't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

DE ZEGEN VAN JAKOB
Eén keer per maand neem ik deel aan een leesgroep. We lezen over
en met mensen in kwetsbaarheid. Kwetsbaar in psychisch of
lichamelijk opzicht en daardoor meestal ook in financieel opzicht.
De ruimte waar wij bij elkaar komen wordt beheerd door Jakob.
Jakob is van huis uit kok. Zijn vakmanschap mocht ik ooit eens
meemaken toen we in die werkruimte met een groep zouden eten. Ik
vroeg hem waar ik een mes en snijplank kon vinden om
komkommer te snijden. Hij vroeg: ‘Hoe wil je die gesneden hebben?
In plakjes? Schuin?’ en hij ging aan het werk. Werkelijk prachtig om
te zien. Hij was er in zijn element, in zijn eigen waardigheid.
Jakob is helaas niet stabiel genoeg om een vaste baan te hebben.
Heel jammer, want hij is een prachtig mens met bijzondere
kwaliteiten. Als hij de leesgroep ziet, is hij altijd blij en warm en
knuffelig. Hij maakt het voor ons gezellig in die ruimte. Hij steekt
een kaars aan en laat ons weten hoe goed de Almachtige, zoals hij
hem noemt, is. Dat is gekomen door de barones uit Wijhe. Om een
lang verhaal kort te maken: zij kwam met de priester Père Joseph in
aanraking en bracht diens gedachtegoed bij de mensen in onze regio.
Zij wist in de meest kwetsbare en gekwetste mensen het beste naar
boven te halen. Zo ook in Jakob. ‘Jakob uit de bijbel’, zei ze tegen
hem. ‘Onze’ Jakob kende die bijbelse Jakob niet, maar leerde hem
kennen. Tot op vandaag is hij enorm trots op zijn naam.
Onlangs waren we er weer om te lezen.

Vrijdag 29 oktober 2021
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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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Terwijl we bezig waren kwam Jakob naar me toe. Hij had een ketting
in zijn handen en zei: ‘Ik heb iets voor je gemaakt’ en hij hing mij
heel plechtig die ketting om. Hij vertelde, dat ik hiermee gezegend
was, met de zegen van de Almachtige.
Wat een bijzonder moment was dat. Dit gebaar, deze warmte, liefde,
zegen. Dat hij iets aan me wilde geven, met ons wilde delen, gewoon,
omdat hij zo blij is dat wij er als groep zijn. Zo klein en tegelijk zo
groot.
De bijbelse Jakob vocht met een onbekende bij de rivier de Jabbok
(Genesis 32,22-33). Die Jakob dwong de zegen af van degene met
wie hij worstelde. ‘Onze’ Jakob was zo vrij in naam van de
Almachtige de zegen te geven. Kan het mooier?
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 30/10
Heeten
Zo. 31/10
Nw. Heeten
Za. 30/10
Nw. Heeten
Zo. 31/10
Heeten
Ma. 1/11
Heeten
Di. 2/11
Heeten
Wo. 3/11
Heeten
Vr. 5/11

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering,
past. G. de Bekker
Geen viering

19.00 u.

Woord- en communieviering,
past. werker L. Gunnink-v.d.
Berg
Geen viering

19.00 u.

Allerheiligen, eucharistieviering, Parochiekoor
em. past. J. Verweij
Allerzielenviering, verzorgd
Power of
door de werkgroep Avondwake
Music
Geen viering

19.00 u.
19.00 u.
09.00 u.

Koor
Parochiekoor

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering,
em. past. J. Verweij
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Datum
Heeten
Za. 6/11
Heeten
Zo. 7/11
Nw. Heeten
Za. 6/11
Nw. Heeten
Zo. 7/11
Heeten
Wo. 10/11

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
em. past. J. Verweij
Geen viering

Koor
Parochiekoor

Geen viering
10.30 u.
19.00 u.

