't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Woord van de pastor
Een wijze vrouw
Afgelopen zondag, in het weekend dus van 7 en 8 november lazen
we het verhaal van de vijf domme en de vijf verstandige meisjes, die
met lampen op pad gaan. Het is een gelijkenis. Dat wil zeggen: Jezus
vertelt dit verhaal om iets duidelijk te maken. Waar gaat het om?
Er wordt iets van hen verwacht, er wordt een appèl op hen gedaan.
Ze moeten op pad, de bruidegom tegemoet. Dát is de olie, de
aandrijver. Als aan het eind de 5 “domme” meisjes met gedoofde
lampen, dus zonder olie aankloppen is het ook logisch dat ze als
antwoord krijgen:
“ik ken u niet”…. De Heer zit niet in hun bagage, zit niet in hun hart,
zij hebben zich niet door Hem laten aandrijven, en dus is hun gaan
door de wereld een gaan in het niets. Het loopt nergens op uit.
Dat is het verschil met het gaan van de andere meisjes, die met
wijsheid op pad zijn gegaan. En dús loopt hun route uit op iets
goeds, nl. de ontmoeting met de bruidegom. De “bruidegom” staat
voor “de Heer”.
De Heer, die een appèl op je doet, en waar je dus waakzaam voor
moet zijn, voor klaar moet staan. Zij worden door de Heer
verwelkomd en feest vieren. Hun waakzaamheid, hun oog voor het

Vrijdag 20 november 2020
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appèl dat er op hun gedaan wordt, wordt beloond, wordt
beantwoord.
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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Wijsheid, als één van die gaven zou ons dan moeten helpen de juiste
richting op te gaan, of minstens: op de juiste manier een kant op te
gaan, een manier die ook ergens toe leidt. Opdat het “gesmeerd
loopt”.Mijn moeder, inmiddels 93, zei vroeger altijd als ik
bijvoorbeeld naar school ging:“Ga met God, kind. Dan ga je nooit
alleen.” Als dat geen wijsheid is. De juiste kant op, op de juiste
manier de kant van God op. Olie voor onderweg.
Clazien Broekhoff

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 21/11
Heeten
Zo. 22/11

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Parochiekoor

Nw. Heeten
Za. 21/11
Nw. Heeten
Zo. 22/11
Heeten
Wo. 25/11

19.00 u.

Christus Koning,
eucharistieviering, St.
Caeciliafeest, past. G. Nijland
Eucharistieviering,
Past. G. Nijland
Doopviering

19.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij

Datum
Heeten
Za. 28/11

Tijd
17.30 u.

Viering
Gezinsviering, woord- en
communieviering,
past. werker C. Broekhoff
Geen viering

19.00 u.

Gebedsviering,
past. Werker C. Broekhoff
Geen viering

Heeten
Zo. 29/11
Nw. Heeten
Za. 28/11
Nw. Heeten
Zo. 29/11

12.30 u.

Koor
Sunshine
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Heeten
Wo. 2/12
Heeten
Vr. 5/12

19.00 u.
09.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij
1e vrijdag van de maand,
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.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 21 en 22 november:
Overleden leden van het Parochiekoor; Johan en Herman Lubbers;
Hein Hunneman en overl. familie; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Overl. ouders Grondhuis-Dijkman; Johan en Tonnie
Elshof-Aarnink en overl. fam.; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie
Eekmate; Gerrit en Manna Wichers Schreur-Evers; Riek TimmerHoogewind; Johan Timmer; Annie Schrijver-Klein Overmeen; Jan en
Tonny Groote Wolthaar-Overmars; Gerdina Klein KoerkampHeethaar; Bertus Alferink; Doortje Mensink en overl. ouders; Annie
Harink-In ’t Veld; Geert Voorhorst; Marie Jansen of LorkeersVloedgraven; Johan en Annie Meijerink-Overkempe en Peter
Meijerink; Tonnie en Betsie Haarman-Schrijver; Pastor Theo Balster;
Overl. ouders Grondhuis-Wevers.
Woensdag 25 november:
Johan en Herman Lubbers; Herman Oosterhuis en fam.; Frans en Jan
Vloedgraven; Riek Timmer-Hoogewind en Johan Timmer.
In het weekend van 28 en 29 november:
Jgt. G. Schröder; Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Jan,
Lien en Lidy Lenferink; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Gerrit en Manna Wichers SchreurEvers; Riek Timmer-Hoogewind en Johan Timmer; Annie SchrijverKlein Overmeen; Marie Jansen of Lorkeers-Vloedgraven; Herman en
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Mien Timmer, Ben en overl. fam.; Pastor Theo Balster; Overl. ouders
Grondhuis-Wevers; Tonnie en Betsie Haarman-Schrijver.
Woensdag 2 december:
Jgt. Marietje Voorhorst-Schrijver; Gerrit Evers.
Vrijdag 4 december 1e vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO/PCOB; Pa, ma,
Gerard, Willy en Gijs Kieftenbeld; Henk Goorden en overl fam.;
Hein Bril en overl. fam. Bril-Hondeveld.
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
waarin em. pastoor J. Verweij voorgaat. We hopen op uw begrip voor
deze veranderingen.
KOSTER
Datum
Zo. 22/11
Za. 28/11
Za. 5/12
Zo. 13/12

