't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

PODCAST BOERENHARTSTOCHT
De laatste jaren wordt er veel geschreven en gezegd in de media over de
agrarische sector. Dat nieuws volg ik met bijzondere belangstelling.
Althans dat probeer ik. Want het valt niet mee het kaf van het koren te
scheiden. Het ene moment denk ik: daar zit wat in. Het andere moment
denk ik: nee, want ik hoor van boeren zelf een heel ander geluid. Deze
column schrijf ik daarom met liefde, maar ik zeg erbij, dat ik dat natuurlijk
vanuit mijn eigen burgerperspectief doe.
In deze coronatijd is degene, die ons indertijd benaderd heeft de
boerenpelgrimstocht op te zetten, een podcast begonnen. Deze is de lucht
in gegaan onder de titel ‘BoerenHartstocht’. Boeren kunnen er hun verhaal
in vertellen. In tegenstelling tot wat we vaak in de media meemaken wordt
het verhaal hier niet beperkt of afgekapt. Er is alle ruimte voor de boer of
boerin, voor het boerenbedrijf, voor het ondernemerschap, voor de idealen,
tegenslagen en wat er maar in een boerenmensenleven gebeurt. Het gaat
om de waarden, die hun drijven, die ook voor ons belangrijk zijn.
Termen als klimaatcrisis, kringlooplandbouw, stikstofcrisis, zoönose horen
we op dit moment vaak. Er wordt gesproken over ‘koop lokaal’, de groei
van de wereldbevolking, de vegetarische slager. En wat weten we eigenlijk
van de prijzen die in de supermarkt door ons betaald worden ten opzichte
van de prijs die de boer krijgt. Allemaal aspecten, die aan bod komen in
het verhaal van de boer.
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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 3 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

Het kan ons veel leren over de nuances in al deze kwesties. Want het is niet
het een of het ander, het is nooit zwart-wit, er zit altijd een genuanceerd
verhaal achter.
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Hartverwarmend is te horen welke accenten de boeren in hun eigen leven
leggen, doordat ze boeren op een bedrijf waar ze terecht zijn gekomen.
Hartverwarmend is het zeker ook te horen waar de passie ligt, wat iemand
bezielt om te doen wat hij of zij doet, om vol te houden ondanks allerlei
tegenslagen, om soms helemaal opnieuw te beginnen. Graag zou ik
iedereen uitnodigen de podcasts te beluisteren. Neem de waarden mee, die
je in je eigen leven van belang vindt, en laat vooral je mening aanscherpen!
We hoeven het niet allemaal eens te zijn met elkaar, maar het is wel
belangrijk respect te hebben voor elkaar.
Complimenten voor de interviewer, omdat zij het verhaal van de boer(in)
kan laten staan zoals het is.
De schepping gaat mij ter harte. Ik doe mijn best daar mijn steentje aan bij
te dragen. En hoe ouder ik word, hoe meer ik me afvraag: heb ik het goed
gedaan? In mijn beleving is het dat wat God van ons vraagt: gaan wij zo
met ons leven, onze medemens, onze omgeving, onze schepping om, dat het
verantwoord is en dat we die met een gerust hart door kunnen geven aan
toekomstige generaties. Daarbij leer ik veel van de boeren. Zij staan met
beide benen in de klei, in onze schepping.
Wilt u de podcasts zelf beluisteren, ga naar: www.boerenmens.nl
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 1/5
Heeten
Zo. 2/5
Nw. Heeten
Za. 1/5
Nw. Heeten
Zo. 2/5
Heeten

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Parochiekoor

19.00 u.

Eucharistieviering,
Pastor G. Nijland
Woord- en communieviering,
Diaken M. Brinkhuis
Geen viering

18.45 u.

Rozenkrans bidden
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Wo. 5/5

19.00 u.

Eucharistieviering,
5
mei
viering, in deze viering wordt
aandacht besteed aan 76 jaar
bevrijding. Voorganger,
em. past. J. Verweij
1e Vrijdag van de maand,
Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij

Heeten
Vr. 7/5

09.00 u.

Datum
Heeten
Za. 8/5
Heeten
Zo. 9/5
Nw. Heeten
Za. 8/5
Nw. Heeten
Zo. 9/5

Tijd

Viering
Geen viering

09.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

Geen viering
Marialof, past. G. de Bekker
Eucharistieviering,
Past. G. de Bekker
Geen viering

Heeten
Wo. 12/5

18.45 u.
19.00 u.

Nw. Heeten
Wo. 12/5

19.00 u.

Rozenkrans bidden
Hemelvaartsdag
Eucharistieviering,
Vicaris R. Cornelissen
Woord-en communieviering,
Past. werker L. Gunnink

Datum
Heeten
Za. 15/5
Heeten
Zo. 16/5
Nw. Heeten
Za. 15/5
Nw. Heeten
Zo. 16/5
Heeten
Wo. 19/5

Tijd

Viering
Geen viering

09.00 u.

