't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

NIEUWS VAN HET LOCATIE OVERLEG
Pasen staat weer voor de deur. Voor velen iets om naar uit te kijken,
omdat de feestdagen synoniem staan voor vrije dagen. Niet hoeven
werken of even niet aan school denken; dat hebben we allemaal zo
nu en dan nodig. In de kerk staat Pasen voor hoop vanwege de
opstanding van Jezus. Dat is een reden om uitbundig te vieren want
daar draait het uiteindelijk om als de kern van ons geloof. Maar ja…
Velen zullen ook dit jaar weer aangewezen zijn op het beeldscherm
of de kerkradio om de vieringen bij te wonen.
De Paaswake met zijn rijke tradities is al helemaal volgeboekt. We
zitten aan het maximum aantal bezoekers van 30 personen en
eigenlijk willen we u vriendelijk verzoeken om niet naar de kerk te
komen als u niet gereserveerd heeft. Dan voorkomen we lastige
situaties bij de kerkdeur. Verderop in dit Kevertje kunt u informatie
vinden over de livestream vanuit de kerk in Heeten of Raalte.
19 Maart was de feestdag van st. Jozef. Paus Franciscus heeft 2021
uitgeroepen als Jozef-jaar en daarmee zetten we de (pleeg-)vader
van Jezus en de man van Maria extra in de schijnwerpers. Als een
zorgzaam en rechtvaardig mens beschermt hij zijn bruid en het kind
Jezus. Het leven van Jozef wordt zo getekend door zelfgave. Hij
vindt zijn geluk in de dienstbaarheid aan God en de naaste.

Vrijdag 2 april 2021
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nummer

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
Tandarts Heeten, tel. 0572 - 214020
Algemene Hulpdienst: tel. 0572 – 382502 (bereikbaar maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 10.00 u.) www.hulpdienstraalte.nl
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Dat maakt st. Jozef tot een voorbeeld en steun voor vaders in onze
hedendaagse turbulente tijden.
Graag willen we het volgende gebed van paus Franciscus met u
delen:
Wees gegroet, Beschermer van de Verlosser,
Bruidegom van de Heilige Maagd Maria.
Aan u heeft God zijn enige Zoon toevertrouwd;
in u heeft Maria haar vertrouwen gesteld;
bij u is Christus man geworden.
Gezegende Jozef, toon u ook voor ons een vader,
en begeleid ons op ons levenspad.
Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed
en verdedig ons tegen elk kwaad. Amen.
Gegeven door paus Franciscus te Rome, in Sint-Jan van Lateranen,
op 8 december, het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de
Heilige Maagd Maria

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 3/4
Heeten
Zo. 4/4
Heeten
Ma. 5/4

Nw. Heeten
Za. 3/4

Tijd
18.30 u.

Viering
Paaswake, eucharistieviering,
em. past. J. Verweij en past.
werker L. Gunnink
Geen viering

Koor
Parochiekoor

09.00 u.

2e Paasdag, eucharistieviering,
past. G. de Bekker

Muziek CD
Power of
Music

Geen viering
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Nw. Heeten
Zo. 4/4
Nw. Heeten
Ma. 5/4
Heeten
Wo. 7/4
Heeten
Vr. 9/4

09.00 u.

Woord- en communieviering,
past. werker L. Gunnink
Geen viering

19.00 u.

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

Datum
Heeten
Za. 10/4
Heeten
Zo. 11/4
Nw. Heeten
Za. 10/4
Nw. Heeten
Zo. 11/4
Heeten
Wo. 14/4

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
past. G. Nijland
Geen viering

19.00 u.

Woord- en communieviering,
past. werker L. Gunnink
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
em. past. J. Verweij

09.00 u.

Koor

Namen voorgangers onder voorbehoud

LIVESTREAMS VANUIT HEETEN GEDURENDE DE
PAASTIJD
Wilt u de vieringen van goede week en Pasen meevieren via de
webcam in de kerk in Heeten dan kunt u op
https://parochieheiligkruis.nl/heeten een tabel vinden met alle
vieringen en een link waarop u kunt klikken om bij de viering te
komen. De livestream zal een kwartier voor aanvang van de viering
starten. Uiteraard blijven de vieringen ook gewoon via de kerkradio
te volgen.