Allerzielenviering, past. werker
L. Gunnink- v.d. Berg
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 vrijdag 8 oktober is op 84-jarige leeftijd overleden Minie
(Wilhelmina Maria) Zennipman-Kakkenberg. Zij woonde aan de
Nieënhof 18 te Heeten. Haar uitvaart en crematie hebben op
donderdag 14 oktober plaatsgevonden.
Op vrijdag 15 oktober is op 88-jarige leeftijd overleden Marietje
(Maria Gerritdina) Hazelhekke-Kruit. Zij woonde op de Stevenskamp
22 te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op vrijdag 22
oktober plaatsgevonden.
Op zondag 17 oktober is op 78-jarige leeftijd overleden Dorien
(Theodora Gonzalvo) van den Berg-Huis in ’t Veld. Zij woonde in
verpleeghuis de Hartkamp te Raalte. Haar crematieviering heeft op
zaterdag 23 oktober plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 30 en 31 oktober:
Voor een voorspoedig herstel; Minie Evers-Wichers Schreur; Hein en
Gerda Groot Lipman-Siero; Overl. ouders en fam. MensinkWagemans; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Geert Voorhorst; Gerard Tijscholte; Dinie
Kakkenberg-Veldkamp; Willem Reimert; Overl. fam. GrondhuisWevers; Minie Zennipman-Kakkenberg; Marietje Hazelhekke-Kruit;
Dorien v.d. Berg-Huis in ’t Veld; Wim Bessembinder; Bernard
Vloedgraven en overl. fam.; Bernard Schoorlemmer en overl. familie.
Maandag 1 november:
Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Hein en
Herriet Campmans; Jan Bril en overl. fam. Bril-Harink.
Dinsdag 2 november:
Jgt. Rieks en Marie Willemsen-Knuver; Tinus Roesink; Overl.
ouders Wim en Miene Boksebeld-Tutert; Anna Alferink, Bertus
Alferink, Maaike en Daniëlle; Johan en Herman Lubbers; Gerrit en
Manna Wichers Schreur-Evers; Hein en Anny Reimert-Nijenhuis;
Gerrit Evers; Minie Evers-Wichers Schreur; Tonnie en Betsie
Haarman-Schrijver; Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. fam.;
Overl. fam. Vulink-Pol; Anna Kogelman; Gerard Ruiter; Overl.
ouders Wichink-Wiggers; Overl. ouders Heerink-Gerritsen; Tonnie
en Leon Schoorlemmer; Overl. ouders Tepperik-Halman; Bernard
Nijkamp, Wim Rientjes en overl. ouders; Geert en Dinie Beumer;
Overl. fam. Wolfkamp-Huurman; Hein en Riek Kieftenbeld-Timmer,
Gerard, Willy en Gijs; Hein en Marietje Voorhorst-Schrijver; Mariet
Schoorlemmer; Geert Voorhorst; Johan en Riek Timmer-Hoogewind;
Bart en Martie ten Have en overl. fam.; Pastoor A. Wagemans; Jan en
Mies Alferink-Kleine Schaars; Jan en Doortje Voorhorst-Klein
Overmeen; Overl. ouders van Dooremolen-Roozeman, Geert en
overl. fam.; Johan van Dooremolen; Overl. ouders OostewechelMeijerink en overl. fam.; Overl. fam. Wim, Marietje en Leonie
Hiethaar; Harry ten Have; Jan Hondeveld en fam.; Hein Bril en overl.
fam.; Theo Solen; Wim Bosgoed en overl. fam.; Annie ten HoveJansen Holleboom; Jan, Frans Vloedgraven en fam.; Wim
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Zwijnenberg; Jan Hollegien en overl. fam.; Johan Overmars en Diny
Overmars-Kinds; Doortje Schoorlemmer-Jansen Holleboom; Pa en
ma Jansen of Lorkeers en pa en ma Hunneman; Wim en Ria
Nijenkamp; Antoon Veldkamp; Overl. ouders, broer en familie
Wieten Kruiper; Overl. ouders en fam. Veldkamp-Bloemenkamp; Jan
Klein Overmeen; Fam. Klein Overmeen-Reimert; Overl. ouders
Wesselink-Dijkman; Jan van Rossum.
Woensdag 3 november:
Geen viering, misintenties worden gelezen op dinsdag 2 november
Vrijdag 5 november:
Voor de levende en overleden leden van de KBO/PCOB; Henk
Goorden en overleden familie.
In het weekend 6 en 7 november:
Jgt. Wim Nijenkamp; Overl. ouders Vulink-Reimert; Antoon
Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman
Voorhorst; Gerrit en Manna Wichers Schreur-Evers; Hein Hunneman
en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Jan en
Tonny Grootew Wolthaar-Overmars; Gerardus Olde Bijvank,
Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp, Wim en Gerrit Olde Bijvank;
Dinie Kakkenberg-Veldkamp; Willem Reimert; Overl. fam.
Grondhuis-Wevers; Minie Zennipman-Kakkenberg; Marietje
Hazelhekke-Kruit; Dorien v.d. Berg-Huis in ’t Veld; Willy
Bruggeman-Holtkuile.
Woensdag 10 november:
Jgt. Hermannus Wichink; Jgt. Hermanus Dibbelink; Hein en Grada
Wagemans en overl. familie.
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
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.
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Elke woensdagavond is er om 19.00 u. ook een eucharistieviering
waarin em. pastoor J. Verweij voorgaat.
KOSTER
Datum
Za. 30/10
Ma. 1/11
Di. 2/11
Za. 6/11
Zo. 21/11
Za. 27/11

Tijd
17.30 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
09.00 u.
17.30 u.

Koster
A. Rekveld
Tonnie Nijmeijer
A. Rekveld
A. Rekveld
T. Nijmeijer
A. Rekveld

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*
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

Za. 27/11

19.00 u Adventsviering, gezinsviering in de kerk.
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KERKSCHOONMAAK
Maandag 15 november groep 3
Woensdag 15 december groep 4
ALLERZIELEN, 2 NOVEMBER 2021
De viering van Allerzielen wordt dit jaar op dinsdag 2 november om
19.00 uur gehouden in onze parochiekerk H Maria Onbevlekt
Ontvangen. De families die in het voorbije jaar een dierbare verloren
hebben, zijn persoonlijk uitgenodigd. Maar uiteraard is deze viering
bedoeld voor iedereen die een dierbare overledene wil gedenken.
Daarom willen wij u ook van harte uitnodigen om bij deze viering
aanwezig te zijn.
(I.v.m. de huidige situatie betreffende de corona maatregelen
adviseren wij u de website in de gaten te houden
www.parochieheiligkruis.nl)
Power of Music zal de liederen verzorgen en ook enkele familieleden
zijn bij deze viering betrokken.
Bij binnenkomst zal u vrijblijvend een waxinelichtje worden
aangeboden. Het is de bedoeling dat U dit lichtje voor de viering
begint voor in de kerk aansteekt, en op een van de traptreden voor het
altaar plaatst. Dit brandende lichtje is dan gedurende de hele viering
een teken van verbondenheid voor die dierbare die u in deze viering
wilt gedenken.
Wij hopen samen met velen van U dat de Allerzielenviering op deze
wijze een zinvolle en fijne invulling mag krijgen; waaruit een ieder
troost, liefde en nieuwe energie kan putten.
Werkgroep Avondwake
OVERLEDEN PAROCHIANEN VAN
1 OKTOBER 2020 TOT 1 OKTOBER 2021
2020
9 oktober
1 november
21 november
22 november
15 december

