't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

NIEUWS VAN HET LOCATIE OVERLEG.
We hebben Pasen anders gevierd dan dat we gewend zijn. De
vieringen met de rijke symboliek hebben we hooguit vanaf een
beeldscherm kunnen volgen. Geen donkere kerk met kaarsjes; Geen
geur van wierook; Geen frisse druppels wijwater in je gezicht. Maar
toch hebben we weer gevierd dat Christus waarlijk verrezen is en
wensen we iedereen alsnog een Zalig Pasen.
Voorlopig blijven maatregelen van de “intelligent lockdown” van de
overheid van kracht en zijn we nog wel even aan het beeldscherm of
aan de kerk-radio gekluisterd om samen te vieren. Hopelijk heeft U
allemaal een beetje de weg kunnen vinden naar de overzichten van
de online-vieringen op de websites.
Mocht u nog een kerk-radio willen gebruiken, dan kunt u contact
opnemen met Dhr. Herman Zennipman (Nieënhof 18, tel.nr. 0572381457). Die heeft er nog genoeg op voorraad en de maandelijkse
kosten van € 4,- vallen reuze mee.
Verder kijken we toch al een beetje vooruit naar wat er binnen onze
locatie verder op de agenda staat.
Op woensdagavond 20 mei (de avond voor Hemelvaart) wordt het
corpus teruggeplaatst op het kruis in de Spekhoek.

Vrijdag 17 april 2020

jaargang 54

nummer

7

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.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

In de Eucharistieviering van 19.00 uur zal pastoor Verweij het corpus
zegenen en daarna brengen we het terug naar het kruis, waar we het
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met een kleine ceremonie terughangen. Afhankelijk van de dan
geldende maatregelen van de overheid, kunt u de ceremonie rond
19.45 uur wel of niet bijwonen.
Ook gaan we in de Mei-maand voorafgaande aan de viering op
woensdagavond de rozenkrans bidden die u via de kerk-radio mee
kunt bidden. Het gebed begint om 18.45 uur.
Ondertussen hebben we ook een multi-media-speler aangeschaft.
Daarmee kan makkelijk tijdens speciale vieringen, zoals uitvaarten,
eigen muziek worden afgespeeld. De koster kan u helpen om dit
apparaat op de juiste manier te gebruiken.
Dan tot slot nog een gedicht in het dialect van onze buren uit Twente.
POAS’N 2020
“Vrolijk” is Poasen nich van ‘t joar,
Veur menigeen is ’t leav’n zwoar.
Bi’j ‘n Zorg en ‘t zeek’nhoes hearst nood,
Völ bint ‘r zeek, sommig’n goat ’r dood.
Oale leu hebt ok verdreet,
de keender komt nich op veseet.
‘t Kleinkeend döt wat in de bus,
’n teekning met ’n dikke kus.
Ze stoat te zwaei’n veur de roet’n
mait d’r nich in, wi’j nich noar boet’n.
Dus goat ze wear op hoes op an.
Wi’j wuuft ze noa zo lang as ’t kan.

Dan mar wear leaz’n op ’n baank,
nog gén Corona, God zij daank.
Wi´j dreenkt ’n glas, nemt nog ’n ei
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en hopt dat ’t oav’r is noa mei….?
Good Goan!!
Houd moed en blijf gezond! Het Locatie-overleg

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Op 19 april om 10.00 uur 2e Zondag van Pasen/Beloken Pasen is er
op video Youtube uitzending vanuit de H. Willibrord parachie
Boerhaar.
Meer informatie kunt u vinden op www.parochieheligkruis.nl
Via de Kerkradio te beluisteren:
Datum
Heeten
Wo. 22/4
Heeten
Wo. 29/4
Heeten
Vr. 1/5

Tijd
19.00 u.
19.00 u.
09.00 u.

