't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

“Ik

ben de deur” (Johannes 10, 9)
Op 3 mei a.s. klinken in de zondagsliturgie deze woorden van Jezus :
“ Ik ben de deur van de schapen….Als iemand door mij binnengaat,
zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden”.
Het beeld van de deur waarmee Jezus zichzelf typeert, vind ik heel
treffend in deze uiterst zorgelijke tijden. De deur vervult altijd al een
bijzondere rol. Maar dezer dagen helemaal. De deur houdt enerzijds
bedreiging, besmetting buiten en tegelijk biedt het ( in het geval van
ziekenhuizen) toegang tot mogelijk redding en genezing.
De uitdrukking “voor een gesloten deur komen staan” krijgt dezer
dagen wel een hele realistische en trieste inhoud. Om mensen zoveel
mogelijk te behoeden voor besmetting met het coronavirus, zijn de
deuren van horecazaken, scholen, kappers en heel veel andere
bedrijven gesloten. Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben hun
deuren moeten sluiten om hun kwetsbare bewoners te beschermen.
Mensen gaan, om besmetting tegen te gaan, zo weinig mogelijk de
deur uit.
Tegelijkertijd gaan juist heel veel mensen wél de deur uit om
mensen in onze samenleving bij te staan als bijvoorbeeld
verzorgende,
vuilnisophaler,
brandweerman
of
-vrouw,
schoonmakers, politieagent etc. Achter de deuren van ziekenhuizen
en I.C’s wordt heroïsch strijd geleverd door artsen en
verpleegkundigen om patiënten die besmet zijn met het virus te
behandelen.
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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.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
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
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Hulde en dank brengen aan mensen die daarvoor de deur uitgaan, kan
niet genoeg beklemtoond worden.
Waar mogelijk staan de deuren van onze kerken ook open om
mensen – weliswaar op gepaste afstand – binnen te laten en
gelegenheid te bieden een kaarsje op te steken bij Maria of even stil
te bidden. De deuren van onze kerken verbeelden daarmee heel
letterlijk wat Jezus bedoelt als Hij zegt: “Ik ben de deur”. Bij Hem
kun je altijd binnenkomen. Zijn deur staat altijd voor je open. Ik hoop
dat wij en zeker die mensen onder ons die dezer dagen de deur niet
uit mogen/kunnen/durven in gebed bij Maria of Jezus “op bezoek
gaan” . Hun deur staat altijd voor ons open en bij hen kunnen wij
onze zorgen, onze angst en pijn uitspreken. Ik vertrouw erop dat u
daar heel veel troost en kracht uit kunt putten.
Misschien heeft u zich bij het lezen van deze woorden afgevraagd
waarom ik in mijn openingszin refereer aan de woorden van Jezus in
de zondagsliturgie van 3 mei. Dat komt omdat 3 mei 2020 voor mij
persoonlijk best wel een belangrijke datum is. Op 3 mei nl. ben ik
precies 66 jaar en 4 maanden. En dat betekent dat ik dan de
pensioengerechtigde leeftijd bereik en dus met pensioen ga. Ik sluit
dan de spreekwoordelijke deur van mijn pastorale loopbaan. Aan
bijna 40 jaar pastorale arbeid in resp. Houten, Oldenzaal, Montfoort,
Gelreziekenhuizen Apeldoorn, de H. Kruis- en de H.
Lebuinusparochie komt een einde. Ik kijk vooral in dankbaarheid
terug op die 40 jaar. Ik heb het al die jaren een voorrecht gevonden
om pastoraal werker te kunnen zijn en met u en anderen “in Jezus
naam” op te mogen trekken en vreugde en verdriet samen te mogen
delen. Voor mijn afscheid was een viering gepland op 2 mei waarna
ik graag persoonlijk afscheid van u zou hebben genomen. U zult
begrijpen dat dat onder de huidige omstandigheden niet kan
doorgaan. Maar we nemen ongetwijfeld op een later tijdstip
persoonlijk afscheid van elkaar. Ik wilde het hier toch graag
vermelden zodat u begrijpt waarom u na 3 mei minder van mij hoort
en ziet. Ik hoop dat u allen gezond blijft en dat u mensen om u heen
heeft die de deur van hun hart voor u open blijven houden.
Harry Bloo, pastoraal werker H. Kruis- en H. Lebuinusparochie
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VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS
You tube uitzendingen, ga naar www.parochieheiligkruis.nl
03-05-2020
4e Zondag van Pasen Broekland H. Marcellinuskerk
10.00 u
10-05-2020
5e Zondag van Pasen Boskamp H. Willibrorduskerk
10.00 u
17-05-2020
6e Zondag van Pasen Bornernbroek St.
10. 00 u
Stephanuskerk
21-05-2020
Hemelvaartsdag Schalkhaar H. Nicolaaskerk
10.00 u
24-05-2020
7e zondag van Pasen Luttenberg H. Corneliuskerk
10.00 u
30-05-2020
Vigilie van Pinksteren Nieuw-Heeten St. Josefkerk
17.00 u
31-05-2020
Hoogfeest van Pinksteren Nijverdal St. Antonius van
10.00 u
Paduakerk
01-06-2020
2e Pinksterdag Maria Moeder van de Kerk
10.00 u
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 O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen woensdag 19.00 uur
- Luttenberg H. Cornelius: dinsdags 19.00 uur; vrijdag 09.00 uur;
zondag 09.30 uur
- Mariënheem OLV Ten Hemelopneming: iedere ochtend 09.00 uur
- Nieuwheeten St. Joseph vespers iedere dag 17.00 uur.
- Raalte H. Kruisverheffing dinsdag, woensdag en donderdag 09.00
- Raalte H. Paulus vrijdag 09.00 uur
Meer informatie kunt u vinden op www.parochieheligkruis.nl
Via de Kerkradio te beluisteren:
Datum
Heeten

Tijd
18.45 u.

