't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Nieuws van het Locatie Overleg – Een Stille Kerst
Een tikkeltje mistroostig kijken we naar de lijsten die we net
gekregen hebben. Daar staan alle vieringen op voor de maand
december. Met Kerstmis en Oud & Nieuw zijn er in de hele parochie
geen vieringen met publiek gepland. Alleen maar vieringen zonder
parochianen die via de YouTube-livestream uitgezonden worden.
Het was een moeilijke beslissing van het pastorale team. Maar
omdat we ondertussen niet meer weten waar we aan toe zijn met het
Corona-virus, lijkt deze beslissing de enige te zijn die zekerheid
geeft. Verderop in ’t Kevertje vindt u meer informatie over de
livestreams en de uitleg van het pastorale team.
Kerstmis en “naar de kerk gaan” zijn voor veel mensen toch wel erg
verweven met elkaar. Daarom is de kerk in Heeten op kerstavond
speciaal open. Er is geen viering maar we heten u tussen 18.00 uur
en 20.00 uur van harte welkom. Gewoon om even naar de kerststal
te komen kijken en om (op gepaste afstand) andere mensen te
ontmoeten. Of om een kerstwens te schrijven met de kinderen en in
de kerstboom te hangen. Even een frisse neus halen en dan weer
naar huis naar de warme kachel. Ook al is het anders dan anders dit
jaar;
We willen ons toch graag in deze advent voorbereiden op de
vreugdevolle gebeurtenis van Kerstmis waar we vieren dat Jezus
tweeduizend jaar geleden voor ons geboren werd in een eenvoudige
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stal in Bethlehem.
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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God is toen mens met ons mensen geworden. Ook toen al met alle
twijfels en onzekerheden. Met alle beperkingen die we op dit moment
ondervinden, is het misschien wel makkelijker om ons eens te
bezinnen en stil te staan bij de diepere betekenis van Kerst.
Onze dierbaren die ons ontvallen zijn, komen deze dagen vaak in
onze herinneringen naar boven. Voor hen laten we dan een heilige
mis lezen. Wat betreft de mis-intenties die u opgeeft: Ze worden
allemaal voorgelezen tijdens de vieringen die uitgezonden worden
via de livestream. Als extra worden ze ook nog eens in de viering op
zondag 27 december in de kerk in Heeten genoemd. Tijdens die
viering kunt u gewoon aanwezig zijn. Denkt u er wel aan om te
reserveren als u zeker wilt zijn van een plaatsje.
Het Locatie-overleg

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 5/12
Heeten
Zo. 6/12
Nw. Heeten
Za. 5/12
Nw. Heeten
Zo. 6/12
Heeten
Di. 8/12

Tijd
17.30 u.

Heeten
Wo. 9/12

19.00 u.

Datum

Tijd

Viering
Eucharistieviering,
Past. G. de Bekker
Geen viering

Koor

Geen viering
Geen viering
19.00 u.

Maria Onbevlekt Ontvangenis,
Eucharistieviering,
em. past J. Verweij
Eucharistieviering,
em. past. J Verweij

Parochiekoor

Viering

Koor
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Heeten
Za. 12/12
Heeten
Zo. 13/12

19.00 u.

Nw. Heeten
Za. 12/12
Nw. Heeten
Zo. 13/12
Heeten
Wo. 16/12

19.00 u.

12.30 u.

19.00 u.

Gebedsdienst, verzorgd door de
werkgroep gebedsdiensten
DOOPVIERING
Indy Mila, dochter van Rob en
Joyce Timmer, en zusje van
Jayden en Kaylee, voorganger
past. G. Nijland.
Eucharistieviering,
Past. G. Nijland
Geen viering

Power of
Music

.
.

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 zaterdag 21 november is op 88-jarige leeftijd overleden Antoon
(Antonius Johannes) Tibben. Hij woonde aan de Holterweg 3 te
Heeten. Op donderdag 26 november hebben zijn uitvaart encrematie
plaatsgevonden.
Op zondag 22 november is op 83-jarige leeftijd overleden Mini
(Wilhelmina Josephina) Bessembinder-Nikamp. Zij woonde op de
Stevenserf te Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op 27
november plaatsgevonden te Rijssen.
Dat zij mogen rusten in vrede.

MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
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In het weekend van 5 en 6 december:
Overl. ouders Vulink-Reimert; Bertus Alferink; Pastoor J.W.
Aarnink; Wilhelmus Logtenberg en echtg.; Mariet Schoorlemmer;
Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en
Herman Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Jan en Tonny Groote WolthaarOvermars; Johan en Tonnie Elshof-Aarnink en overl. fam.; Gerardus
Olde Bijvank, Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp, Wim en Gait
Olde Bijvank; Annie Schrijver-Klein Overmeen; Jan Hondeveld en
fam.; Marie Jansen of Lorkeers-Vloedgraven; Tonnie en Betsie
Haarman-Schrijver; Pastor Theo Balster; Overl. ouders GrondhuisWevers; Antoon Tibben.
Dinsdag 8 december:
Uit dankbaarheid; Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. fam.;
Overl. ouders Dijkman-Satink, broers en zussen.
Woensdag 9 december :
Jgt. Wim Wichink.
In het weekend van 12 en 13 december:
Jgt. Anna Kogelman; Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Gerrit en
Manna Wichers Schreur-Evers; Marie Jansen of LorkeersVloedgraven; Tonnie en Betsie Haarman-Schrijver; Antoon Tibben.
Woensdag 16 december:
Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; 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
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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.
MISINTENTIES VOOR DE KERST
De kerstvieringen zullen alleen op live stream meetevieren zijn, dit
zal in de parochies St. Marcellinus in Rijssen, St. Lebuinus
Schalkhaar en uit de H. Kruiverheffing in Raalte zijn.
In deze vieringen zullen de misintenties van Heeten ook afgelezen
worden.
In onze kerk is er op zondag 27 december een eucharistieviering met
Vicaris R. Cornelissen m.m.v. Power of Music. In de viering worden
alle misintenties alsnog gelezen die voor de Kerstdagen zijn
opgegeven. Misintenties voor de Kerst kunnen opgegeven worden tot
zondag 13 december.
KOSTER
Datum
Za. 5/12
Di. 8/12
Za. 12/12
Zo. 13/12
Za. 19/12
Zo. 27/12
Za. 2/1
Za. 9/1
Za. 16/1
Zo. 31/1