Marie Jansen of Lorkeers-Vloedgraven
Theo Balster
Antoon Tibben
Mini Bessembinder-Nikamp
Mies Lammers-Groote Wolthaar

92 jaar
85 jaar
88 jaar
83 jaar
100 jaar
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2021
10 januari
12 januari
20 januari
23 januari
26 januari
4 februari
5 februari
13 februari
2 maart
24 maart
25 maart
30 maart
30 april
2 mei
3 juni
4 juni
6 juni
12 juni
22 juni
29 juni
7 juli
18 juli
19 juli
22 juli
23 juli
28 juli
18 augustus
31 augustus
14 september
23 september

Frans Nijenkamp
Ben Bolscher
Mies Alferink-Kleine Schaars
Greet Trip-Paalman
Diny Schrijver-Voorhorst
Annie Nikamp-Duteweert
Doortje Schoorlemmer-Jansen olleboom
Toos Bijvank-Kleine Schaars
Gerard Vegterlo
Wim Slinkman
Anton Schoorlemmer
Marietje Doedens-Klein Koerkamp
Eddy Hettinga
Ans Jansen-Huurman
Anton Bruggeman
Jan Honshorst
Dina Reimert
Wim te Riele
Gerrit Slinkman
Diny van Schooten-Bruggeman
Mariet Hofstede-Olimulder
Wim Streppel
Annie ten Hove-Jansen Holleboom
Herman Horenberg
Bernard Grondhuis
Betsie Wippert-Jansen
Jan Vree Egberts
Dinie Kakkenberg-Veldkamp
Willem Reimert
Timo Hoogeslag

72 jaar
90 jaar
95 jaar
85 jaar
92 jaar
84 jaar
92 jaar
97 jaar
63 jaar
88 jaar
79 jaar
90 jaar
68 jaar
66 jaar
88 jaar
80 jaar
97 jaar
81 jaar
91 jaar
87 jaar
74 jaar
85 jaar
95 jaar
95 jaar
85 jaar
79 jaar
87 jaar
82 jaar
88 jaar
14 jaar