Tijd
09.00 u.
17.30 u.
17.30 u.
12.30 u.

Koster
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.
De volgende doopviering is 13 december om 12.30 u.
PASTORAAL BEZOEK THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS
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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

Di. 24/11 19.30 u. Locatieoverleg
Di. 1/12 20.00 u. Werkgroep Doopvoorbereiding

P
K

KERKSCHOONMAAK
Woensdag 9 december groep 2; maandag 28 december groep 3.
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Het parochiesecretariaat is vrijdag 27 november gesloten.
JONGERENCOLLECTE
Dit weekend is er een extra deurcollecte voor de Nationale
Jongerencollecte. De bussen hiervoor staan achter in de kerk. Van
harte aanbevolen.
ZO BEGINNEN WE MET DE ADVENT
Op 28 november is er in de kerk om 17.30 u. een speciale viering,
waarmee we de Advent gaan beginnen. De 1e kaars van de
Adventskrans wordt aangestoken en zo kijken we al een klein beetje
vooruit naar Kerstmis. Het eerste stapje wordt gezet…. We willen er
graag een kindvriendelijke viering van maken en daarom nodigen we
gezinnen met kinderen van harte uit!
Belangrijk is wel dat u moet reserveren van te voren: ga naar
www.parochieheiligkruis.nl en klik op de link voor reserveren. Dan
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kunt u de kerk van Heeten aanklikken en de viering van 28
november. Helaas….. vol is vol…..
Ook op school zal er aandacht aan worden besteed.
Wat ook erg leuk is om je samen thuis voor te bereiden op kerstmis:
Via www.samueladvies.nl/product/adventskalender-2020 komt u op
een erg mooie en leuke adventskalender, bestaande uit een wereldbol,
om op te hangen en een kerststal. Iedere zondag kunt u een deel van
het kerstverhaal lezen. Iedere dag kunnen de kinderen een handje
uitduwen met een kleine doe-opdracht rond het thema “Zorg voor
iemand anders zoals je zou willen dat iemand anders voor jou zorgt”.
Zeer passend ook in deze corona-tijd. Voor kinderen van 3-12 jaar.
€ 3,-- te bestellen op bovengenoemde website.
Pastor Clazien Broekhoff
CECILIAFEEST PAROCHIEKOOR
Op 22 november om 09.00 u. is de Ceciliaviering van het
parochiekoor. Alleen de leden van het parochiekoor en genodigden
kunnen hierbij aanwezig zijn. Zo kunnen we ook in deze corona tijd
aandacht aan de jubilarissen geven. Het Parochiekoor heeft weer 4
jubilarissen die een onderscheiding ontvangen, namelijk Annie Bril
50 jaar, Gerda Aarnink 40 jaar, Marietje Bootsveld 40 jaar en Mariët
Nikamp 25 jaar. Namens alle parochianen en het Locatie Overleg
hartelijk dank voor jullie jaren inzet en van harte gefeliciteerd.
BEDANKT - VRIJWILLIGERS - BEDANKT
Het coronavirus heeft in de afgelopen maanden het samen kerk zijn
behoorlijk op zijn kop gezet. Met name het fysiek samen vieren in het
vertrouwde kerkgebouw is sinds maart 2020 slechts met een beperkt
aantal parochianen mogelijk. En alhoewel in de zomermaanden er
even een lichte versoepeling was van de maatregelen is het aantal
parochianen dat op dit moment in de kerk kan deelnemen aan de
vieringen weer beperkt tot 30 personen. Gelukkig hebben we
tegenwoordig de mogelijkheid door middel van livestreams van
vieringen ook mensen vanuit huis te laten meevieren. Dit alles heeft
veel gevraagd en vraagt nog steeds van vele vrijwilligers een grote
inzet om alles veilig en corona-proof te laten verlopen. Te denken
valt hierbij aan de vrijwilligers die belast zijn met het reserveren en
registreren van kerkbezoekers, mensen die aan de deur de
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parochianen verwelkomen en toezien op een goede plaatstoewijzing,
de kosters en andere vrijwilligers die alles in de kerk corona-proof
hebben moeten maken en houden met kuchschermen, zichtbare
aanwijzingen (pijlen) e.d. Maar ook de koorzangers/cantores,
misdienaars, lectoren/lectrices en vele andere betrokkenen hebben de
afgelopen maanden een extra prestatie moeten leveren. Wij willen al
die betrokken parochianen die zich op welke manier dan ook
wekelijks of incidenteel hebben ingezet en nog inzetten om ons
geloof te kunnen vieren heel hartelijk bedanken. Zonder jullie inzet
was en is het niet mogelijk om toch steeds weer samen te komen.
Onze GROTE dank daarvoor!
Pastoraal Team en Bestuur parochie Heilig Kruis
TOEGROEIEN NAAR KERST IN CORONATIJD
Soms mag je een beetje reclame maken…
Via www.samueladvies.nl/products/adventskalender-2020 komt u op
een erg mooie en leuke Adventskalender, bestaande uit een
wereldbol, om op te hangen en een kerststal. Iedere zondag kunt u
een deel van het kerstverhaal lezen. Iedere dag kunnen de kinderen
een handje uitduwen met een kleine doe-opdracht rond het thema
“Zorg voor iemand anders zoals je zou willen dat iemand anders voor
jou zorgt”. Zeer passend ook in deze corona-tijd. Voor kinderen van
3-12 jaar voor € 3,-- te bestellen op bovengenoemde website.

