't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Een vreemde snuiter in de woestijn – Johannes de Doper
In de Advent ontmoeten we Johannes de Doper. Het evangelie
presenteert hem als familie van Jezus. Zijn moeder Elisabet is 6
maanden voor Maria zwanger. Na zijn geboorte vertelt het evangelie
niets over hem tot het moment van zijn optreden in de woestijn,
waarschijnlijk 30 jaar later. Lucas presenteert Johannes als een
profeet in de lijn van de profeten uit het Oude Testament. Hij roept
op tot boete en bekering: “In het vijftiende jaar van de regering van
keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde (..) richtte God
zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging
Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen
zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om
vergeving van zonden te krijgen. (Lucas 3,1-3). Johannes wil de
mensen tot zelfinzicht laten komen. Ze zijn afgedwaald van Gods
weg en moeten zich omkeren, dat wil zeggen, figuurlijk omdraaien
om weer de goede richting in hun leven in te slaan. Hij wil ze daarbij
helpen door een ritueel. In de Jordaan dompelt hij ze onder om als
het ware de zonden af te wassen en schoongewassen weer opnieuw
te beginnen. Dat doet hij vanuit de diepe overtuiging dat God
vergeving aanbiedt. God biedt ze een nieuwe kans. Je zou het een
grote gezamenlijke boeteviering kunnen noemen.
De nieuwe weg inslaan maakt Johannes vervolgens heel concreet.
De weg van God inslaan veronderstelt concrete daden.
De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’

Vrijdag 26 november 2021

jaargang 55

nummer

20

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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Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie
er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook
tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat
moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie
is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat
moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen
en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.”(Lucas
3,10-14)
Johannes roept op tot daden van barmhartigheid. Deel van je
overvloed, wees eerlijk, vraag niet meer dan rechtvaardig is. Zo
bereidt Johannes de mensen voor op de komst van Jezus; zo kunnen
ook wij ons voorbereiden op Kerstmis. Niet alleen door versieringen
en lichtjes, maar ook door na te gaan waar wij de verkeerde kant op
gaan en door goede daden een licht voor anderen te zijn.
Diaken Marc Brinkhuis
p.s. 1. Van harte uitgenodigd in de Viering van Barmhartigheid
zaterdag 18 december 16 uur in de Kruisverheffing om na te denken
over onze weg en zo wenselijk het sacrament van Boete en
Verzoening te ontvangen.
p.s. 2. De Adventsactie biedt concrete mogelijkheden om iets te
geven voor mensen in nood.
Diaken Marc Brinkhuis

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 27/11
Heeten
Zo. 28/11
Nw. Heeten
Za. 27/11

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
gezinsviering,
em. past. F. Zandbelt
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
Past. G. Nijland

Koor
Power of
Music
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Nw. Heeten
Zo. 28/11
Heeten
Wo. 1/12
Heeten
Vr. 3/12

Geen viering
19.00 u.
09.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij
1e vrijdag van de maand,
Eucharistieviering,
em. past. J. Verweij

GEZINSVIERING ZATERDAG 27 NOVEMBER OM 19.00 U.
IN HEETEN
Iedereen is van harte welkom in de
gezinsviering waarin we de eerste
kaars van de adventskrans aansteken.
Want we gaan ons voorbereiden op
Kerstmis. Pastor Zandbelt gaat voor
in de viering met als thema: Let op!
Maar het komt goed! Het koor Power
of Music zingt en kinderen helpen
mee om er samen een mooie viering van te maken. We hopen dat
veel kinderen, papa’s, mama’s en opa’s en oma’s naar de kerk
komen. Na de viering is er voor gezinnen/ kinderen een adventskaars
met een gebedenboekje met een gebedje voor elke dag van de Advent
tot dat het Kerstmis is. Heel graag tot ziens op zaterdag 27 november
om 19.00 u.
Datum
Heeten
Za. 4/12
Heeten
Zo. 5/12
Nw. Heeten
Za. 4/12
Nw. Heeten
Zo. 5/12
Heeten
Wo. 8/12

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering,
Past. G. de Bekker
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
Past. G. de Bekker
Geen viering

19.00 u.

