't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

IN MEMORIAM PASTOR THEO BALSTER
Met groot verdriet, maar ook vervuld van mooie herinneringen,
hebben we als Locatie overleg vernomen dat op zondag 1 november,
de feestdag van Allerheiligen, pastoor Theo Balster is overleden.
Hij was van 1979 tot 1986 pastoor in onze parochie Maria
Onbevlekt Ontvangen in Heeten.
We herinneren ons pastoor Balster als een betrokken priester met
veel aandacht voor het persoonlijke pastoraat. Zijn manier van
werken en optreden maakte van hem een pastoor bij wie men zich
thuis voelde.
Na zijn emeritaat keerde hij terug naar Heeten als priester op de
Stevenskamp. In die tijd ging hij ook nog regelmatig voor in de
vieringen van de parochiekerk, veelal op de hoogfeestdagen van
Kerstmis en Pasen. Door zijn relativeringsvermogen en gevoel voor
humor, werden de vieringen met een "knipoog" afgesloten waardoor
mensen met een positief gevoel huiswaarts keerden.
24 juli 2020 hebben we samen in een mooie en gedenkwaardige
viering in de kerk in Heeten zijn 60-jarig priesterjubileum gevierd.
We kijken dankbaar terug op alles wat hij voor de parochie Heeten
gedaan heeft. We wensen de familie, vrienden en bekenden veel
sterkte in deze moeilijke tijd.
Namens het Locatie Overleg Heeten

Vrijdag 6 november 2020
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jaargang 54

nummer

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
C.M. Broekhoff-Bosman
06-83202244
jpsalland@live.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
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 7/11
Heeten
Zo. 8/11
Nw. Heeten
Za. 7/11
Nw. Heeten
Zo. 8/11
Holten
Zo. 8/11

Tijd
17.30 u.

Heeten
Wo. 11/11

19.00 u.

Datum
Heeten
Za. 14/11
Heeten
Zo. 15/11
Nw. Heeten
Za. 14/11
Nw. Heeten
Zo. 15/11
Heeten
Wo. 18/11

Tijd

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

Koor
Parochiekoor

Geen viering
Geen viering
09.30 u.

Slotviering, eucharistieviering,
vicaris R. Cornelissen en
past. werker H. Bloo.
Eucharistieviering,
em. past. J. Verweij
Viering
Geen viering

Koor

Geen viering
17.30 u.

Eucharistieviering,
past. G. de Bekker
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
em. past. J. Verweij

Alles 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.

3

OVERLEDEN
Op zondag 1 november is op 85- jarige leeftijd overleden pastor Theo
(Theodorus Antonius) Balster. Hij woonde op de Stevenskamp.
Vrijdagavond 6 november is er gelegenheid om afscheid te nemen en
op gepaste wijze de familie te condoleren in de kerk van 19.00 u. tot
20.30 u. Op zaterdag 7 november om 11.00 u. zal de uitvaart en
begrafenis plaatsvinden in besloten kring.
Dat hij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 7 en 8 november:
Jgt. Hermanus Wichink; Overl. ouders Vulink-Reimert; Hein en
Herriet Campmans; Wim Nijenkamp; Mies en Trees Hiethaar en
overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Hein en Grada Wagemans en overl. fam.;
Riek Timmer-Hoogewind; Johan Timmer; Annie Schrijver-Klein
Overmeen; Marie Jansen of Lorkeers-Vloedgraven; Willy
Bruggeman-Holtkuile; Minie Evers-Wichers Schreur.
Woensdag 11 november:
Herman Oosterhuis en familie.
In het weekend van 14 en 15 november:
In dit weekend geen viering, misintenties verschuiven naar het
weekend van 21 en 22 november.
Woensdag 18 november:
Toos en Bernard Hiethaar 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.
Elke woensdagavond is er om 19.00 u. ook een eucharistieviering
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waarin em. pastoor J. Verweij voorgaat. We hopen op uw begrip voor
deze veranderingen.
KOSTER
Datum
Za. 7/11
Zo. 22/11
Za. 28/11

Tijd
17.30 u.
09.00 u.
17.30 u.