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+
Rabo ClubSupport actie.
Wij willen alle deelnemers aan Rabo ClubSupport actie hartelijk
danken voor het uitbrengen van hun stem. Wij hebben het mooie
bedrag van € 293,39 ontvangen. Hopelijk kunnen we hiermee
binnenkort weer leuke dingen mee doen. Houd vol en blijf gezond.
BEGRAFENISVERENIGING HEETEN
Balans per 30-6-2020
Activa

bedragen in hele
euro's
Passiva
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Bank, rekening-courant
Bank, bedrijfsspaarrekening

€
1142 Eigen vermogen
30000 Te betalen posten
31142

Toelichting op de balans
Vermogen per 1 juli boekjaar
Resultaat boekjaar (negatief))
Vermogen per 30 juni
boekjaar

34199
-3153
31046
€

Schulden op korte termijn
Bankkosten
Opbaren

Exploitatierekening
1-7- 2019 30-6-2020
Baten
Contributies
Bankrente

Nadelig resultaat
2019/2020
Totaaltelling

€
31046
96
31142

15
81
96

€
Lasten
19160 Lijkvervoer
3 Opbaren
Koeling
Laatste zorg
Administratiekosten
Bankkosten
Vergaderkosten
3153
22316

€
9632
4426
5376
2472
140
228
42

22316

De contributie van afgelopen jaar, € 30,- per gezin per jaar wordt het
komende jaar niet veranderd. U kunt de contributie overmaken naar
rekeningnr. NL49RABO0120209721 t.n.v. “Begrafenisvereniging Heeten”.
Een automatische incasso wordt op prijs gesteld. Nieuwe leden zijn zeer
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welkom! Het lidmaatschap geldt voor het oudste lid van het gezin, daarmee
is het hele gezin verzekerd.
t.m 40 jaar 1 x de meest recent vastgestelde jaarcontributie, elk jaar komt
er een contributie bij
t.m 50 jaar 10 x de meest recent vastgestelde jaarcontributie
Personen boven de 50 jaar kunnen geen lid meer worden.
Wat verzekeren wij:
1. Laatste zorg verlenen
2. Lijkvervoer door heel Nederland.
3. Koeling
4. Huur aula
5. Kosten van opbaren
6. Gids zorgzame nazorg
Algemene ledenvergadering
Hierbij nodigen wij de leden onder voorbehoud uit voor de algemene
ledenvergadering op dinsdag 24 november 2020 om 19.30 u. in het
KulturhusTrefpunt. Als u deel wilt nemen aan deze vergadering dient u zich
vooraf op te geven via de mail van Jolande Vloedgraven.
Agenda voor de vergadering:
• Opening
• Notulen jaarvergadering 19 november 2019
• Financieel verslag boekjaar 2019/2020
• Verslag kascontrolecommissie.
• Contributie verantwoording
• Benoeming kascontrolecommissie
• Rondvraag
• Sluiting
Aandacht aandacht aandacht
Bent u in 2020 verhuisd? Wilt U dan uw oude adres en uw nieuwe adres
even doorgeven? U kunt dit mailen naar ajvloedgraven@gmail.com. Of
sturen naar J. Vloedgraven Koopmansstraat 3. Alvast heel erg bedankt.