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
Op maandag 1 november vieren we het hoogfeest van Allerheiligen.
Op deze dag worden alle heiligen herdacht. We gedenken dan niet
alleen de mensen die officieel heilig verklaard zijn, maar ook al die
mensen die door hun manier van leven een voorbeeld voor ons zijn.
In de geloofsbelijdenis bidden wij: "ik geloof in de gemeenschap van
de heiligen". Op deze manier worden wij verbonden met al die
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mensen in onze gemeenschap die ons zijn voorgegaan. Wij horen ook
tot die gemeenschap. Paulus noemde de christenen "heiligen", in
Christus tot heiligheid geroepen. Wij vieren het eeuwige leven, de
gemeenschap met de levende God. We vieren die ochtend om 10.30
u. de eucharistie in de basiliek van de H. Kruisverheffing. ’s Avonds
is er om 19.00 u. een Eucharistieviering in Heeten. De dag na dit
feest, dinsdag 2 november, vieren we Allerzielen. Wij gedenken dan
alle doden, met name hen die ons persoonlijk erg dierbaar zijn.
Tegelijkertijd vieren we de opstanding van de doden en de
overwinning van het leven op de dood. Op die dag is er ook om 10.30
u. een eucharistieviering (Requiemmis) in de basiliek van de H.
Kruisverheffing voor alle overledenen in de parochie H. Kruis. In
onze locatie wordt er in de avond -19.00 u. - een gebedsviering
gehouden waarin speciaal de overledenen uit de eigen
geloofsgemeenschap van het afgelopen jaar herdacht worden.
Veel mensen gaan met Allerheiligen en Allerzielen naar het kerkhof
om het graf van hun dierbaren te bezoeken en te verzorgen.
Wij richten ons tot U,
God, voor wie alles leeft.
Wij denken aan onze lieve doden,
wij denken aan allen
die Gij uit dit leven hebt weggeroepen
en die wij altijd nog missen.
Laat U vinden
door hen die u zochten,
vervul hun diepste verlangen
en breng hen behouden
in Uw koninkrijk.
Laat hen rust vinden
in Uw nabijheid;
moge uw vrede hun deel zijn.
Allen veel sterkte deze dagen rond Allerheiligen en Allerzielen!
Hartelijke groeten, Pastoor Ronald Cornelissen
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UITVAART IN DE VORM VAN GEBEDSVIERING
Het goed vieren van de uitvaart vinden we in onze parochie van groot
belang. Met zorg willen leden van het pastoraal team en de
assistenten de uitvaart vormgeven. Daarbij vinden we de inbreng van
de nabestaanden van groot belang. Het moet immers de uitvaart van
hun geliefde worden. In een kerkelijke uitvaart is altijd de kerkelijke
en de persoonlijke kant aanwezig. Het gaat om deze persoon en diens
leven, maar het gaat ook om gelovig en met vertrouwen op het
eeuwig leven deze overledene aanbevelen in Gods barmhartigheid.
Het is meestal zoeken naar de goede balans hierin. Daar komen we
overigens altijd uit.
In de corona-periode waren de uitvaarten aanvankelijk alleen in de
vorm van een gebedsviering met absoute. Daardoor was het
hygiënisch beter te realiseren en duurde de plechtigheid ook niet te
lang. Ook toen het strikt genomen niet meer hoefde hebben we als
pastoraal team aan de gebedsviering zonder Communie
vastgehouden. We merkten namelijk dat in bijna alle gevallen de
uitvaart in de vorm van een gebedsviering het beste aansluit bij de
wensen van de nabestaanden. In een Eucharistieviering of een
Woord- en Communieviering zijn we immers veel meer gebonden
aan liturgische voorschriften en is er minder ruimte voor persoonlijke
inbreng. Een enkele keer werd de Eucharistie/Communie overigens
wel gemist. Anderzijds merkten we in het verleden dat het uitreiken
van de Communie in de uitvaartliturgie voor velen iets onbekends
was en regelmatig voor verwarring zorgde.
Het pastoraal team heeft onlangs besloten dat een gebedsviering de
normale wijze van de uitvaart in onze parochie blijft, ook als er een
priester voorgaat. Bij nadrukkelijke wens van de familie en als de
Eucharistie voor de overledene en of diens nabestaanden heel
waardevol was of is, willen we hier een uitzonderingvoor maken. Het
pastoraal team geeft al dan niet toestemming hiervoor.
Namens het pastoraal team,
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GEACHTE PAROCHIANEN
Net als andere parochies in ons land zien
we ook in onze parochie de laatste
decennia
een
steeds
verdergaande
ontkerkelijking. Deze ontwikkeling dwingt
ons tot het anders organiseren van het
pastoraat en de pastorale zorg in onze parochie Heilig Kruis.
Immers, we zullen met steeds minder pastores, betrokken
parochianen, vrijwilligers en financiële middelen moeten zorgen dat
we als (kleinere) geloofsgemeenschap ruimte en mogelijkheden
blijven bieden voor het samen beleven en vieren van ons katholieke
geloof.
Om die reden hebben het pastoraal team en het parochiebestuur
gewerkt aan een toekomstvisie waarin rekening is gehouden met
deze ontwikkelingen. Er zijn ingrijpende stappen de komende jaren
nodig in onze parochie. In onze parochie Heilig Kruis zal de
basiliek van de Heilige Kruisverheffing de parochiekerk worden
voor alle parochianen van de parochie. De overige zeven kerken in
de parochie zullen in deze visie op den duur aan de goddelijke
eredienst worden onttrokken en dus geen liturgische functie meer
behouden. Ook voor de basiliek van de H. Kruisverheffing zal er
het nodige veranderen. Zij zal de komende jaren steeds meer de
kerk voor de hele parochie worden. Dat heeft invloed op de
vieringen, de werkgroepen, de koren etc.
Graag willen wij u als parochianen van de geloofsgemeenschap
Heeten uitnodigen voor een bijeenkomst om met u over de
toekomst van onze parochie van gedachten te wisselen en u nader te
informeren over het proces.
De bijeenkomst voor de parochianen van de geloofsgemeenschap
Heeten wordt gehouden op:
Wanneer
: 24 november
Tijdstip
: 20.00 u., 19.45 u. inloop met koffie
Waar
: in de kerk
Wij hopen vele parochianen op deze belangrijke avond voor onze
parochie te mogen verwelkomen.
Parochie bestuur en pastoraal team Heilig Kruis