DE KLOKKEN IN HEETEN GEFILMD DOOR NIELS VAN
DER GIESSEN
Zaterdag 12 september 2020 zijn er door Niels van der Giessen beeld
en geluidopnames gemaakt van de kerkklokken van onze kerk. Niels
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is samen met een aantal mensen een project gestart om een database
te maken met daarin informatie over alle luidklokken en beiaarden
van Nederland. Op het YouTube kanaal van Niels zijn de beeld en
geluidopnames te zien en horen van de klokken van onze kerk in
Heeten. Als u naar de website https://parochieheiligkruis.nl/heeten
gaat, vindt u een link die doorverwijst naar de opnamen uit Heeten.
Op het YouTube-kanaal van Niels zijn ook mooie opnamen te vinden
de klokken van de andere kerken van de parochie Heilig Kruis.
OVERLEDEN
Op woensdag 24 maart is op 88-jarige leeftijd overleden Wim
(Wilhelmus Antonius) Slinkman. Hij woonde op de Stevenskamp
411 te Heeten. De crematieviering heeft op dinsdag 30 maart
plaatsgevonden.
Op donderdag 25 maart is op 79-jarige leeftijd overleden Anton
(Antonius Gerardus) Schoorlemmer. Hij woonde aan de Olthofsteeg
28 te Heeten. De crematieviering heeft op woensdag 31 maart
plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van Pasen:
Jgt. Wilhelmina Klein Overmeen en overl. fam.; Overl. ouders
Vulink-Reimert; Wilhelmus Logtenberg en echtg.; Overl. ouders
Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Overl. ouders
Wichink-Wiggers; Geert Voorhorst; Jan Hondeveld en overl. fam.
Hondeveld-van Bemmel; Willy Bruggeman-Holtkuile en Herman
Bruggeman; Jan en Frans Vloedgraven en overl. fam. VloedgravenPeters; Bart en Martie ten Have en overl. fam.; Gerard en Gerda
Otten en Wim Boxebeld; Wim, Marietje en Leonie HiethaarMachielsen; Johan Overmars en Diny Overmars-Kinds en overl.
fam.; Overl. fam. Hoogeslag-Willems; Overl. ouders BoksebeldTutert; Overl. fam. Alferink-Buis; Antoon Schoorlemmer; Gerrit en
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Manna Wichers Schreur-Evers; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Anny ReimertNijenhuis; Jan en Doortje Voorhorst-Klein Overmeen; Jan en Tonny
Groote Wolthaar-Overmars; Tonnie en Betsie Haarman-Schrijver;
Overl. fam. Vulink-Pol; Gerard Ruiter; Overl. ouders HeerinkGerritsen; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde BijvankHaverkamp, Wim en Gerrit Olde Bijvank; Antoon Tibben; Johan
Timmer en Riek Timmer-Hoogewind; Tonnie en Leon
Schoorlemmer; Hein en Grada Wagemans en overl. fam.; Overl.
ouders Tepperik-Halman; Henk Goorden en overl. fam.; Wim
Nijenkamp; Mies Alferink-Kleine Schaars namens de werkgroep
Filipijnen; Overl. fam. Wolfkamp-Huurman; Annie NikampDuteweert; Doortje Schoorlemmer-Jansen Holleboom; Toos BijvankKleine Schaars; Gerda Wigink-Assink, Wim Wigink en Diane
Wigink-Spikker en overl. fam.; Gerard Vegterlo; Herman Oosterhuis
en fam.; Overl. ouders Hunneman-ten Have; Gerardus en Gerard ten
Hove en overl. fam.; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Overl. ouders
van Dooremolen-Roozeman, Geert en overl. fam.; Wim Berghuis;
Wim Slinkman; Anton Schoorlemmer; Johan en Annie MeijerinkOverkempe en Peter Meijerink; Theo Solen.
De misintenties voor Pasen worden in de Paaswake en 2e Paasdag
voorgelezen.
Woensdag 7 april:
Jgt. Wim Bosgoed; Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Jan
Hagen en fam. Hagen-Oosterlaar; Marie van Rossum-Schoorlemmer;
Ymert Kilwinger en overl. fam.; Gerrit Hollegien; Gerrit Preuter en
overl. fam.; Overl. fam. Scholten en van Ewijk; Marinus Sanders en
overl. familie.
Vrijdag 9 april:
Voor de levende en overleden leden van de KBO/PCOB: Hein en
Riek Kieftenbeld-Timmer, Gerard, Willy en Gijs;
In het weekend van 10 en 11 april:
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Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl.
fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Hermannus
Wichink; Johan Timmer en Riek Timmer-Hoogewind; Mies
Alferink-Kleine Schaars, namens de werkgroep Filipijnen; Annie
Nikamp-Duteweert; Doortje Schoorlemmer-Jansen Holleboom; Toos
Bijvank-Kleine Schaars; Gerda Wigink-Assink en Wim Wigink;
Gerard Vegterlo; Herman Oosterhuis en fam.; Overl. ouders
Grondhuis-Wevers; Overl. ouders van Dooremolen-Roozeman,
Geert en overl. fam.; Wim Slinkman; Anton Schoorlemmer.
Woensdag 14 april:
Jgt. Johannes Kortenhorst; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan,
Bernard en Teun.
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. 3/4
Ma. 5/4
Za. 10/4
Zo. 18/4
Zo. 25/4

