangen. Mocht u dit sacrament als voorbereiding op Pasen
graag willen ontvangen dan kan dat. U kunt dan telefonisch of per
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mail contact opnemen met pastor Nijland of pastoor Cornelissen. Zij
zullen dan een afspraak met u maken.
BEZINNING VOOR EERSTE PAASDAG
Op deze Eerste Paasdag horen we hoe Maria Magdalena en ook ‘de
door Jezus beminde leerling’ (we denken dat dat Johannes is, de
schrijver van dit evangelie) bij het graf komen, maar nog niet naar
binnengaan. En dan schrijft de evangelist Johannes: Simon Petrus
kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er
lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de
zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere
plaats. Toen ging ook de door Jezus beminde leerling die het eerst bij
het graf was aangekomen naar binnen: hij zag en geloofde. Want zij
hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat hij
namelijk uit de doden moest opstaan. (Joh. 20, 1-9)
De verrijzenis verbindt ons met God en met elkaar. “Wij verkondigen
de verrijzenis van Christus”, zegt paus Franciscus, ”wanneer Zijn
licht de donkere momenten van ons leven verlicht, en wij dit kunnen
delen met anderen; als wij aanvoelen wanneer wij moeten lachen met
wie lachen en wenen met wie wenen; wanneer wij vergezellen wie
droevig zijn en alle hoop dreigen te verliezen: wanneer wij onze
geloofservaring delen met wie zoeken naar zin en vreugde….
Deze woorden mogen ons inspireren in deze verwarrende tijden van
het Corona virus. Het gaat nu heel sterk om solidair zijn met elkaar.
Met degenen die het virus hebben opgelopen, met de vele
hulpverleners, met allen die getroffen zijn omdat ze geen werk meer
hebben, failliet dreigen te gaan, geen toekomst meer zien. Kan ik
solidair zijn? Kan ik stil worden bij de gedachte aan deze mensen en
kan ik voor hen bidden? Neem ik deze situatie serieus en hou ik
rekening met de maatregelen?
Blijf ik in deze verwarrende tijden hopen en geloven?
De grote geschenken van Pasen zijn hoop en geloof Hoop: die maakt
dat wij vertrouwen hebben in God, in zijn uiteindelijke overwinning,
en in zijn goedheid en liefde, die door niets aan het wankelen
gebracht kunnen worden. Ook niet door het Corona virus. Geloof: de
aanname dat Christus getriomfeerd heeft over het kwaad, ondanks de
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schijn van het tegendeel, en dat de Verrijzenis de beslissende
handeling in de geschiedenis van de mensen is.
Mogen wij zo vandaag het mysterie van de Verrijzenis vieren, ons
geloof en onze hoop verkondigen, en dankbaar zijn voor deze
geschenken.
Als Jezus waarlijk verrezen is, dan zijn wij dat ook. Als we één zijn
met Hem in zijn lijden, dan zijn wij nu één met Hem in de vreugde
van zijn Verrijzenis. Alleluia!
Zalig Pasen! Ronald Cornelissen, pastoor
GOEDE WEEK – PASEN… EN CORONA
Beste parochianen, vorig jaar kort voor Pasen een grote brand in
Parijs. De Notre Dame kathedraal stond in lichter laaie. Dit jaar staat
bijna de hele wereld op z’n kop. Het Coronavirus legt bijna alles stil.