Maria Onbevlekt Ontvangen,
Eucharistieviering,
Em.past. J. Verweij

Koor
Parochiekoor

Parochiekoor
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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 dinsdag 9 november is op 95-jarige leeftijd overleden Annie
(Johanna Gerritdina) Nijenkamp-Hegeman. Zij woonde op de
Stevenserf te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op maandag
15 november plaatsgevonden.
Op vrijdag 12 november is op 90-jarige leeftijd overleden Diny
(Gerritdina Hendrika Maria) Schiphorst-van Eunen. Zij woonde op
de Stevenserf te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben in
besloten kring plaatsgevonden.
Op 12 november is op 89-jarige leeftijd overleden Annie (Johaana
Hendrika) te Have-van Breen. Zij woonde aan de Heraver 7 te
Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op donderdag 18
november plaatsgevonden.
Op woensdag 17 november is op 76-jarige leeftijd overleden Hein
(Hendrikus Wilhelmuis) Kleinherenbrink. Hij woonde aan de Van
Walbekestraat 1 te Heeten. De crematieviering heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 27 en 28 november:
Uit dankbaarheid; Jgt. G.J. Schröder; Herman Oosterhuis en fam.;
Jan, Lien en Lidy Lenferink; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna
en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Ouders Kakkenberg-Hannink en
overl. fam.; Minie Zennipman-Kakkenberg; Marietje HazelhekkeKruit; Dorien van den Berg-Huis in ’t Veld; Bernard Zwijnenberg;
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Herman en Mien Timmer, Ben en overl. fam.; Bets HauptmeijerRuiter; Annie Nijenkamp-Hegeman; Diny Schiphorst-van Eunen;
Annie ten Have-van Breen; Marietje, Wim en Leonie Hiethaar; Hein
Kleinherenbrink.
Woensdag 1 december:
Jgt. Johannes vasn Schooten; Jgt. Martietje Voorhorst-Schrijver;
Tonnie en Betsie Haarman-Schrijver; Ouders Kakkenberg-Hannink
en overl. familie.
Vrijdag 3 december 1e vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO/PCOB; Gerrit
Evers; Hein en Riek Kieftenbeld-Timmer, Gerard, Willy en Gijs;
Henk Goorden en overl. fam.; Overl. fam. Wichink-Grolleman.
In het weekend van 4 en 5 december:
Overl. ouders Vulink-Reimert; Wilhelmus Logtenberg en echtg.;
Antoon Schoorlemmer; Jan en fam. Hondeveld-van Bemmel; Minie
Zennipman-Kakkenberg; Marietje Hazelhekke-Kruit; Dorien van den
Berg-Huis in ’t Veld; Pastoor J.W. Aarnink; Bertus Alferink; Gerrit
en Manna Wichers Schreur-Evers; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Jan en Tonny Groote
Wolthaar-Overmars; Gerardus Olde Bijvank; Gerritdina Olde
Bijvank-Haverkamp, Wim en Gerrit Olde Bijvank; Bernard
Zwijnenberg; Bets Hauptmeijer-Ruiter; Annie Nijenkamp-Hegeman;
Diny Schiphorst-van Eunen; Annie ten Have-van Breen; Hein
Kleinherenbrink.
Woensdag 8 december Maria Onbevlekt Ontvangen:
Jgt. Gerrit Wichers Schreur; Bart en Martie ten Have 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
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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.
MISINTENTIES VOOR KERST
De kerstdagen komen al weer in zicht. Wil u een mis laten lezen met
de Kerstdagen en oud en nieuw dan kunnen deze aangeleverd worden
t.m. zondag 19 december. De vieringen met de Kerst zijn al volgt,
Kerstavond om 19.00 uur, 1e Kerstdag om 09.00 uur en 2e Kerstdag
om 09.00 u.
KOSTER
Datum
Za. 27/11
Za. 4/12
Wo. 8/12
Za. 11/12
Za. 18/12
Vr. 24/12
Za. 25/12
Za. 25/12
Zo. 26/12
Vr. 31/12

