't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
dit dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen ok hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die wekzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste
van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat
Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus ons Heer. Amen.
Gebed tijdens de coronacrisus,
aangereikt door de Nederlandse Bisschoppen.

Vrijdag 15 mei 2020

jaargang 54

nummer

9

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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KERKNIEUWS
You tube uitzendingen, ga naar www.parochieheiligkruis.nl
17-05-2020
6e Zondag van Pasen Bornernbroek
10. 00 u
St. 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
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VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Via de Kerkradio te beluisteren:
Datum
Heeten
Wo. 20 mei

Tijd
18.45 u.
19.00 u.

Heeten
Wo. 27/5

18.45 u.
19.00 u.

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

Koor

OVERLEDEN
Op woensdag 6 mei is op 85-jarige leeftijd overleden Gait (Gerardus
Wilhelmus) Olde Bijvank. Hij woonde op de Stevenskamp te Heeten.
Zijn uitvaart en begrafenis hebben op dinsdag 12 mei
plaatsgevonden.
Op vrijdag 8 mei is op 88-jarige leeftijd overleden Herman
(Hermanus Gerhardus) Duteweert. Hij woonde in Verpleeghuis de
Hartkamp in Raalte, voorheen aan de Witteveensweg 5 te Heeten.
Zijn uitvaart en begrafenis hebben op donderdag 14 mei
plaatsgevonden
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 16 en 17 mei:
Jgt. ouders Klein Koerkamp-Heethaar; Hein en Marietje VoorhorstSchrijver en Bernard Aarnink; Jan Bril; Johan en Herman Lubbers;
Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Johan en Tonnie Elshof-Aarnink en overl. fam.; Overl.
ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Gijs Kieftenbeld; Bertus
Kakkenberg; Hein Reimert; Herman Oosterhuis; Doortje VoorhorstKlein Overmeen; Ton van Eunen; Rie Brinkhof-Schoorlemmer; Jan
Hoogeslag; Mariet Voorhorst-Schoorlemmer; Gait Olde Bijvank;
Herman Duteweert.
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Woensdag 20 mei:
Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Toos en Bernard
Hiethaar en overl. fam.; Wim Nijenkamp
In het weekend van 24 en 25 mei:
Antoon Schoorlemmer; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders Groote StroekSchoot, Jan, Bernard en Teun; Johan, Gerard en Henny Hagen en
overl. fam.; Bertus Kakkenberg; Hein Reimert; Herman Oosterhuis;
Ton van Eunen; Rie Brinkhof-Schoorlemmer; Jan Hoogeslag; Mariet
Voorhorst-Schoorlemmer; Gait Olde Bijvank; Herman Duteweert.
Woensdag 27 mei: Geen misintenties
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 20 en 27 mei. Bidt u mee?
Locatie overleg Heeten

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*
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Het parcohiesecretariaat is op vrijdag 22 mei gesloten!
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BROEDERSCHAP O.L. VROUW KEVELAER
VOOR RAALTE EN OMSTREKEN
Beste broedermeesters, medewerkers aan de bedevaart, beste
pastores, beste allemaal, helaas moet ik jullie ervan op de hoogte
brengen dat we dit jaar niet op bedevaart kunnen gaan naar Kevelaer,
De huidige regelgeving rond de coronacrisis, maar ook de informatie
die we krijgen vanuit de bedevaartleiding in Kevelaer, maakt
duidelijk dat het niet verstandig is om met grote groepen op
bedevaart te gaan. Los van hoe we in deze anderhalve meter
maatschappij dit alles vorm moeten geven.
Heel jammer, maar zal voor jullie niet geheel als een verrassing
komen. Ik hoop dat het snel weer mogelijk zal zijn om elkaar te
ontmoeten en na te denken over de bedevaart en het Kevelaerlof.
Tevens zal ik jullie op de hoogte houden over ontwikkelingen, of
wanneer er wel iets mogelijk is. Ook zullen we nadenken over hoe
we toch op zaterdag 5 september een bedevaartskaars vergezeld van
de nodige intenties kunnen plaatsen bij de Genadekapel in Kevelaer.
Voor nu hoop ik dat we allemaal met elkaar, maar ook met de
troosteres der Bedroefden in gebed verbonden zijn.Blijf gezond.
Met vriendelijke groet, Ben Lokate
VACATURE KOSTER
Wegens pensionering van de huidige

koster zijn wij voor de basiliek van de
Heilige Kruisverheffing in Raalte op zoek
naar een
KOSTER M/V (0,6 fte)
Wij vragen:
• Bij voorkeur lid van de Parochie Heilig Kruis
• Ervaring in het omgaan met groepen
• Kennis van de ARBO-regelgeving
• Aanpakker
• Meewerkend voorman/vrouw in een team van kosters