We hebben de eerste en de tweede zondag van de veertigdagentijd
nog samen gevierd als opmaat naar Pasen… maar daarna werd het
steeds stiller. Geen kerkdiensten meer met kerkgangers in de
weekenden. Eerst tot 31 maart. Toen tot 6 april. De Nederlandse
bisschoppen hebben inmiddels aangegeven dat er GEEN vieringen
met kerkgangers gehouden kunnen worden tot en met Tweede
Paasdag. En het zit er dik in dat die termijn nog verschoven zal
moeten gaan worden vanwege maatregelen van de overheid om het
coronavirus in te dammen. Wel zullen de priesters de Eucharistie
vieren in zeer beperkte kring op doordeweekse dagen en in de
weekenden met slechts een koster of een teamlid. Tijdens deze
eenvoudige vieringen bidden we in verbondenheid met u ,de
parochianen, en leggen we onze intenties voor aan God. We blijven
namens u vieren en we bidden voor elkaar. We proberen binnenkort
deze vieringen ook te gaan streamen via internet zodat u thuis mee
kunt vieren. We doen dat dan vanuit een kerk in de regio met eigen
leden van het pastoraal team. En elke zondag zendt NPO 2 om 10.00
uur een H. Mis uit en RTV-OOST zendt de komende zondagen om
10.00 uur een oecumenische gebedsdienst uit telkens vanuit een kerk
in Overijssel.
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Ja, het wordt een hele andere Goede Week en ook een heel ander
Paasfeest wat aankleding betreft. Maar de inhoud, de waarde blijft
hetzelfde!
De Goede Week begint met Palm- of Passiezondag. We herdenken
op deze dag de intocht van Jezus in Jeruzalem. En de mensen maar
roepen 'Hosanna, gezegend die komt in de naam van de Heer'. Onze
Heer wordt als een koning binnengehaald. Maar wij weten wel beter!
Dezelfde mensen die de ene dag nog 'Hosanna' roepen, schreeuwen
op een aantal dagen later net zo hard: 'Aan het kruis met Hem, weg
met Jezus!’ Beide elementen komen terug in de viering van Palm- of
Passiezondag. We herdenken de glorievolle intocht van de Heer in
Jeruzalem, maar we weten ook dat dit Zijn eindstation is. 'Heden
Hosanna, morgen kruisig Hem'.
Aan het einde van de Goede Week vieren we het Triduum Sacrum
(de heilige drie dagen): Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.
Op Witte Donderdag herdenken we dat Jezus voor het laatst maaltijd
hield met Zijn vrienden. Het is de dag van de instelling van de
Eucharistie en van het priesterschap. Een echte feestdag!
Vanouds is het ook een diaconale dag, dienstbaarheid staat centraal.
In het evangelie van deze dag horen we immers over de voetwassing.
Jezus als dienaar van allen. Een toepasselijk lied deze dag is het ‘Ubi
caritas et amor, Deus ibi est’, ‘Waar liefde is en vriendschap, daar is
God’.
Goede Vrijdag is de dag waarop we het lijden en sterven van onze
Heer Jezus Christus herdenken. Is het niet vreemd dat we deze dag
GOEDE vrijdag noemen? Toch niet! Want het lijden en sterven van
de Heer, hoe wreed ook, is uiteindelijk goed geweest, heilzaam;
verzoenend zou je kunnen zeggen. Deze vrijdag bleek niet het
einde....zo opende Christus voor ons de deur naar de hemel.
En zo komen we bij Pasen. De Paaswake vormt het hoogtepunt van
onze liturgie: Gods grote daden, de hele geschiedenis door, worden
herdacht en gevierd. Het zijn vooral de symbolen van vuur, licht en
water en natuurlijk de Eucharistie, die ons wijzen op God, die met
ons meetrekt en ons geleidt naar het land van Belofte.
We hopen via een live-stream e.e.a. te kunnen uitzenden vanuit een
kerk in de regio. Zie daarvoor o.a. de website van onze St.
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Marcellinusparochie. Ook zullen wij u uitnodigen om een palmtakje
te komen halen, of een paaskaarsje. We
zullen proberen teksten aan te bieden voor
eigen gebed, zoals een kruiswegoefening.
Zo blijven we in deze tijd met elkaar verbonden. En schroom niet bij
behoefte aan een pastoraal gesprek iemand van het pastoraal team op
te bellen. Zie voor telefoonnummers elders in dit blad.
Mede namens alle leden van ons pastoraal team en emeriti-pastores
wens ik u veel sterkte en zegen in deze verwarrende tijd. En ondanks
alles een goede opgang naar Pasen! Dat het van harte een Zalig
Pasen mag zijn.