12

VOOR OP DE KALENDER, VOOR IN DE AGENDA:
GEZINSVIERING
Het lijkt nog ver weg maar we beginnen al met
de voorbereiding voor de gezinsviering op de 1e
zondag van de advent op 27 november. In de
advent gaan we ons voorbereiden op de komst
van Jezus met Kerstmis. Het is een tijd van
verwachten, na denken, bekeren, omkeren en
uitzien naar het grote feest.Daarom kunnen jullie
het alvast op de kalender schrijven, zodat je het niet vergeet en
voorbereid bent:
Zaterdag 27 november, gezinsviering in Heeten 19.00 u.
Power of Music zingt en pastor Zandbelt gaat voor.
Kinderen helpen mee in de viering
Aan het eind van de viering is er voor de gezinnen een speciale
adventskaars en een klein adventsboekje met een gebedje voor elke
dag van de advent tot dat het Kerstmis is. We hopen dat je er ook bij
bent!
GRAFSTEEN-IN-CORONA-TIJD
Allerheiligen, allerzielen komen er aan. In de protestantse kerken
Eeuwigheidszondag. De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er is
een groeiende aandacht voor gedenken. Op vele manieren. Soms
stond men nog maar kortgeleden rond het graf – in coronatijd op
afstand en met minder. Of het is al weer bijna een jaar geleden. Veel
mensen voor wie het langer geleden is hopen dat dan ook de
grafsteen geplaatst is. De grafsteen is een gevoelig liggende kwestie.
Niet alleen wat voor een soort, welke woorden, het lettertype, zijn de
namen en de data juist, maar ook wanneer. Er zijn mensen die dit
meerdere jaren uitstellen. “Het maakt zijn dood nog definitiever,”
zei een vrouw. Gevoelig ligt ook het ongevraagde commentaar van
buitenstaanders. “Waarom heeft hij nu nog steeds geen steen…wordt
in het dorp gezegd.” Het voelde alsof de verantwoordelijke persoon
dit verwaar-loosde. Wat veel mensen niet weten is dat corona de
levering van de stenen aan de steenhouwers heeft vertraagd. Die
stenen moeten vaak van ver komen. Ook de steenhouwers moeten
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vaak afwachten totdat zij aan het werk kunnen. Bovendien hebben
ook zij te maken met corona-maatregelen. Het is goed dit te weten.
Zij die vragen waarom nog steeds geen steen bedoelen het goede
maar het kan gevoeld worden als een verwijt. Vooral als het via, via,
via gaat. Bovendien is niet voor iedereen de plaatsingstijd op
dezelfde tijd een goede tijd.
Marinus van den Berg
NAAR EEN SYNODALE KERK
Paus Franciscus roept alle bisdommen op om in gesprek te gaan met
de gelovigen om te komen tot een synodale kerk. Synode komt van
het Grieks ‘samen op weg’. De Paus nodigt alle gelovigen uit om
samen nadenken, te bidden en te spreken over belangrijke thema’s
van de Kerk van vandaag en morgen. Uiteindelijk zal dit de inbreng
zijn voor een bijzondere bisschoppensynode in oktober 2023 te
Rome. Op zondag 10 oktober is in Rome het begin gemaakt met het
synodale proces; in de bisdommen werd het begin gevierd op zondag
17 oktober waarbij speciale gebeden is om de hulp van de heilige
Geest. Ook in ons bisdom en in onze parochie zullen we in gesprek
gaan over thema’s die zijn aangereikt. Kernwoorden voor de hele
synode zijn:
*Communio - Gemeenschap (communio): het gaat om
verbinding met God en met mensen.
*Participatio – Participatie: de weg van de synodaliteit
impliceert een actieve participatie van alle gelovigen aan de
missie van de Kerk.
*Missio - Zending: De missie van de Kerk is het verkondigen
van de blijde boodschap en het maken van nieuwe leerlingen
Als deelthema’s hebben de Nederlandse bisschoppen gekozen voor:
Vieren: hoe zijn gebed en liturgie de kern van ons geloven? Hoe
inspireren vieringen ons, en hoe zijn we er allemaal bij betrokken?
Medeverantwoordelijk voor missie: Hoe kunnen we als gedoopten
samen verantwoordelijk nemen voor de opdracht die we als Kerk
hebben? Hoe zijn we echt leerlingen van Jezus?
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Dialoog in kerk en samenleving: Hoe worden we een kerk –
wereldwijd, op bisdomniveau, in de eigen parochie en
geloofsgemeenschap – waarin we met elkaar in dialoog zijn?
Hoe gaan we om met verschillen in visie, met conflicten? Hoe treden
we in contact met andere sectoren in de samenleving.
Een spannende en hoopvol proces om met elkaar in te gaan. Hoe een
en ander verder gaat, zult u nog horen en lezen. We staan aan het
begin.
Diaken Marc Brinkhuis

Gebed bij de Synodale weg:
Gebed
Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
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VERENIGINGSNIEUWS
VOORSTELLINGEN TONEELVERENIGING ARS LONGA
Wij hebben er weer zin in om jullie weer een leuke en gezellige
avond te bezorgen! De data van onze voorstellingen zijn bekend:
woensdag 23 februari, donderdag 24 februari en vrijdag 25 februari
2022 in zaal Dert13n. Noteer ze alvast in uw agenda! De
voorverkoop zal begin januari starten. Wij houden u op de hoogte!
Hartelijke groet, van iedereen bij Ars Longa

