't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

DE PAASTIJD - OVER JEZUS DE VERREZENE: FUNCTIE
ELDERS
Van voorganger en verraden vriend naar voorspreker bij de Vader
We bevinden ons in de prachtige paastijd. De Heer is verrezen,
allelluia. Dat hebben we mogen vieren in de feestelijke
paasvieringen, zij het met slechts 30 aanwezigen. Wat corona betreft
moeten we nog even volhouden en kunnen we slechts het beste
ervan hopen. Maar pasen als zodanig is er niet minder om. Dit grote
geloofsgebeuren dat tevens een groot geloofsgeheim is stemt tot
vreugde en dankbaarheid. En in de liturgie van de komende tijd
mogen we ons verheugen over de woorden en daden van de verrezen
Heer.
De titel en ondertitel van dit woord van de pastor laten hopelijk zien
wat er aan de orde is en waar het toe leidt. Het gaat om de gevolgen
van het lege graf, zeg maar. De Verrezene toont zich aan zijn
leerlingen. Hij heeft een eigen verhaal, Hij doet zijn best te laten
zien dat Hij het werkelijk is, de verrezen gekruisigde. Met name
richting de apostel Thomas laat Jezus dat zien. En waar het begint
met de kritische Thomas, die niet wil geloven zonder bewijs, mondt
het uit in zijn geloofsbelijdenis: “Mijn Heer en mijn God”.
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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
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 is echter lang niet alles wat beloken Pasen brengt. Immers, Jezus
brengt zijn vrede voor de zijnen, de mogelijkheid tot
zondenvergeving en Hij schenkt de Heilige Geest. Alles in datzelfde
evangelie, waarmee de paastijd dus begint en die doorloopt tot
Pinksteren. Vanaf Pasen is Jezus 40 dagen lang nog onder de zijnen
d.w.z. verschijnt Hij aan zijn leerlingen als de verrezen gekruisigde
oftewel, Hij is het echt. Met hemelvaart wordt hij voor hun ogen ten
hemel opgenomen. En Hij zit vanaf dan aan de rechterhand van de
Vader. Om voor allen ten beste te spreken en als voorspreker een
nieuwe rol te vervullen.
Door het mysterie van Pasen ontvangt de Kerk en haar leden nieuw
leven. Daarmee zijn de eerdere woorden van Jezus over opstaan uit
de doden en verrijzen op de derde dag tot waarheid geworden.
Woorden van de profeten zijn hiermee ook bevestigd, kortom, wat
besloten lag in de Schriften is door God werkelijkheid geworden. Ik
sluit af met de woord uit het Johannesevangelie over waarom hij het
heeft geschreven: “Deze tekenen hier zijn opgeschreven opdat gij
moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God en opdat
gij door te geloven leven moogt in zijn Naam”. Ik wens u een
gezegende paastijd toe.
Pastor Gé Nijland

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 17/4
Heeten
Zo. 18/4
Nw. Heeten
Za. 17/4
Nw. Heeten
Zo. 18/4
Heeten

Tijd

Viering
Geen viering

09.00 u.
19.00 u.

Eucharistieviering,
Vicaris R. Cornelissen
Eucharistieviering,
Past. G. de Bekker
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,

Koor
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Wo. 21/4
Datum
Heeten
Za. 24/4
Heeten
Zo. 25/4
Nw. Heeten
Za. 24/4
Nw. Heeten
Zo. 25/4
Heeten
Wo. 28/4