Koster
A. Rekveld en T. Nijmeijer
A. Rekveld en T. Nijmeijer
A. Rekveld en T. Nijmeijer

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

Do. 12/11 20.00 u.
Ma. 16/11 20.00 u.
Do. 19/11

Werkgroep Caritas
Bestuur Caritas
Locatievergadering in Mariënheem

P

KERKSCHOONMAAK
Maandag 16 november groep 1,
woensdag 9 december groep 2.
COLLECTE ZONDAG VOOR DE OECUMENE
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Dit weekend wordt er een extra deurcollecte gehouden voor “Zondag
voor de oecumene”. Van harte aanbevolen.
AAN DE OUDERS VAN COMMUNICANTJES EN
VORMELINGEN
IN
HEETEN
EN
ANDERE
BELANGSTELLENDEN
Beste mensen, op 24 september was er een ouderavond in de kerk
van Heeten om ouders te informeren over gezinspastoraat: Een
compleet concept voor het hele gezin van vieren en leren, waarin ook
de voorbereiding op Eerste Communie en Vormsel verweven zit.
Het aanvankelijke plan van het pastoraal team om dat alleen in Raalte
aan te bieden stootte bij de werkgroep op veel verzet en daarom
kwam het pastoraal team met het aanbod het ook aan te bieden in
Heeten, mits er voldoende vrijwilligers zouden zijn om het project te
dragen. Helaas kwamen we op de informatieve ouderavond niet
verder. Dat heeft alle partijen verdriet gedaan. Dat is jammer, dat
heeft niemand zo gewild, maar het maakte wel duidelijk hoe
verschillend we allemaal in kerkbeleving en kerkvisie staan.
Nu is het zaak om toch verder te kijken, want met verlies komen we
niet vooruit.
Het pastoraal team heeft een nieuw en zeer goed overleg met de
werkgroep Eerste Communie gehad, waar we hen erg dankbaar voor
zijn! Er is een nieuw voorstel ter sprake gebracht:
Voor de Eerste Communie:
Dit jaar, 2020/2021 wordt gewerkt zoals we afgelopen jaren gedaan
hebben met het project “kom maar in de kring” ter voorbereiding (op
school) en de communie viering in Heeten. Dit wordt vanuit de
werkgroep geregeld.
Voor inhoudelijke begeleiding bij de ouderavonden kan een beroep
gedaan worden op het pastoraal team, evenals bij enkele
kinderbijeenkomsten.
Echter, zowel het pastoraal team als de werkgroep willen graag
inzetten op enkele gezinsvieringen tussendoor, waar actieve
betrokkenheid van ouders wel erg gewenst is. Zo kan de ontvangst
van de Eerste Communie door het kind beter “landen”, en hopelijk
ook beklijven. De inbedding van het moment van de Eerste
Communie maakt deel uit van het grote geheel van ons geloof, en is
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geen “moment op zich”. Dat willen we toch wel erg graag meegeven.
Aan school is gevraagd medewerking te verlenen aan de opbouw van
de gezinsvieringen.
Dit komend jaar zal ook de school betrokken zijn bij de Eerste
Communie-voorbereiding. Dit jaar is de verwachting dat er ongeveer
20 kinderen hun Eerste Communie zullen doen. De praktische
invulling met data en nadere afspraken volgt.
Voor de Vormselvoorbereiding
Ook hier is een nieuw voorstel voor:
Die zal dit jaar aangeboden worden aan de kinderen van groep 8 van
Heeten met het project ”Ik heb pit”, pastoraal team en school samen.
De Vormselviering zal mogelijk plaatshebben in Heeten, alles
afhangend van het aantal deelnemende vormelingen (dat bepaalt het
bisdom namelijk, niet het pastoraal team) én de ontwikkelingen van
Corona.
Natuurlijk vraagt u zich af: en voor het jaar 2021/2022?
We gaan na dit jaar bekijken hoe alles zich ontwikkelt, hierbij spelen
allerlei factoren een rol: de ontwikkelingen rond Covid-19, de
mogelijkheden voor begeleiding van het pastoraal team, het aantal
communicantjes en vormelingen dat op termijn naar verwachting zal
dalen. Het project gezinszondag hopen we (coronaproof) in Raalte te
kunnen starten, maar ook dat nemen we in de evaluatie mee.
Het is niet verstandig om nu al uitspraken te doen over komende
jaren, omdat dat verwachtingen zou scheppen. Dat is niet eerlijk. We
doen allemaal ons best, en laten we in dat vertrouwen in ieder geval
dit jaar verder gaan. We zijn heel goed bij elkaar geweest en goed uit
elkaar gegaan.
Namens het pastoraal team: Clazien Broekhoff,
Namens de werkgroep EHC: Sandra, Marloes, Inge en Annechien
Namens de werkgroep Vormselvoorbereiding: Ben klein Overmeen
Pastoraal coördinator, Roosmarie Salden