OVERIG NIEUWS
NIEUWSBERICHT MEDISCH CENTRUM HEETEN
GRIEP- EN PNEUMOKOKKENVACCINATIE
17 november staat de jaarlijkse griepvaccinatie gepland. Indien u in
aanmerking komt voor de griepvaccinatie ontvangt u hiervoor een
oproep.
Mensen van 69 tot en met 73 jaar (geboren vanaf 1-1-1948 tot en met
31-12-1952) ontvangen
een
uitnodiging
voor
een
pneumokokkenprik.
HET LAATSTE CORONA NIEUWS
Bescherming na vaccinatie. Steeds meer Nederlanders zijn
tenminste 1 keer gevaccineerd. Voor iedereen geldt: u bent pas 2
weken ná de tweede vaccinatie goed beschermd. Maar let op: ook
twee vaccinaties geven geen 100% bescherming (van welk merk dan
ook). En ook al wordt u zelf niet ziek, u kunt het virus toch
doorgeven als u gevaccineerd bent.
Blijf voorzichtig!
Het is dus heel belangrijk dat we ons aan de basisregels blijven
houden:
• was vaak uw handen
• blijf thuis en laat u testen als u klachten heeft die op Corona
kunnen wijzen, óok als u twee keer gevaccineerd bent
• nies en hoest in uw elleboog
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Afspraak
Wilt u een afspraak bij de huisarts maken, maar u heeft klachten die
op Corona kunnen wijzen? Laat u dan eerst testen bij de GGD.
Mondkapje
Op het gewone spreekuur hoeft u geen mondkapje te dragen. Wij
dragen wél een mondkapje als we geen 1,5 meter afstand tot u
kunnen houden.
Digitaal delen van uw medische gegevens Deventer Ziekenhuis
U heeft bij het Deventer Ziekenhuis een digitaal medische dossier.
Uw huisarts heeft via een beveiligde webportaal inzage in onderdelen
van uw medisch dossier, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt.
Volgens de laatste wet- en regelgeving mag uw huisarts en andere
zorgverleners buiten het Deventer Ziekenhuis, uw medische
gegevens alleen inzien met uw toestemming. Eind 2021 wordt er
alleen inzage gegeven als u daarvoor toestemming heeft gegeven.
Waarom toestemming geven?
Voor uw huisarts en andere zorgverleners buiten het Deventer
Ziekenhuis is het belangrijk dat ze in uw medisch dossier kunnen
kijken. Dan kunnen ze u beter behandelen. Soms komt u bij een
onbekende zorgverlener buiten Het Deventer Ziekenhuis.
Bijvoorbeeld bij een andere huisarts op de huisartsenpost. Met de
juiste informatie over u, kunnen zij de juiste zorg geven: snel, goed
en veilig. Ook ’s avonds en in het weekend.
Hoe geef ik toestemming?
Vindt u het belangrijk dat uw huisarts deze gegevens kan inzien?
Geef dan toestemming om uw medische gegevens uit te wisselen. Dat
kan online via www.dz.nl/mijndz
Mijn Gezondheid.net
Regel uw zorg wanneer het u uitkomt met MijnGezondheid!
Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week
online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek. Zo kunt u
bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen
of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?
Voor meer informatie kijk op www.mijngezondheid.net
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MAAK KENNIS MET OPBOUWWERKER SASKIA
PIJNAPPEL
Dat de gemeente Raalte bruist, dat wisten we al! Niet voor niets
komen er prachtige initiatieven tot leven in de verschillende kernen
van onze gemeente. Soms komt een initiatief niet verder dan een
goed idee. En dan kan Saskia Pijnappel, opbouwwerker
bij WijZ welzijn in actie komen om te ondersteunen waar nodig.
Saskia
Pijnappel is
opbouwwerker
voor
Heeten. Zij
ondersteunt initiatieven uit de samenleving die een positieve bijdrage
leveren aan de leefbaarheid in onze gemeente. “Inwoners komen
bij mij met een idee, maar weten vaak niet precies hoe ze het handen
en voeten moeten geven of missen de juiste contacten. Ik ben dan de
schakel tussen de inwoners en de gemeente.”De belangrijkste functie
is ondersteunen. “Ik ondersteun in het proces o.a. bij de randzaken.
Of het helpen aanvragen bij subsidies. Zo kunnen de vrijwilligers
zich volledig bezighouden met het organiseren. Denk bijvoorbeeld
aan het leggen van de juiste contacten binnen de gemeente of het
aanvragen van subsidie.” Waar nodig helpen ze uiteraard mee en
houden ze een vinger aan de pols. “Het mooie van deze manier van
samenwerken is dat de vrijwilligers enthousiast kunnen blijven. Bij
de ondersteuning maakt Saskia gebruik van haar uitgebreide netwerk.
Maar, de regie blijft altijd in handen van de inwoners zelf. ''We
gebruiken onze contacten en maken deel uit van de verschillende
kernteams. De lijntjes zijn kort en zo krijgen sommige ideeën net dat
ene zetje om het een succes te laten worden. Elke schakel is daarbij
belangrijk. Ik doe het niet alleen: Samen staan we sterk!.''Heb jij ook
een idee voor jouw wijk, dorp of een groep mensen in je omgeving?
Neem dan contact op met Saskia. Zij denkt met je mee en doet er
alles
aan
om
jouw
idee
tot
een
succes
te
maken! Contactgegevens Saskia Pijnappel: s.pijnappel@wijz.nu of 0613678478.
OPBRENGST COLLECTE NEDERLANDSE
BRANDWONDEN STICHTING
De collecte van de Nederlandse Brandwonden Stichting heeft ook dit
jaar weer een mooi bedrag van € 2.127,83 opgehaald. Dankzij de
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collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten
voortzetten. Het verbeteren van nazorg en de behandeling (door
onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en
begeleiding. Namens de plaatselijke collecteorganisatoren dankt de
Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Heeten
voor hun bijdrage aan “de strijd tegen de littekens”
Met vriendelijke groeten, Sylvia Jansen,
Celine Hondshorst en Ans Alferink