Wij bieden:
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• Salariëring
en
arbeidsvoorwaarden
Rechtpositieregeling Aartsbisdom Utrecht
• Salarisindicatie € 2.000 p.m. fulltime

conform

Indiensttreding zo mogelijk per 1 juni 2020
Geïnteresseerd in bovenomschreven functie? Richt dan uw sollicitatie
+ cv, voor 17 mei aan Parochiebestuur Heilig Kruis, Kerkstraat 8,
8102 EA Raalte of secretariaat@parochieheiligkruis.nl o.v.v.
“vacature koster”. Informatiepakketje is aan te vragen bij mevr. Inge
Stegeman-van Dijk, bestuurssecretariaat van de Parochie Heilig
Kruis via secretariaat@parochieheiligkruis.nl
DANK U WEL
Zondag 3 mei j.l. ben ik met pensioen gegaan. In een mooie viering
vanuit de Marcellinuskerk in Broekland – velen van u waren “online”
verbonden – hebben we daarbij stilgestaan. Het was natuurlijk best
vreemd om in een vrijwel lege kerk afscheid te nemen, maar ik was
blij verrast dat mijn vrouw, Wilma, mijn 97 jarige vader en mijn 2
zussen, 2 zwagers en broer en schoonzus en mijn directe collega’s
wel aanwezig waren (weliswaar op gepaste afstand). Het werd mede
daardoor een hele indrukwekkende en memorabele viering. Ik dank
de mensen van Broekland en mijn collega’s die dat mogelijk hebben
gemaakt, daar heel hartelijk voor.
Voor en na die zondag heb ik van velen van u kaarten en e-mails
gekregen met hele lieve en hartelijke woorden. Ik vind het echt
ontroerend dat velen van u de moeite hebben genomen om op die
manier afscheid van mij te nemen. Ik hoop natuurlijk dat we dat op
enig moment op een persoonlijker manier nog eens dunnetjes over
kunnen doen. Maar voor nu ben ik heel dankbaar voor uw reacties. Ik
ben bovenal dankbaar dat ik de afgelopen 11 jaar als pastoraal werker
samen met mijn collega’s in uw midden mocht werken.
Bij allerlei gelegenheden, bij vreugde en verdriet, mocht ik u
ontmoeten. En zoals ik in mijn overweging op zondag 3 mei ook
gezegd heb…. “ik heb het altijd een voorrecht gevonden om met
mensen “in Jezus Naam” op te mogen trekken op hun levensweg.
Het vertrouwen dat je geschonken wordt, dat je zomaar mag delen in
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de intimiteit van iemands levensverhaal, dat alles heb ik tot op
vandaag als een zegen ervaren. Meer dan eens heb ik met
verwondering en bewondering gezien hoe mensen, gesterkt door hun
geloof, grote tegenslagen wisten te overwinnen. Meer dan eens kon
ik nauwelijks iets anders doen dan een hand vasthouden, een gebedje
prevelen of stond ook ik mijn tranen te verbijten…maar meer dan
eens bleek dat voldoende voor wat steun en troost. Dat blijf ik
wonderlijk vinden…. door God geschonken genade.” Ik dank u allen
heel hartelijk voor het vertrouwen dat u mij geschonken hebt.
Wat ik ook mooi vond aan de contacten die ik met u mocht hebben is
de nuchtere maar wel optimistische Sallands grondhouding die ik bij
de meesten van u mocht ervaren. De meesten van u zinken niet gauw
weg in louter chagrijn en pessimisme maar proberen er – zo goed en
kwaad als dat soms gaat – altijd wat van te maken…met de nodige
humor ook. Dat heeft mij altijd goed gedaan. Dank voor uw
blijmoedigheid.
Ik heb bij u ook veel geloof mogen ervaren. De boodschap van Gods
liefde kreeg voor mij heel zichtbaar gestalte in uw “omkijken naar
elkaar en de parochie” en uw bezigzijn met het geloof in Vader, Zoon
en H. Geest. Het heeft mij meer dan eens geroerd dat ik écht geloof
mocht zien en ervaren in bijvoorbeeld een kaarsje dat tijdens een
ontmoetingsdag werd opgestoken bij Maria, of een prachtig
gezongen lied in een viering, of een mooi (geloofs)gesprek bij een
vergadering of bij iemand thuis. Op mijn beurt heb ik ook geprobeerd
juist dat geloof uit te dragen en te bevestigen. Ik ben me er van
bewust dat ik daar ook in tekort geschoten kan zijn. Sorry, als ik u op
enige manier teleur heb gesteld.
Ik hoop dat u elkaar over de grenzen van de afzonderlijke
geloofsgemeenschappen heen, als parochianen en medegelovigen
vast blijft houden. Als u vanuit een positieve “Sallandse”
grondhouding blijft werken, spreken en denken, als u kracht en
inspiratie blijft putten uit uw geloof, blijft de parochie H. Kruis een
bron van troost, inspiratie en vreugde waar menigeen zich aan kan
laven.
Ik wens u en de uwen alle goeds en Gods zegen toe. Blijf vooral
gezond en op elkaar betrokken. En wie weet…tot ziens!