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

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

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.
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KERKSCHOONMAAK
Woensdag 15 december groep 4
NOOD OPROEP!
Wie kan en wil ons helpen om de 70 en 80 jarigen te ontlasten?
Het gaat om maximaal 2 ½ uur, 2 maal per jaar. Het is
vrijwilligerswerk voor heel het dorp. Wat te doen: de kerk 2 maal per
jaar schoonmaken met een groep. Je hoef niet elke week in de kerk te
komen maar het is wel dankbaar werk. Dus met elkaar kunnen wij
deze klus klaren. Voor meer info en aanmelden kun je bellen met 0683552924. De bezetting voor december hebben wij nu rond. Maar
voor volgend jaar zien wij graag nieuwe vrijwilligers. Omdat de
groepen nu wel kleiner worden. HELP ONS!
WELKOM! BINNEN ZONDER KLOPPEN…
Komt deze tekst u al bekend voor? Aan de Dorpsstraat-kant van de
kerk staat een grote banner met een mooie foto van de binnenkant
van de kerk. Het is een uitnodiging voor u, om altijd als u dat wilt,
binnen te lopen in onze Maria-kerk in Heeten. Misschien, om in alle
rust, even te genieten van de mooie binnenkant van de kerk. Of
misschien om in de stilte even dankbaar te zijn voor alle goede
dingen die we elke dag weer ontvangen. Maar er gebeuren ook vaak
minder leuke dingen, of bent u bezorgd over de Corona-pandemie die
veel langer duurt dan we hoopten. Dan is er bijvoorbeeld plaats om
een kaarsje op te steken bij Maria om zo onze zorgen bij haar neer te
leggen.
Graag willen we Edwin Mein bedanken voor het beschikbaar stellen
van de mooie foto. Als lid van fotogroep Stijl heeft hij deze foto
gemaakt met als thema ‘Leegte’. Mocht u geen tijd hebben om
binnen te lopen, dan kunt u dankzij zijn foto op de banner, alsnog
genieten van de fraaie binnenkant van de kerk.
ZIE DE MENS, EEN THEATERVOORSTELLING
Zie de mens is een theatrale collage, geïnspireerd op autobiografische
geschiedenissen van mensen die in armoede leven. Wij zijn een
multiculturele theatergroep die weet hoe het is als het leven niet over
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rozen gaat: de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. We laten de
samenleving zien zoals wij die ervaren, van onderaf. Mensen die
niets in de melk te brokkelen hebben. Mensen die in de politiek
eigenlijk niet vertegenwoordigd zijn, maar wel de consequenties
dragen van beleid. Uiteindelijk voert dat ons tot de vraag: Waar in
deze samenleving ben ik veilig en thuis? Zie de mens is een
persoonlijk document waarmee wij onze kennis van armoede over het
voetlicht brengen en oproepen tot solidariteit.
Op dit moment is het verplicht dat u zich aanmeldt voor de
voorstelling en dat u beschikt over een coronapas.
Waar:
De Manege Hoogeweg
Adres:
Hogeweg 8, 8101 NH, Raalte
Wanneer:
Vrijdag 26 november en zaterdag 27 november om
20.00 u. (ontvangst vanaf 19.15 u.)
Kosten:
Gratis. Vrije gift na afloop
Aanmelden: Gezien de huidige situatie rondom de corona
maatregelen, is het verplicht om aan te melden. Voor
reserveren kijk op onze website:
www.wresinskicultuur.nl/aanmelden
Mede namens caritas en diaconieën van de gezamenlijke kerken in
Raalte nodig ik graag iedereen uit voor Zie de mens.
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+
Hierbij willen we iedereen bedanken. Wij krijgen namens de RABO
Club Support € 583,83 en namens de Plus Sponsorpunten € 753,00.
Geweldig. Nogmaals hartelijk dank. Onze wens is om hier zeer
binnenkort weer leuke dingen mee te kunnen doen.
KERSTBAKKENACTIE SCOUTING HEETEN
Op zaterdag 11 december staat Scouting Heeten dit jaar bij PLUS
Severijn met een kraam voor de jaarlijkse Kerstbakkenactie. Helaas
niet langs de deuren, zoals jullie van ons gewend zijn. Tussen 09.00
en 15.00 u. kunt u hier een mooi kerststuk kopen, wij hopen weer op
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jullie massale belangstelling. Ook kan er via www.scoutingheeten.nl
kerstbakjes, kransen en bootjes besteld worden. Ga dus gauw een
kijkje nemen en bestel. Bestellen via de site kan u doen t/m 8
december. U kunt deze ophalen op donderdag 9 december en vrijdag
10 december, bij ons clubgebouw (Holterweg 17a) of wij kunnen het
bij u thuis bezorgen op 11 december tussen 09.30 en 13.00 u. Wij
bezorgen in het dorp en buitengebied van Heeten. Voor onze groep
is dit een erg belangrijke actie, de opbrengst komt geheel ten goede
aan onze verenigingskas. Wij hopen dat u ook dit jaar Scouting
Heeten wilt ondersteunen.
Achille Ratti Scouting Heeten