Hartelijke groeten, pastoor Ronald Cornelissen

VERENIGINGSNIEUWS
SCOUTING ACHILLE RATTI BEDANKT GEVERS EN
COLLECTANTEN!
Onlangs collecteerde Scouting Achille Ratti voor de actie Jantje
Beton. Op vrijdagavond 6 maart gingen de leden van de scouting
onder begeleiding van ouders het dorp in om geld in te zamelen voor
Jantje, zodat elk kind gelegenheid krijgt om te spelen. Collectanten
zijn in de week van 2- 6 maart in het buitengebied op pad gegaan.
De enthousiaste inzet heeft een fraai bedrag van € 1.200,-opgeleverd, waarvan € 600,-- naar Jantje en € 600,-- naar de Scouting
gaat. Namens Jantje Beton en de Scouting hartelijk bedankt voor uw
bijdrage.
DE CORONA CRISIS
Beste leden. Het coronavirus heeft ook Heeten aangedaan. Wij zijn
in een onzekere tijd aangekomen die volgens deskundigen van het
RIVM nog maanden zal duren. Door het kabinet zijn strenge
maatregelen aangekondigd. Alle bijeenkomsten zijn afgelast of zijn
uitgesteld. De maatregelen worden regelmatig bijgesteld om de
verspreiding van het virus zoveel mogelijk te spreiden opdat er
voldoende zorg voor de getroffen patiënten geboden kan worden. Het
is voor ons als bestuur onmogelijk om activiteiten of bijeenkomsten
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te organiseren en wij staan ook volledig achter de maatregelen die het
kabinet genomen heeft en regelmatig zal of kan bijstellen. De
jaarvergadering op 3 april gaat dus niet door. Ook onze jaarlijkse
busreis kan niet doorgaan. Wij behoren allen tot een risicogroep en
daarom roepen ook wij “Zorg goed voor elkaar”.Wij wensen u veel
gezondheid toe.
11 APRIL 2020 HEETEN VIERT VRIJHEID AFGELAST
De activiteiten die op paaszaterdag in en rond
het Trefpunt zouden plaats vinden in het kader
van Heeten viert de vrijheid, en die
georganiseerd zouden worden door Historisch
Heeten, gaan niet door. Dit in verband met de landelijk gestelde
maatregelen rondom het Corona virus. Ook de inloopavonden op de
eerste vrijdag van de maand worden tot nader order niet gehouden.
Bestuur Historisch Heeten
DUURZAAM PAASVUUR HEETEN – AFGELAST
Zoals de meesten van jullie al gehoord of gelezen hebben is er
besloten om het paasvuur dit jaar af te lasten. Na eerder dit jaar onze
optocht af te lasten zullen wij nu ook het paasvuur en paasfeest af
moeten lasten in verband met het COVID-19 virus. Verder betekent
dit, dat er dus dit jaar op geen enkele manier hout gebracht kan
worden naar het paasvuur.
Paasvuur Commissie – Sallands Zotten

PAASEITJES-ACTIE
Door de opmars van het Coronavirus zijn
genoodzaakt de actie aan te passen. Hoe kunt u
paaseitjes bestellen. HEEL SIMPEL!! U maakt het
bedrag over afhankelijk van d hoeveelheid eitjes u
wilt. Dit doet u onder vermelding van uw ADRES
naar rek. nummer NL71RABO0113781814 tnv PC
Heeten, zodat wij de eitjes bij u kunnen bezorgen op
4 april.Paaseitjes 1 zakje 400 gr. € 4,--.
3 zakjes € 10,--. U kunt tot uiterlijk 3 april bestellen. Wij hebben u
steun hard nodig.
Alvast bedankt namens leden PC Heeten
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OVERIG NIEUWS
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN MBT HET CORONAVIRUS
VAN
MEDISCH
CENTRUM
HEETEN.
Onze huisartsenpraktijk neemt onderstaande maatregelen om een
snelle verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. In principe
gelden deze tot en met 6 april, tenzij anders gecommuniceerd.