Tijd
18.30 u.
09.00 u.
19.00 u.
09.00 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
A. Rekveld en T. Nijmeijer

PAROCHIENIEUWS
PASTORAAL BEZOEK THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS
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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.
KERKSCHOONMAAK
Maandag 12 april groep 3.
Woensdag 5 mei groep 4.
KERKHOF
Kerstmis lig al weer een tijdje achter ons. Een verzoek om de kerst
grafstukjes te verwijderen.
Beheerder begraafplaats Harry Vulink

OVERIG NIEUWS
COLLECTE GEHANDICAPTENSPORT
Dit jaar zal er i.v.m. het coronavirus geen huis-aan huis collecte
plaats vinden. Wel vragen wij aandacht d.m.v. een briefkaart. Deze
zal door onze collectanten bezorgd worden in de week van 4 t/m 10
april. Om gehandicapte sporters te kunnen laten sporten is vaak extra
financiele steun noodzakelijk. Mocht u deze sporters een warm hart
toedragen, kunt u door middel van QR code of banknummer doneren
(gegevens staan op de kaart vermeld). De sporters zullen u zeer
erkentelijk zijn.
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Coördinator: Miny Bosman
DIGITALE COLLECTE NATIONAAL FONDS KINDERHULP
Van 19 tot 24 april vindt de collecte van Nationaal Fonds Kinderhulp
plaats. Steeds meer kinderen in ons land groeien op in armoede. Zij
staan langs de zijlijn en kunnen niet meedoen. Kinderhulp helpt hen
door simpele dingen zoals sport, scholing, kleding, dagje uit of een
cadeautje met sinterklaas mogelijk te maken.
Zoals het nu lijkt komen we dit jaar langs de deur en anders kunt u
digitaal doneren. Dit kan door middel van de huis aan huis kaart met
iDEAL QR Code of Tikkie. Met uw gift maakt u geluk mogelijk!
We willen u heel hartelijk bedanken namens Nationaal Fonds
Kinderhulp.
Monique Venema
Plaatselijke organisator Nationaal Fonds Kinderhulp
START VOORVERKOOP SEIZOENKAARTEN ZWEMBAD
"DE OASE" HEETEN
Het mooie weer komt er gelukkig weer aan, dus het zwemseizoen
gaat weer beginnen en wel vanaf 15 mei in ons mooie
zwembad! Vanaf donderdag 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 2021. 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 2021
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

AFMELDEN HEETEN SPORTIEF
In deze rare tijd kunt zich alleen als lid afmelden voor 1 mei 2021
via de website van Heeten Sportief www.heetensportief.nl (onder het
kopje contact, ontbinding lidmaatschapsovereenkomst). Natuurlijk
hopen wij dat u lid blijft en dat we in september met z’n allen weer
volop kunnen sporten. Op dit moment kunnen we helaas alleen buiten
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sporten. Mocht het afmelden niet lukken via de website dan kunt u
zich melden bij een van de bestuursleden. Blijf gezond en tot in het
nieuwe seizoen.
Bestuur Heeten Sportief

AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
Aantal weken
vrijdag
16 april
2
30 april
3
21 mei
2

Kopij inleveren
zondagavond
11 april
25 april
16 mei
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