Met vriendelijke groet Jolande Vloedgraven, secretaresse
Begrafenisvereniging WA

5 DECEMBERVERENIGING HEETEN
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.
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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 ALZHEIMER NEDERLAND
In de week van 2 tot en met 7 november 2020 is er gecollecteerd in
Heeten voor Alzheimer Nederland. De collecte heeft het mooie
bedrag van € 1.285,. opgebracht. Geweldig! Hiervoor onze hartelijke
dank. Wij zijn daar natuurlijk erg blij mee want de collectes zijn een
belangrijke bron van inkomsten voor verschillende onderzoeken en
projecten. Ook alle collectanten dank voor hun tijd en inzet voor dit
goede doel. Zonder hun steun komt er niks in de collectebus.
Nogmaals ook namens de Alzheimer Nederland hartelijk dank!
Namens de organisatoren van Heeten,
Willemien Pleizier en Ria in ’t Veld
SPREEKUUR ENERGIEK HEETEN
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Op dinsdagavond 1 december houdt Energiek Heeten weer spreekuur. Het
spreekuur wordt gehouden van 20.00 tot 21.00 u. in Kulturhus Trefpunt.
Gezien de Corona-maatregelen willen wij u verzoeken om u telefonisch aan
te melden op telefoonnummer 06-46752145. Het aanmelden kan tot
maandagavond 30 november tot 20.00 u. Hierdoor zijn wij in staat om het
spreekuur zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor een kopje koffie of thee
wordt gezorgd. Het spreekuur is voor iedereen uit Heeten, die vragen heeft
over van alles wat met duurzame energie te maken heeft. In het bijzonder
zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen over de BTW teruggave m.b.t.
de aangeschafte zonnepanelen. Verder kan advies ingewonnen worden over
uitgebrachte offertes. Ook zal er aandacht besteed worden aan zaken als
terugverdientijd en recente duurzame ontwikkelingen.
Jan Schonenberg (06-33017143), Jan Oostewechel (06-51176432)
Loeck Tomassen (06-51343620), Janet Besten (06-46752145)

SPORTNIEUWS
HANDBAL
Afgelasting speculaasactie Handbalvereniging Heeten
Door de huidige Coronaperikelen hebben wij helaas moeten besluiten
om onze jaarlijkse speculaasactie niet door te laten gaan. Wij komen
dit jaar dus niet met overheerlijke speculaas van Bakkerij Bosgoed
bij u aan de deur. Hopelijk kunt u ons volgend jaar wel weer gewoon
verwachten.
Bestuur HV Plus Severijn Heeten
AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
4 december
18 december
8 januari 2021

Aantal weken
2
3
2

Kopij inleveren
zondagavond
29 november
13 december
3 januari 2021
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