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

Koor

Parochiekoor

Koor

Geen viering
18.45 u.
19.00 u.

Rozenkrans bidden
Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij
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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.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend 1 en 2 mei:
Jgt. Wim Zwijnenberg; Overl. ouders Vulink-Reimert; Antoon
Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman
Voorhorst; Bernard Vloedgraven en overl. fam.; Gerrit en Manna
Wichers Schreur-Evers; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Jan en Tonny Groote WolthaarOvermars; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde BijvankHaverkamp, Wim en Gerrit Olde Bijvank; Antoon Tibben; Johan
Timmer en Riek Timmer-Hoogewind; Hein en Grada Wagemans en
overl. fam.; Mies Alferink-Kleine Schaars, namens de werkgroep
Fillipijnen; Toos Bijvank-Kleine Schaars, namens de werkgroep
Fillipijnen; Overl. ouders Lorkeers-Rodijk; Gerard Vegterlo; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Marietje Doedens-Klein Koerkamp; Wim
Slinkman; Anton Schoorlemmer.
Woensdag 5 mei:
Jgt. Antoon Kerkvliet; Jgt. Gerrit Olde Bijvank; Johan en Diny
Overmars-Kinds; Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. familie.
Vrijdag 7 mei, 1e vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO/PCOB; Hein en
Riek Kieftenbeld-Timmer; Gerard, Willy en Gijs; Henk Goorden en
overl. familie.
In het weekend 8 en 9 mei:
Geen viering, misintenties worden verplaatst naar het weekend van
15 en 16 mei.
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Woensdag 12 mei:
Uit dankbaarheid en tot zekere intentie; Jgt. Evert Horleman; Wim
Nijenkamp; Jan en Mies Alferink-Kleine Schaars; Overl. ouders
Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Bart en Martie ten
Have en overl. familie.
In het weekend 15 en 16 mei:
Jgt. Ouders Klein Koerkamp-Heethaar; 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.; Johan
Timmer en Riek Timmer-Hoogewind; Tonnie Schoorlemmer; Mies
Alferink-Kleine Schaars, namens de werkgroep Fillipijnen; Toos
Bijvank-Kleine Schaars, namens de werkgroep Fillipijnen; Gerard
Vegterlo; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Anna Alferink-Hobert;
Geert en Dinie Beumer; Jan Bril; Johan en Herman Lubbers; Gerrit
en Manna Wichers Schreur-Evers; Jan en Tonnie Groote WolthaarOvermars; Antoon Tibben; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie
Eekmate; Wim Slinkman; Anton Schoorlemmer; Marietje DoedensKlein Koerkamp.
Woensdag 19 mei:
Toos en Bernard Hiethaar en overl. fam.; Herman en Mien Timmer,
Ben en overl. fam.; Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. familie.

MISINTENTIES VOOR PINKSTEREN
Misintenties voor Pinksteren kunnen ingeleverd worden tot zondag
16 mei. De vieringen met Pinksteren zijn op zaterdag 22 mei om
19.00 u. en 2e Pinksterdag 24 mei om 09.00 u., beide zijn
eucharistievieringen.
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
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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
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.
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

PAROCHIENIEUWS
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.

PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Di. 11/5
Do. 20/5

20.00 u. Doopvoorebereiding
19.00 u. Locatie-overleg

K
P

KERKSCHOONMAAK
Woensdag 5 mei groep 4; dinsdag 25 mei groep 5.
KERKRADIO
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In deze tijd, waarin we al een hele tijd met weinig mensen tegelijk
naar de kerk kunnen, is gebleken dat veel mensen in Heeten het fijn
vinden om de vieringen via de kerkradio te volgen. Met de kerkradio
is het ook mogelijk om vieringen van andere locaties van parochie H.
Kruis te volgen. Als u ook belangstelling heeft voor een kerkradio
dan kunt u dat melden bij Herman Zennipman ( 0572-381457)
We gaan binnenkort extra nieuwe radio’s aanschaffen.
Locatie overleg Heeten
MEIMAAND
Op de woensdagen in de maand mei gaan we weer
rozenkrans bidden voorafgaand aan de viering van
19.00 u.. Het rozenkrans gebed begint om 18.45 u.
op 5, 12, 19 en 26 mei. Bidt u mee, In de kerk of
thuis via de kerkradio?
Locatie overleg Heeten
AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
Aantal weken
vrijdag
21 mei
2
4 juni
2
18 juni
2
2 juli
8 vakantieuitgave

Kopij inleveren
zondagavond
16 mei
30 mei
13 juni
27 juni
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