KOM ZO MIN MOGELIJK NAAR DE PRAKTIJK TOE EN KOM
NIET
NAAR
DE
PRAKTIJK
WANNEER
U
LUCHTWEGKLACHTEN EN / OF KOORTS HEBT.REGEL
KORTE EN GERICHTE VRAGEN ZO VEEL MOGELIJK
ONLINE EN TELEFONISCH.
1. Bij verkoudheid, keelklachten, griepklachten met of zonder
koorts:THUIS BLIJVEN en zo min mogelijk contact met anderen
totdat u 24 uur klachtenvrij bent. Voordat u telefonisch contact met
ons opneemt, verzoeken wij u voor informatie over het corona-virus
te kijken op www.thuisarts.nl of www.rivm.nlAlleen voor zieke
mensen geldt: beleid/behandeling vindt plaats na telefonisch overleg
met de assistente en de huisarts.
2. De landelijke adviezen voor het testen op het corona-virus zijn
gewijzigd. Vanaf nu worden alleen mensen ouder dan 70 jaar met
ernstige ziekteverschijnselen, mensen met een onderliggende ziekte
en ernstig zieke mensen die opgenomen moeten worden in het
ziekenhuis getest op het corona-virus.
3. Afspraken bij de praktijkondersteuners voor controle van diabetes,
bloeddruk, COPD en psychische klachten zullen NIET doorgaan.
Deze afspraken worden verplaatst of vinden telefonisch plaats. De
praktijkondersteuner
neemt
contact
met
u
op.
4. Begeleiders van patiënten die voor een acute klacht komen, mogen
GEEN luchtwegklachten hebben. In dat geval moet een andere
begeleider worden gezocht. 5. Wanneer u bloed moet laten prikken
en het niet urgent is kunt u dit beter uitstellen.
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6. Afhalen medicatie apotheek: we hanteren een deurbeleid, we
willen voorkomen dat er meerdere mensen bij elkaar moeten wachten
op medicatie.
Bent u verkouden, hebt u keelklachten of griepklachten willen wij u
vragen niet zelf uw medicatie op te komen halen.
Indien u niet in staat bent om uw medicatie op te halen? Belt u gerust
met de apotheek; wij zullen dan laagdrempelig bezorgen. Dit
betekent wel dat u hiervoor thuis moet zijn. Om onze bezorger en
uzelf te beschermen zullen wij een telefonische afspraak hiervoor
maken en zal onze bezorger uw medicatie aan de deur hangen of in
de brievenbus deponeren. Vooralsnog zijn de bezorgdagen dinsdag
en donderdag. Indien nodig wijken wij hiervan af na overleg met de
assistente. Wij hopen op uw begrip en medewerking!
START VOORVERKOOP SEIZOENKAARTEN ZWEMBAD
"DE OASE" HEETEN
Het mooie weer komt er gelukkig weer aan, dus het zwemseizoen
gaat weer beginnen en wel vanaf 16 mei in ons vernieuwde
zwembad! En dit jaar hebben we weer wat te vieren: we bestaan 50
jaar!!! We hebben daarom een speciale actie voor een ieder die
geboren is in 1970. Hij/zij kan bij de kiosk een gratis zwemkaart
afhalen voor dit zwemseizoen.
Vanaf maandag 1 april is het weer mogelijk om seizoenkaarten in de
voorverkoop
te
bestellen
en
te
betalen
via
onze
site www.zwembadheeten.nl. De voorverkoop loopt van 1 april tot en
met 30 april 2020. Na de voorverkoop is het nog wel mogelijk om
kaarten online te bestellen. Deze dienen direct per Ideal betaald te
worden, volgens prijzen "aan het bad". Op onze site zijn ook de
prijzen voor de diverse kaarten en tevens de openingstijden te vinden.