8

Pastoraal werker Harry Bloo
BOERDERIJVIERING WORDT UITGESTELD
Na goed overleg, vooral met Frans en Truus Alferink van Koe in de
Kost, is besloten de boerderijviering die in Heeten gepland stond
voor 28 juni, uit te stellen. Het is in deze tijd voor hen en daarmee
voor ons niet het juiste moment voor deze viering. De impact van de
huidige coronacrisis is groot. Met alle genomen maatregelen en na
goedkeuring door de gemeente ontvangen zij nog steeds gasten op de
boerderij, aan wie zij willen laten zien dat ze zo zorgvuldig mogelijk
handelen. Ander bezoek beperken ze daarom zoveel mogelijk. We
houden onderling contact en uiteraard houden we u, als parochianen,
vervolgens op de hoogte waanneer we wel een boerderijviering in
Heeten kunnen houden.

OVERIG NIEUWS
COLLECTE LONGFONDS
De huis aan huis collecte kan vanwege het coronavirus niet doorgaan.
Er is 'n voorstel gedaan om digitaal te collecteren, maar wij hebben
besloten om hier niet aan mee te doen. Wij hopen allemaal gezond te
blijven. Hopelijk kunnen wij volgend jaar weer 'n beroep doen op
onze collectanten, en op u steun en bijdrage rekenen.
Groetjes, Marita en Anneke
HELAMI
Heeten, mei 2020
Beste Heetenaren en Ponyweekvrienden,
In deze ontzettend rare, verwarrende en spannende
periode van ons leven hebben wij als bestuur van de
Stichting Helami, helaas moeten besluiten dat er dit
jaar geen Ponyweek zal plaatsvinden. In de laatste persconferentie
gaf minister-president Rutte aan dat er geen evenementen in ons land
mogelijk zijn tot 1 september. Tevens werd aangegeven, dat we ons
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moeten voorbereiden op een langdurige periode van de 1,5 meter
samenleving. Als bestuur hebben we ons toen de vraag gesteld of we
dan in de 4e week van september wel een Ponyweek willen en
kunnen organiseren. Er is op dit moment immers geen enkele
zekerheid of er na deze datum wel mogelijkheden zijn voor een
grootschalig evenement. Al veranderen de regels na 1 september in
positieve zin, wij denken door alle beperkingen die dan nog zullen
gelden, geen Ponyweek waardig feest te kunnen organiseren. De
Ponyweek betekent namelijk 9 dagen volop feest met tal van
activiteiten waarbij vele duizenden mensen samenkomen en plezier
hebben. Ook uit de verre regio’s weet men Heeten dan te vinden.
Achter de schermen zijn we met een groot aantal vrijwilligers
maandenlang bezig met de voorbereidingen om er elk jaar weer een
onvergetelijk feest van te maken. Alles bij elkaar, heeft ons dit doen
besluiten om de knoop nu alvast door te hakken en duidelijkheid te
scheppen naar onze commissies, vrijwilligers, bezoekers, leveranciers
en niet te vergeten alle pony’s:). Hopelijk lezen jullie dit bericht
allemaal in goede gezondheid. Dat is voor nu het allerbelangrijkste.
Houd vol met elkaar! We zien jullie heel graag weer op de Ponyweek
2021.
Bestuur Stichting Helami Heeten
COLLECTE NATIONAAL FONDS KINDERHULP
Onlangs heeft er een digitale collecte van Nationaal fonds kinderhulp
plaatsgevonden. We willen de gulle gevers bedanken voor hun
donatie en de collectanten bedanken voor hun inzet. Dankzij u allen
heeft de landelijke digitale collecte bijna € 127.000,-- opgebracht. Zo
kunnen we vele kinderen die opgroeien in armoede in Nederland toch
helpen met een bijdrage voor een fiets, laptop of wellicht een fijn spel
voor binnen of een voetbal voor buiten.
AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
29 mei

Aantal weken
2

Kopij inleveren
zondagavond
24 mei
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