Em. past. J. Verweij
Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

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

Parochiekoor

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij

Namen voorgangers onder voorbehoud

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.
OVERLEDEN
Op dinsdag 30 maart is op 90-jarige leeftijd overleden Marietje
(Maria Theresia) Doedens-Klein Koerkamp. Zij woonde op de
Stevenserf te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op zaterdag
3 april plaatsgevonden.
Dat zij mag rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 17 en 18 april:
Jgt. Bernard Nijkamp; Johan en Herman Lubbers; Gerrit en Manna
Wichers Schreur-Evers; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Jan en Tonny Groote WolthaarOvermars; Antoon Tibben; Johan Timmer en Riek TimmerHoogewind; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate;
Wim Slinkman; Anton Schoorlemmer; Gerard Vegterlo; Marietje
Doedens-Klein Koerkamp.
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Woensdag 21 april:
Toos en Bernard Hiethaar en overl. fam.; Ouders KakkenbergHannink en overl. fam.; Jan Hondeveld en familie.
In het weekend van 24 en 25 april:
Jgt. Helena Kerkvliet-van de Berg; Bart en Martie ten Have en overl.
fam.; Geert Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Johan Timmer en Riek TimmerHoogewind; Mies Alferink-Kleine Schaars, namens de werkgroep
Filippijen; Toos Bijvank-Kleine Schaars; Gerard Vegterlo; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Wim Schrijver; Anton Schoorlemmer;
Marietje Doedens-Klein Koerkamp.
Woensdag 28 april:
Overl. ouders en fam. Tepperik-Rosenkamp en Willy Tepperik;
Tonnie en Betsie Haarman-Schrijver.
KOSTERS
Datum
Zo. 18/4
Zo. 25/4
Zo. 2/5
Wo. 12/5
Zo. 16/5
Za. 22/5
Ma. 24/5
Za. 29/5
Zo. 30/5

Tijd
09.00 u.
09.00 u.
09.00 u.
19.00 u.
09.00 u.
19.00 u.
09.00 u.
19.00 u.
12.30 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
A. Rekveld en T. Nijmeijer
A. Rekveld en T. Nijmeijer
A. Rekveld en T. Nijmeijer
A. Rekveld

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*
KERKSCHOONMAAK
Woensdag 5 mei groep 4.
AFVAL ROLCONTAINER BEGRAAFPLAATS
Donderdag 8 april kreeg ik een waarschuwing van de afvalverwerker
Remondis. In onze afval rolcontainer is puin aangetroffen. Het puin
komt NIET van onze begraafplaats. Dus iemand heeft puin gestort in
onze container terwijl het aan de Dorpsstraat stond voor lediging.
Iedereen moet zijn eigen afval afvoeren en betalen en dit niet bij een
ander in de container dumpen. Hopelijk wordt niet nogmaals gestort
in onze afvalcontainer en blijft het voor ons bij een waarschuwing.
Beheerder begraafplaats H.Vulink
EERVOL ONTSLAG JOOP VELDERMAN
De heer Joop Velderman heeft zijn functie als lid van het
parochiebestuur Heilig Kruis met portefeuille vastgoedzaken
neergelegd per 1 april 2021. De bisschop heeft hem eervol ontslag
verleend. Het bestuur spreekt haar bewondering en waardering uit
voor het vele werk dat Joop sinds zijn aantreden in december 2018
vol energie en passie heeft verzet, ook als lid van de Projectgroep
2025. Wij wensen hem alle goeds voor de toekomst!
Bestuur Parochie Heilig Kruis

OVERIG NIEUWS
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DE ALGEMENE HULPDIENST
Hallo mensen, wij zijn er nog. Ook in deze lange corona periode
kunnen we misschien wat voor U doen. Ook met de nodige
aanpassingen i.v.m. corona.
Hulp nodig?
De algemene hulpdienst staat voor u klaar om u te helpen als u om
wat voor reden dan ook hulp nodig heeft. Wat kunnen wij zoal voor u
doen?
•
Met u meegaan naar de dokter of naar het ziekenhuis.
•
Voor u of met u boodschappen doen.
•
Dringende werkzaamheden in huis en tuin.
•
Advisering en hulp bij uw administratie.
•
Ondersteuning van thuisverzorgers.
•
Vervoer naar een visite of naar een verjaardag.
•
Begeleiding bij een wandeling( Ook met rolstoel)
U ziet wel, we zijn van alle markten thuis. De geboden hulp is in
principe gratis. Wij vragen alleen een vergoeding voor gemaakte
onkosten. Als wij u niet kunnen helpen dan kunnen wij u allicht
doorverwijzen naar de betreffende instantie die dat wel kan. Onze
hulpdienst is niet alleen voor oudere hulpbehoevende mensen,
maar voor iedereen.
Ook voor jongere gezinnen die hulp nodig hebben. Dus als u echt
verlegen zit om hulp aarzel dan niet en bel de Algemene Hulp
Dienst! Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen
09.00 en 10.00 u., tel. 382502.
De Algemene Hulpdienst
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AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
30 april
21 mei
4 juni

Aantal weken
3
2
2

Kopij inleveren
zondagavond
25 april
16 mei
30 mei
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