VERENIGINGSNIEUWS
5 DECEMBERVERENIGING HEETEN
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In deze lastige coronatijd hebben we als bestuur van de 5-december
vereniging Heeten besloten dat de Sinterklaasintocht dit jaar niet zal
plaatsvinden. Huisbezoeken regelen voor de Sint gaat helaas ook niet.
Maar … wat kan wel?
Voor inwoners van Heeten is het mogelijk een online afspraak te
maken met Sinterklaas.
Wat moet je doen:
Bellen (na 17.00 uur) of mailen naar onze contactpersoon Niek
Nikamp, 0572 – 366958. Mailen kan via het formulier op de site
www.sinterklaasheeten.nl
Wat kun je verwachten:
Een 10 tot 15 minuten online contact met Sinterklaas, waarbij wij
tevens de cadeautjes kunnen regelen aan het eind van het online
contact, via onze Pieten-express.
Wanneer is Sinterklaas online beschikbaar:
Zondag
29 november tussen 14.00 en 17.00 uur
Woensdag
2 december tussen 15.00 en 18.00 uur
Donderdag 3 december tussen 17.00 en 19.00 uur
Vrijdag
4 december tussen 17.00 en 19.00 uur
Zaterdag
5 december tussen 14.00 en 19.00 uur.
Zijn er kosten aan verbonden?
Voor elk online gesprek vragen wij om een bedrag van € 15,-- over te
maken.
Een unieke ervaring voor de kinderen en ouders, dus gewoon doen!
5 december vereniging Heeten

OVERIG NIEUWS
COLLECTE NATIONAAL
NOVEMBER

MS

FONDS

16

T/M

21
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Omdat MS niet stil staat, blijft geld voor onderzoek en de
ondersteuning van mensen met MS ontzettend belangrijk. Vandaar
dat we ook dit jaar collecteren. De jaarlijkse collecte is namelijk de
belangrijkste bron van inkomsten van het Nationaal MS fonds. We
ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties
en giften. Iedere donatie, groot of klein, is zeer welkom.
Hebt u de collectant gemist? Het is ook mogelijk om een donatie over
te maken op giro 5057.Aanmelden als collectant kan ook.
Gonne Hulsegge-Hendriks, h.hulsegge@icloud.com
WERELDLICHTJESDAG
Herdenk je thuis met ons mee?“Bijeenkomst Wereldlichtjesdag
Raalte gaat dit jaar niet door, maar thuis kunnen we ook een lint van
licht maken”
Op 13 december is het Wereldlichtjesdag. Wereldwijd worden op
hetzelfde moment, om 19.00 u., kaarsen aangestoken voor overleden
kinderen. Zo ontstaat een lint van licht rond de aarde.
Wereldlichtjesdag Raalte heeft besloten onder de huidige
omstandigheden geen bijeenkomst te organiseren.
Daarvoor in de plaats biedt de organisatie een ‘herdenk je thuis met
ons mee?-pakketje’ aan, om zo op Wereldlichtjesdag om 19.00 u.
thuis een kaarsje aan te steken en mee te herdenken.
Wereldwijd wordt elk jaar op de tweede zondag van december
Wereldlichtjesdag georganiseerd. Het is een dag om een kaars aan te
steken ter nagedachtenis aan een overleden kind. De organisatie van
Wereldlichtjesdag Raalte organiseert dit jaar geen bijeenkomst, maar
laat de dag niet zomaar voorbij gaan. “Juist in deze tijden willen we
de symboliek van Wereldlichtjesdag, een lint van licht rond de aarde,
niet verbreken en is het belangrijk om samen, weliswaar op afstand,
stil te staan bij het kind dat je zo vreselijk mist. Daarom bieden we de
mogelijkheid om een klein pakketje te bestellen om thuis ‘samen’
met ons te herdenken”, aldus Marion Korenromp, één van de
organisatoren. “Het pakket biedt troost, lieve woorden en een
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gepersonaliseerd houten windlichtje dat je zelf in elkaar kunt zetten.
Het pakket is tot 14 november te bestellen via
www.wereldlichtjesdag.nl/raalte en kost € 7,50, exclusief
verzendkosten. Het pakketje wordt kosteloos bezorgd in de
gemeenten Raalte en Olst-Wijhe.”
Organisatie Wereldlichtjesdag Raalte
De organisatie van Wereldlichtjesdag Raalte bestaat uit een aantal
ouders uit de regio Raalte met een gedeeld gemis. Diverse lokale
bedrijven en organisaties ondersteunen het initiatief van het pakketje.
Meer weten over Wereldlichtjesdag Raalte en het pakketje?
Volg ons op Facebook (Wereldlichtjesdag Raalte), kijk op
www.wereldlichtjesdag.nl/raalte
of
stel
je
vraag
via
wereldlichtjesdagraalte@hotmail.com. Alle informatie over het
pakketje, evenals het bestelformulier, is te vinden op
www.wereldlichtjesdag.nl/raalte. Het pakketje is te bestellen tot 14
november.
GESCHIEDENIS FAMILIE VULINK
Voor een boek over de geschiedenis van de familie Vulink ben ik op
zoek naar historisch (beeld-)materiaal zoals oude foto’s, bidprentjes
en andere documenten. Alle materiaal is welkom! Uiteraard zal
zorgvuldig met de documenten worden opgesprongen en deze zullen
alleen in overleg met de rechthebbende gebruikt worden. Eventueel
kan ik de documenten scannen zodat u de originele kan behouden.
Bas Diemel (kleinzoon van Jan “Smittie” Vulink en Anne VulinkAarnink) De Schaarsen 8 te Heeten . basdiemel@hotmail.com