COLLECTEWEEK ALZHEIMER NEDERLAND
Een mens is niet dement Een mens heeft dementie
Wat ALZ….je herinneringen een voor een verdwijnen? 1 op de 5
mensen krijgt dementie. Om meer onderzoek te doen naar de ziekte
Alzheimer is er veel geld nodig. Daarom komen de collectanten in de
week van 7 t/m 3november bij U aan de deur. Wij hopen te mogen
rekenen op uw steun. Voor meer informatie zie ; www.alzheimernederland.nl Met vriendelijke groet,
Willemien Pleizier en Ria in ‘t Veld
DE ZONNEBLOEM HEETEN
De actie “Zon in de schoorsteen” staat weer voor de deur. Wie wil
er in de aanloop naar het Sinterklaasfeest een pakje maken voor
iemand met een lichamelijke beperking of thuiszittende oudere. De
Zonnebloem wil ze met uw medewerking heel graag verrassen met
een pakje rond 5 december. Wilt u hier aan mee doen, neem dan
contact op vóór vrijdag 5 november met Dinie Tijs tel. 381824 of Ria
Bosman tel. 381738. Bij voorbaat dank.
De Zonnebloem afd. Heeten
INTOCHT SINTERKLAAS ZONDAG 14 NOVEMBER
Gelukkig brengt Sinterklaas dit jaar weer een bezoek aan Heeten. Om
ongeveer 13.30 u. vertrek de Sint vanaf Elders Metaal via de
Dorpsstraat richting de sporthal. Bij slecht weer komt de Sint alleen
naar de sporthal. Bij binnenkomst is er een verplichte Corona check
app controle voor iedereen van 13 jaar en ouder. We hopen er weer
een mooi feest van te maken! Mocht je nog geïnteresseerd zijn in een

19

huisbezoek van Sint of een bezoekje van de pietenexpress wees er
snel bij! nieknikamp@gmail.com www.sinterklaasheeten.nl Tot dan!
SPREEKUUR; ENERGIEK HEETEN HELPT DE BURGER
BESPAREN!
Op dinsdagavond 2 november houden wij weer spreekuur. Het
spreekuur wordt gehouden van 20.00 tot 21.30 u. in Kulturhus
Trefpunt. De energiekosten lopen het laatste halfjaar sterk op en veel
mensen willen aan de slag met verduurzaming en energiebesparing,
maar zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden. Laten wij
met u het gesprek aangaan over de mogelijkheden van isolatie,
subsidies op isolatie, energiezuinige toestellen en de btw teruggave
op zonnepanelen en natuurlijk de vragen die bij u leven over van
alles wat met duurzame energie te maken heeft. Voor een kopje
koffie of thee wordt gezorgd. Het gratis spreekuur is voor iedereen.
Neem bij voorkeur de gegevens over het huidige energieverbruik
mee.
Jan Schonenberg (06-33017143), Jan Oostewechel (06-83173525)
Loeck Tomassen (06-51343620), Janet Besten (06-46752145)
AANDACHT VOOR VERKEER – EEN ZAAK VAN ONS
ALLEN!
Bij de start van het schooljaar heeft de werkgroep verkeer het punt
veiligheid om de school opgepakt. Ieder kind veilig naar school,
daar werken we natuurlijk allemaal aan mee.Daarvoor is er in de
week van 1 november in alle groepen aandacht voor verkeer en
veiligheid. We noemen het ‘de week van de veiligheid’. We leggen
de focus op “zo doen we dat” en steken in op samen
verantwoordelijkheid en positief gedrag. In die week ontvangt u als
ouder ook een berichtje, zodat u er met uw kind op de weg van huis
naar school er extra zorg voor kan hebben.
Om het breed op te pakken zijn ook contacten gelegd met de opvang
KOOS. Ook zij doen mee en besteden met de groepen daar in die
week aandacht aan de verkeersveiligheid.
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Aandachtspunten van en naar school:
Ouders die hun kind van school halen, dienen aan de schoolzijde te
wachten op de stoep(niet op de weg), dus NIET aan de overzijde
van de straat. (Het kind kan ondoordacht en zonder uit te kijken
"dwars de straat over" rennen.)
Komt u met de fiets via de oversteek aan de Dorpsstraat? Dan
graag afstappen op de hoek van de Johannalaan, verder lopen met de
fiets aan de hand en oversteken via de verkeersbrigadiers.
Vervolgens loopt u verder met de fiets aan de hand over de stoep.
(Dus NIET weer de weg op om vervolgens verder te fietsen)
Kinderen/begeleiders die vanuit de Koopmanstraat naar de
school gaan Zie figuur 1
Kinderen/begeleiders die via de Koopmansstraat naar huis gaan
moeten, met de fiets aan de hand, via het zebrapad oversteken.