Viering
Rozenkrans bidden

Koor
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Wo. 6 mei

19.00 u.

Heeten
Wo. 13/5

18.45 u.
19.00 u.

Eucharistieviering
em. pastoor J. Verweij
Rozenkrans bidden
Eucharistieviering
em. pastoor J. Verweij

MEIMAAND
Op de woensdagen in de maand mei gaan we weer rozenkrans bidden
voorafgaand aan
de viering van 19.00 u. Vanwege de
coronapandemie kunt u dit alleen volgen via de kerkradio. Het
rozenkrans gebed begint om 18.45 u. op 6, 13, 20 en 27 mei. Bidt u
mee?
Op vrijdagmorgen 1 mei viert pastoor Verweij een H. Mis in de kerk
die te volgen is via de kerkradio.
Ook bieden we u de gelegenheid om op dinsdag 5 mei, waarop we 75
jaar bevrijding vieren, een kaarsje aan te steken in de kerk. Dit kan
natuurlijk altijd maar op deze speciale dag hebben we hier in de kerk
een speciale plek voor gemaakt. U bent van harte uitgenodigd om
even een bezoekje te brengen aan de kerk met de voorgeschreven 1,5
meter afstand natuurlijk.
Locatie overleg Heeten
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 2 en 3 mei:
Jgt. Wim Zwijnenberg; Overl. ouders Vulink-Reimert; Mariet
Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders VoorhorstOlde 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.; Overl. ouders Lorkeers-Rodijk; Johan
Kakkenberg; Jan Voorhorst; Doortje Voorhorst-Klein Overmeen;
Gijs Kieftenbeld; Bertus Kakkenberg; Hein Reimert; Herman
Oosterhuis; Ton van Eunen; Rie Brinkhof-Schoorlemmer; Jan
Hoogeslag; Mariet Voorhorst-Schoorlemmer.
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Woensdag 6 mei:
Jgt. Antoon Kerkvliet; Herman Oosterhuis en familie;
In het weekend van 9 en 10 mei:
Uit dankbaarheid en zegen voor de toekomst; Geert en Dinie
Beumer; Overl. ouders Evers-Simons en fam.; Mies en Trees
Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Tonnie Schoorlemmer; Johan
Kakkenberg; Gijs Kieftenbeld; Bertus Kakkenberg; Hein Reimert;
Herman Oosterhuis; Doortje Voorhorst-Klein Overmeen; Ton van
Eunen; Rie Brinkhof-Schoorlemmer; Jan Hoogeslag; Mariet
Voorhorst-Schoorlemmer.
Woensdag 13 mei:
Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Herman
Oosterhuis en fam.; Anna Alferink-Hobert;

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*

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+
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Helaas kan onze 4-donderdagse Sallandse fietstochten vanwege het
coronavirus niet doorgaan. Ook de 1e en 3e wekelijkse
woensdagavond fietstochten van de maand gaan niet door.
VOORJAARSINZAMELING OERDAG 2020 GAAT NIET
DOOR I.V.M. COVID-19
Hallo inwoners van het mooie Oergat. Op zaterdag 23 mei 2020
stond alweer de 10e OER-dag gepland! Echter na enig overleg zowel
intern bij onze commissie en het bestuur als extern met onze afnemer
hebben wij besloten deze dag helaas NIET door te laten gaan. Dit
i.v.m. de omstandigheden omtrent het COVID-19 virus. Wij als
vereniging vinden het namelijk onverantwoordelijk om onze leden
rondom Heeten langs de deur te sturen in deze situatie. Komend
najaar zal hopelijk de OER-dag gewoon weer kunnen plaatsvinden,
we gaan er vanuit dat we dan weer een aantrekkelijk bedrag kunnen
binnen halen! Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.
Vriendelijke groet en Alaaf,
De Oercommissie Namens de Sallands Zotten

OVERIG NIEUWS
HALLO HEETENAREN
Hartelijk dank voor jullie mailtjes wat betreft de Heetense bijnamen.
Het spel is inmiddels gerealiseerd en is al afgeleverd bij de
Stevenskamp. Het betreft een memoriespel van maar liefst 120 paren
namen en bijnamen. Deze zijn opgedeeld in vier sets, zodat het wat
makkelijker te spelen is. Het spel is geschikt voor een ieder die
herringeringen heeft aan oude Heetense bijnamen, maar ook zeer
geschikt voor (beginnend) dementerenden. Zij weten vaak de
bijnamen en streek goed te benoemen en hebben er hele verhalen bij.
Dit geeft veel plezier en herkenning. Wil je het spel eens uitproberen,
of heb je belang bij een spel? Je hebt nu de kans om het spel te lenen!
Middels dit bericht willen we graag peilen hoeveel animo er voor is.
Interesse? Mail dan even naar brittwigink@hotmail.com
BOODSCHAPPENPAKKETTEN VOOR DE VOEDSELBANK
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Waarin in een klein dorp groot kan zijn!! Wij hebben eind februari
262 boodschappenpakketten van de Plus kunnen aanbieden aan de
voedselbank Raalte. De voedselbank Raalte was erg verrast door
deze hoge opbrengst!! Wij willen alle spaarders van Plus Severijn
bedanken voor dit fantastische resultaat. Ook grote dank aan Plus
Severijn welke alle zeilen moest bijzetten om extra pakketten te
bestellen.
De werkgroep boodschappenpakketten
AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
15 mei

Aantal weken
2

Kopij inleveren
zondagavond
10 mei
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