WANDEL EN FIETSPADEN
Als het weer het toelaat willen we in week 46
de toplaag van het Bleerspad vervangen. Het
Bleerspad is daarom op 11, 12 en 13 november
afgesloten, we vragen hiervoor uw begrip.
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Het Bleerspad is een van onze meest gebruikte paden. Om het pad in
de wintermaanden goed begaanbaar te houden en om vieze kleding
en fietsen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we
gekozen voor een ander soort materiaal dan we tot nu toe gebruiken.
Dat is natuurlijk fijn vooral nu er meer wandelaars en fietsers in deze
coronaperiode gebruik maken van onze wandel en fietspaden. Met
vriendelijk groet,
Bestuur Stichting Wandel- & Fietspaden Heeten e.o.
BOODSCHAPPENPAKKET PLUS VOOR DE
VOEDSELBANK
Afgelopen februari hebben wij 265 boodschappen pakketten aan de
voedselbank Raalte kunnen overhandigen! Wij gaan nu ook weer
sparen voor boodschappen pakketten. Hopelijk wordt het net zo’n
succes als vorig jaar. De bus waar jullie je zegels kunnen inleveren
staat weer bij de plus.
Werkgroep boodschappenpakketten
KULTUSHUSTREFPUNT
HANDWERKCAFÉ HEETEN
Wil je leren breien of haken? Of ben je een beginnend brei- of
haakster en wil je soms uitleg bij een patroon of gewoon advies. Ben
je een gevorderde handwerkster en vind je het gewoon gezellig om
met meerdere mensen samen te handwerken (bijv. met eenzelfde Cal
of Mal). Dan is het handwerkcafé misschien wel wat voor je......
Bij voldoende animo zou er in januari gestart kunnen worden in het
Kulturhus op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 u.
Maximale groepsgrootte is 15 personen. Bij meer aanmeldingen kan
er gekeken worden of er een andere avond of middag beschikbaar is
in het Kulturhus. Dus meld je op een van de onderstaande manieren
aan en geef je voorkeur door. Whatsapp: 0653777926.
E-mail: marina.b.scheffer@gmail.com
Of stuur een mail naar het Kulturhus (info@kulturhustrefpunt.nl)
Hopelijk tot ziens, Marina
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AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
20 november
4 december
18 december
8 januari 2021

Aantal weken
2
2
3
2

Kopij inleveren
zondagavond
15 november
29 november
13 december
3 januari 2021
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