Bestuur Zwembad "de Oase" Heeten
GEZOCHT: BADMEESTER/BADJUF EN KASSAHULPEN
VOOR ZWEMBAD "DE OASE " HEETEN
Voor komend seizoen zijn wij dringend op zoek naar
nieuwe badmeesters/badjuffen! Kom jij ons team versterken? Als
badmeester/-juf mag je toezicht houden op het zwembad en de
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zonneweide en zorg je ervoor dat het er allemaal netjes uitziet. Het
zwemseizoen loopt van medio mei tot begin september 2020
en samen overleggen we wanneer wij je kunnen inplannen. Tevens is
er een kassahulp aanwezig. Deze job is prima te combineren met
school of studie, maar iedereen (ook vutter/gepensioneerde) is van
harte welkom bij ons team. Voor je inzet ontvang je een vergoeding.
Zie jij je wel zitten op die badmeesterstoel? Stuur zo snel mogelijk
een mail naar badkader@zwembadheeten.nl. Dit mailadres kan je
ook gebruiken voor vragen!
Tevens zijn we op zoek naar nieuwe kassahulpen. Je zit bij het
zwembad voor kaartverkoop en overige bijkomende werkzaamheden.
Je wordt in overleg ingeroosterd op dagdelen naar keuze. Ben je
bereid dit zwemseizoen ten minste 5 dagdelen bij de kassa van het
zwembad zitten? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan door een mail
te sturen naar badkader@zwembadheeten.nl.
Indien je al vrijwilliger bent, maar je mailadres is gewijzigd, wil je
dan je nieuwe mailadres ook doorgeven via dit mailadres. Bij
voorbaat dank.
Wij zijn jullie hulp hard nodig om er weer een veilig, fijn maar
bovenal gezellig zwemseizoen van te maken!
Bestuur Zwembad "de Oase" Heeten

EERSTE IDEEËN AL GEZIEN?
Met Heeten Durft maken we net als iedereen uiteraard een pas op de
plaats. We laten van ons horen als er een nieuwe planning is. In de
tussentijd hebben we al wel de eerste mooie suggesties en voorstellen
binnen. Zie www.heetendurft.nl. Mooi om te zien waar mensen mee
komen! Zoals: een waterspeelplaats, bereikbaarheid en veiligheid
voor iedereen, een dorpsmoestuin, voldoende woningen voor jong en
oud, een digitaal informatiesysteem met nieuws en agenda. Zit er iets
tussen waar jij blij van wordt? Stuur ons je mailadres - dan sturen we
je een uitnodiging als er een overleg over komt. Je hoeft echt niet
meteen in een bestuur of zo, gewoon leuk als je mee wilt praten. Tip
voor deze dagen dat iedereen toch vooral thuis is: praatplaat invullen
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op de middenpagina van onze folder, samen met je huisgenoten. Je
zult verrast zijn waar je zoon, dochter of partner mee komt.

SPORTNIEUWS
VOETBAL AFMELDEN VOETBALSEIZOEN 2020-2021
Indien leden zich willen afmelden voor het volgende seizoen, 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 formulier is te vinden op de website van S.V.
Heeten.nl onder het kopje informatie.
HANDBAL
In verband met het Coronavirus zijn de wedstrijden tot en met 6 april
vervallen. Wat er na deze datum volgt, is nu nog niet bekend.
Dinsdag 7 april
20:45
Zwolle DMW1
Plus Severijn Heeten DMW1
Er kunnen op het laatste moment nog wijzigingen in het schema
aangebracht worden.
Voor de actuele wedstrijd overzichten kijk op de site
www.Handbal.nl of in de handbal app.
AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
10 april
24 april
15 mei
29 mei
12 juni
26 juni

Aantal weken
2 gaat niet door
3 i.v.m. mei vakantie
2
2
2
8

Kopij inleveren
zondagavond
5 april
19 april
10 mei
24 mei
7 juni
21 juni

Vanaf 24 april wordt onder voorbehoud ’t Kevertje weer
gepubliceerd. Voor informatie zie de webstite
www.parochieheiligkruis.nl of de website van Plaatselijk belang
https://www.pbheeten.nl/
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