Zie figuur 2

Er geldt een stop- en parkeerverbod aan de Weseperweg langs
hele zijde van school. (Tussen Dorpsstraat en Koopmansstraat). Laat
hier GEEN kinderen uit de auto.
(Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen voor de kinderen die op de
fiets naar school gaan.)
Als u voetganger bent en er zijn verkeersbrigadiers aanwezig dan
bent u verplicht van deze oversteek gebruik te maken en de
aanwijzingen van de verkeersbrigadiers op te volgen.
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We hebben nieuwe verkeersbrigadiers nodig!
U kunt zich aanmelden bij Yvet Mars 06-46342752, Mariska Aarnink
06-3047979 of Lisette Nikamp 06-22581928. Ook voor vragen kunt
u bij hen terecht.
EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Karin van Beurden en maandag 25
oktober 2021, ben ik gestart als directeur op de St.
Bernadette school. De afgelopen weken ben ik al een
paar keer op school geweest om het team te leren
kennen. Daarnaast zag ik uiteraard de kinderen, maar
echt kennis gemaakt met ze, had ik nog niet. Mijn
eerste schooldag heb ik elke klas bezocht en het was hartverwarmend
hoe de kinderen reageerden en vragen aan me stelden over mijn
lievelingshuisdieren, lievelingskleur en ook waarom ik ervoor
gekozen had om op deze school te komen werken. Daarop kon ik
antwoorden dat Heeten mij een dorp lijkt waar mensen samen werken
en samen dingen voor elkaar krijgen. Mensen en kinderen die voor
elkaar klaar staan en waar met plezier gewerkt wordt aan goed
onderwijs. De keren dat ik op school was voelde ik een goede sfeer
en zag ik kinderen vrolijk door de gang lopen. Ik zie er enorm naar
uit om te starten in Heeten en samen te werken met leerkrachten,
kinderen, ouders en de mensen die betrokken zijn bij school.

SPORTNIEUWS
VOLLEYBAL
Tijd Team thuis
Vrijdag 29 oktober
20:30 Bruvoc DR 1
21:15 Volta DS 1
Zaterdag 30 oktober
09:00 Heeten Sportief N3 1
09:00 Voorwaarts N3 4
09:00 Heeten Sportief N4 1
09:00 Heeten Sportief N5 1
09:00 Heeten Sportief N5 2

Team uit

Plaats

Heeten Sportief DR 2
Heeten Sportief DS 1

Brummen
Lelystad

Voorwaarts N3 2
Heeten Sportief N2 1
Hooiberg N4 1
Voorwaarts N5 4
Voorwaarts N5 3

Heeten
Heeten
Heino
Mariënheem
Deventer
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09:30 Salvora N3 1
09:30 Heeten Sportief N4 1
10:30 Heeten Sportief N2 1
11:00 Heeten Sportief N4 1
11:00 Avior N5 3
11:00 Salvora N5 3
11:30 SVH VC MB 1
16:30 Salvora DS 4
16:30 Heeten Sportief MA 1
Woensdag 3 november
19:15 Heeten Sportief MA 1
20:00 Heeten Sportief DS 1
Vrijdag 5 november
20:15 Heeten Sportief DR 1
20:15 Heeten Sportief HR 4
20:45 Heeten Sportief DS 1
21:30 Heeten Sportief DR 3
21:30 Heeten Sportief HR 3
Zaterdag 6 november
09:00 Voorwaarts N4 2
09:00 Salvora N5 1
09:00 Avior N5 2
09:30 Voorwaarts N3 1
09:30 Heeten Sportief N4 1
10:00 Heeten Sportief N3 1
10:30 Heeten Sportief N2 1
11:00 Heeten Sportief N5 1
11:00 Heeten Sportief N5 2
11:30 Hevo N3 1
16:30 Heeten Sportief DS 2
16:30 Heeten Sportief MA 1
16:30 Heeten Sportief MB 1
Woensdag 10 november
20:15 Lettele DR 1
21:15 Overa HR 1
Donderdag 11 november
20:00 Lettele HR 1
Vrijdag 12 november
19:30 Heeten Sportief DR 2
21:00 HSC DS 1
21:00 Dash HR 1
21:15 SV Nieuw Heeten HR 1

Heeten Sportief N3 1
Avior N4 2
Voorwaarts N3 3
Voorwaarts N4 1
Heeten Sportief N5 1
Heeten Sportief N5 2
Heeten Sportief MB 1
Heeten Sportief DS 2
S.C. GORSSEL MA 1

Heeten
Heino
Heeten
Heino
Mariënheem
Deventer
Hellendoorn
Raalte
Heeten

Avior MA 4
LIVO DS 1

Heeten
Heeten

Avior DR 7
Voorwaarts HR 2
Voorwaarts DS 2
Innovatiemakelaars.nl
WSV DR 1
Overa HR 1

Heeten
Heeten
Heeten

Heeten Sportief N4 1
Heeten Sportief N5 1
Heeten Sportief N5 2
Heeten Sportief N3 1
Hevo N4 1
Avior N3 1
Salvora N2 1
Hevo N5 1
HVV N5 1
Heeten Sportief N2 1
Avior DS 9
Rivo Rijssen MA 2
Salvora MB 1

Deventer
Twello
Raalte
Twello
Deventer
Twello
Twello
Twello
Raalte
Twello
Heeten
Heeten
Heeten

Heeten Sportief DR 1
Heeten Sportief HR 4

Lettele
Almen

Heeten Sportief HR 1

Lettele

Volleybal Voorst DR 1
Heeten Sportief DS 1
Heeten Sportief HR 3
Heeten Sportief HR 2

Heeten
Hierden
Vorden
Nw. Heeten

Heeten
Heeten
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HANDBAL
Voor een overzicht van de te spelen handbalwedstrijden verwijzen
wij u naar www.handbal.nl of de handbal app.

AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
Aantal weken
vrijdag
12 november
2
26 november
2
10 december
2
24 december
3

Kopij inleveren
zondagavond
7 november
21 november
5 december
19 december
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