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

Koor

EIGEN VIERINGEN VIA KERKRADIO
Een aantal geloofsgemeenschappen heeft het initiatief opgepakt om
via de kerkradio korte gebedsvieringen uit te zenden. Tot nu toe bij
ons bekend:
- Haarle St. Sebastianus woensdag 09:00 uur
- Heeten Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen woensdag 19:00
uur
- Luttenberg H. Cornelius: dinsdags 19.00 uur; vrijdag 9.00 uur;
zondag 9.30 uur
- Mariënheem OLV Ten Hemelopneming: iedere ochtend 9.00 uur
- Nieuwheeten St. Joseph vespers iedere dag 17:00 uur.
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- Raalte H. Kruisverheffing dinsdag, woensdag en donderdag 09:00
uur
- Raalte H. Paulus vrijdag 09:00 uur
PAROCHIE H. KRUIS
Op de website van www.parochieheiligkruis.nl kunt u de digitale
nieuwsbrief vinden.
OVERLEDEN
Op donderdag 26 maart is op 84-jarige leeftijd overelden Bertus
(Lambertus Gerardus) Kakkenberg. Hij woonde aan de Alingcamp 57
te Heeten. Zijn crematie heeft op woensdag 1 april plaatsgevonden.
Op zaterdag 28 maart is op 82- jarige leeftijd overleden Hein
(Hendrikus Maria) Reimert. Hij woonde op de Zonnenbergen 8 te
Heeten. Zijn uitvaart en begrafenis hebben op woensdag 1 april
plaatsgevonden
Op donderdag 2 april is op 87-jarige leeftijd overleden Herman
(Hermanus Gerhardus) Oosterhuis. Hij woonde aan de Oldenhof 11
te Heeten. Zijn uitvaart en begrafenis hebben op dinsdag 7 april
plaatsgevonden.
Op zaterdag 11 april is op 84-jarige leeftijd Ton (Antonius Johannes
Maria) van Eunen. Hij woonde op de Stevenskamp 314 te Heeten.
Zijn uitvaart en crematie hebben
op donderdag 16 april
plaatsgevonden
Op zaterdag 11 april is op 91-jarige leeftijd overleden Rie (Maria
Antonia) Brinkhof-Schoorlemmer. Zij woonde op de Stevenskamp
406 te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op vrijdag 17 april
plaatsgevonden
Op woensdag 15 april is op 79-jarige leeftijd overleden Jan (Johannes
Hermanus) Hoogeslag. Hij woonde aan de Herfkensstraat 10 te
Heeten. Zijn crematie zal op maandag 20 april plaatsvinden in
crematorium Steenbrugge te Diepenveeen
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Op donderdag 16 april is op 90-jarige leeftijd overleden Mariet
(Maria Wilhelmina) Voorhorst-Schoorlemmer. Zij woonde in
zorgcentrum Spikvoorde te Deventer. Haar crematie zal op woensdag
22 april plaatsvinden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 18 en 19 april
Jaargtijde Bernard Nijkamp; Johan en Herman Lubbers; Jan, Lien en
Lidy Lenferink; Hein Hunneman en overleden familie; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overleden familie; Johan en Tonnie ElshofAarnink en overleden familie; Johan, Gerard en Henny Hagen en
overleden familie Hagen-Daggenvoorde; Johan Kakkenberg; Jan
Alferink en kracht en sterkte voor een zieke moeder; Doortje
Voorhorst-Klein Overmeen; Gijs Kieftenbeld; Bertus Kakkenberg;
Hein Reimert; Herman Oosterhuis; Ton van Eunen; Rie BrinkhofSchoorlemmer.
Woensdag 22 april:
Herman Oosterhuis en familie.
In het weekend van 25 en 26 april:
Jgt. Helena Kerkvliet van de Berg; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Geert Voorhorst; Harry
ten Have; Gijs Kieftenbeld; Bertus Kakkenberg; Hein Reimert;
Herman Oosterhuis; Doortje Voorhorst-Klein Overmeen; Ton van
Eunen; Rie Brinkhof-Schoorlemmer; Jan Hoogeslag; Mariet
Voorhorst-Schoorlemmer. Overl. ouders en fam. TepperikRosenkamp en Willy Tepperik.
Woensdag 29 april:
Jan Hondeveld; Herman Oosterhuis en familie.
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Vrijdag 1 mei 1e Vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO/PCOB; Pa, Gerard,
Willy en Gijs Kieftenbeld en overl. fam.; Bestie Haarman- Schrijver.

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*
KERKSCHOONMAAK
Maandag 20 april groep 1
Woensdag 13 mei groep 2
AFSCHEIDSVIERING BIJ HET VERTREK VAN HARRY
BLOO
Het afscheid van pastoraal werker Harry Bloo hadden we groots
willen aanpakken. Harry is op een maand na 40 jaar (!!) actief
geweest in onze kerk en in verschillende parochies. Met een
welverdiend ‘Dank je wel’ hadden we afscheid van hem willen
nemen. Helaas is die mogelijkheid er nu even niet door het Coronavirus. Harry gaat wel per 3 mei vertrekken. Hij zal na die datum niet
meer actief zijn in onze parochies en wij zeggen vanaf deze plek:
DANK JE WEL!!! En, HET GA JE GOED! Maar we zullen zodra
het mogelijk is, een afscheidsviering voor Harry plannen zodat ook u
hem van harte de hand kan drukken (want dat mag dan vast ook
weer). De datum zullen we bekend maken, nadat we de mogelijkheid
hebben om samen (fysiek) te vieren.
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Namens het pastoraal team, Ronald Cornelissen
PAROCHIEREIS 2021
De voor 18 mei aangekondigde informatieavond voor deze reis vindt
uiteraard geen doorgang.

VERENIGINGSNIEUWS
Zijn er mededelingen vanuit (sport) verenigingen of andere instanties
dan kunt u dat voor 26 april aanleveren voor ’t Kevertje wat op
vrijdag 2 mei uitkomt.
DIGITALE COLLECTE NATIONAAL FONDS KINDERHULP
Van 20 tot 25 april vindt de digitale 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, opleiding,
kleding, dagje uit of een cadeautje met sinterklaas mogelijk te maken.
Helaas komen we dit jaar niet langs de deur, maar 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

AANLEVERDATA ’T KEVERTJE DIGITAAL
Verschijningsdatum
vrijdag
1 mei

Aantal weken
2

Kopij inleveren
zondagavond
26 april

Voor informatie zie de webstite
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www.parochieheiligkruis.nl of de website van Plaatselijk belang
https://www.pbheeten.nl/
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