OVERIG NIEUWS
COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND
In de week van 7 tot en met 13 november 2021 is er gecollecteerd in
Heeten voor Alzheimer Nederland. De collecte heeft het mooie
bedrag van € 1.301 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

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Ook dit jaar verkoopt SV Heeten weer mooie kerstbomen, op
zaterdagmorgen 4 december staan we weer vanaf 08.30 u. op het
Dorpsplein.
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VOLLEYBAL
Tijd
Team thuis
Vrijdag 26 november
21:15 SV Nieuw Heeten HR 1
Zaterdag 27 november
14:30 Avior MB 3
15:00 Hellas DS 1
Woensdag 1 december
20:15 Overa HR 1
20:45 Heeten Sportief HR 1
21:15 Heeten Sportief DR 4
Vrijdag 3 december
19:15 Dros-Alterno DS 10
20:15 Heeten Sportief DR 2
20:15 Heeten Sportief HR 4
20:45 Heeten Sportief DS 1
21:30 Heeten Sportief DR 3
21:30 Heeten Sportief HR 3
Woensdag 8 december
21:15 Heeten Sportief DR 2
Vrijdag 10 december
19:30 Heeten Sportief DR 1
19:30 Heeten Sportief DR 3

Team uit

Plaats

Heeten Sportief HR 4

Nieuw Heeten

Heeten Sportief MB 1
Heeten Sportief DS 1

Deventer
Nunspeet

Heeten Sportief HR 2
Voorwaarts HR 1
VIOS Eefde DR 3

Almen
Heeten
Heeten

Heeten Sportief DS 2
S.C. GORSSEL DR 1
sv Twello HR 1
Dros-Alterno DS 4
Avior DR 7
Overa HR 2

Apeldoorn
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten
Heeten

Lettele DR 1

Heeten

De Hoven DR 1
Volleybal Voorst DR 1

Heeten
Heeten

BESTE OUD-LEDEN VAN GYMGROEPEN HEETEN
SPORTIEF
Er zijn helaas veel gymgroepen in de coronaperiode gestopt. Dit
waren de groepen die jaarlijks enthousiast deelnamen aan de bingo.
Veel leden zijn tientallen jaren lid geweest van de vereniging. Er is
vanuit de vereniging geen afsluiting geweest, wat door de corona
helaas zo is verlopen. We willen jullie in de gelegenheid stellen om
op vrijdag 7 januari alsnog gezellig een avondje mee bingo te spelen.
Het zou leuk zijn als jullie erbij zijn! Opgave kan per mail
naar acheetensportief@gmail.com of bellen naar Tamara: 0652025852. Zolang de maatregelen het toelaten, zal de bingo door
gaan, voorwaarde is wel het vertoon van QR code. Meer inhoudelijke
informatie over de bingo ontvangt u na opgave.
Groetjes activiteitencommissie Heeten Sportief
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GROTE CLUBACTIE HEETEN SPORTIEF
Heeten Sportief wil iedereen hartelijk danken voor het steunen van
onze vereniging door het kopen van een lot tijdens de Grote
Clubactie 2021. Onze jeugdleden ook hartelijk bedankt voor jullie
inzet. Als vereniging zijn we erg blij met deze extra inkomsten. Voor
de trekkingsuitslag zie www.clubactie.nl Trekking is op 8 december
2021. Hartelijke groeten van Roosmarie Salden, Agnes Damman,
Frederike Sibelt, Angelique Honcoop en Diny Marissink.
Werkgroep Grote Clubactie Heeten Sportief
HANDBAL
Voor een overzicht van de te spelen handbalwedstrijden verwijzen
wij u naar www.handbal.nl of de handbal app.
WIJZIGING: SPECULAASACTIE HANDBAL HEETEN
Helaas kan de speculaasactie in de vorm die u van de
handbalvereniging gewend bent, zoals aangekondigd in het vorige
Kevertje (de verkoop langs de deur) niet doorgaan. We hebben
gezocht naar een alternatieve manier om alsnog de overheerlijke
speculaas te kunnen verkopen, namelijk door losse verkoop aan de
kraam bij Bosgoed op zaterdag 27 november. We staan er tussen
08.00 – 15.30 u., betalen kan contant of via QR-code. De speculazen
kosten € 5 per stuk. We hopen op jullie komst!
Hartelijke groeten,
Speculaascommissie Handbalvereniging Plus Severijn Heeten

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

Kopij inleveren
zondagavond
5 december
19 december
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