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

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

PAROCHIENIEUWS
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*
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

Ma. 7/12 20.00 u. Werkgroep Gebedsdiensten

P

KERKSCHOONMAAK
Woensdag 9 december groep 2; maandag 28 december groep 3.
ADVENTSACTIE 2020 DELEN SMAAKT NAAR MEER
Tijdens de Advent, op weg naar Kerstmis, worden ons dit jaar
meerdere projecten aangedragen met een overkoepelend thema en
doel. Wij zijn gemotiveerd ons hiervoor in te zetten, omdat we in alle
projecten geraakt zijn door de bewustwording van waar voedsel
vandaan komt, hoe volwassenen en kinderen leren hoe ecologisch
verantwoord voedsel te verbouwen en voor dieren te zorgen, zodat
zijzelf maar ook de aarde een goede toekomst hebben. Bovendien
draagt het bij aan het van de straat houden van de kinderen. Ze zullen
meer op school zijn en daardoor ook weer een betere toekomst
tegemoet gaan.
Gezinnen
en
jongeren
krijgen
training
in
duurzame
landbouwtechnieken, om zo de opbrengst van hun moestuinen te
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verbeteren en kennis en bewustwording van goede voeding te
verhogen. Er zijn workshops over organische bemesting, kweken van
groenten, plantenziektes en hoe gevarieerd en voedzaam voedsel te
verbouwen. Gezinnen ontvangen startpakketten met bijvoorbeeld een
schoffel, gieter en pikhouweel en zaden van onder andere tomaten,
uien, zoete aardappelen en wortels. Ook ontvangen ze vouchers, die
in noodsituaties in te wisselen zijn voor voedselpakketten.
Met het geld, dat wij inzamelen steunen we diverse projecten die
ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen
verbouwen en voor wat dieren als kippen kunnen zorgen om op die
manier te beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Uw
bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op
rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Namens alle contactpersonen diaconie,
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker
8 DECEMBER MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN EN
AFSCHEID DRUKKERS VAN ‘T KEVERTJE
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de
Katholieke Kerk dat stelt dat Maria verwekt werd en ter wereld
kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Deze bijzondere status
van Maria wordt met een hoogfeest gevierd op 8 december. Dat is
precies negen maanden voor het feest van de geboorte
van Maria op 8 september. We vieren dit hoogfeest van Maria
Onbevlekt Ontvangen dinsdag graag met u in onze mooie Maria
Kerk.
We nemen in deze viering tevens afscheid van onze drukkers van ’t
Kevertje Hans Brouwer en Geert Fiselier. Wim te Riele, die de
oprichter is geweest van het zelf drukken, en zo heel veel kosten
bespaart heeft, is om gezondheidsredenen al een jaar geleden gestopt.
We willen jullie, Hans en Geert, hartelijk danken voor jullie
jarenlange belangeloze inzet. ‘t Kevertje dat hier voor u ligt, is de
laatste die zij gedrukt hebben. 40 jaar lang, bijna wekelijks, stonden
ze er voor u. Vanaf 1 januari nemen Tonnie en Betsie Nijmeijer en
Herman Brouwer het stokje over. Hopelijk kunnen zij ook rekenen op
de steun, inzet en flexibiliteit van onze vrijwilligers om samen in het
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nieuwe jaar ’t Kevertje te blijven bezorgen. Misschien is het ook een
goed moment om naar de toekomst van ’t Kevertje te kijken.
Wellicht heeft u in MagaZin gelezen,dat er dit voorjaar een
overkoepelend parochieblad komt voor alle locaties van de parochie
Heilig Kruis. En er zijn plannen vanuit de initiatiefgroep “Heeten
Durft” om een digitale Heetense Dorpskrant te gaan ontwikkelen. Als
locatie-overleg volgen we de ontwikkelingen en kijken we naar de
mogelijkheden om een combinatie te maken van deze nieuwe
informatie-stromen. Mocht u goede ideeën hebben over deze nieuwe
media, neem dan gerust contact op met het Locatie-overleg.
Locatie Overleg
AFSCHEID….
Dit is mijn laatste bijdrage in uw parochieblad. En sowieso is
december mijn laatste maand in de parochie H. Kruis en de H.
Lebuinusparochie. Iets meer: ik ben niet lang in HK geweest…., dus
minder bij schoolvieringen etc,. Ik ga met vervroegd pensioen.
Inderdaad enkele jaren eerder dan mijn gerechtigde leeftijd, dat heeft
met mijn gezondheid te maken en is mijn eigen keuze. Beter zo.
Maar wel met moeite. Zeker ook omdat we geen gemakkelijke tijd
doormaken met zijn allen. Het laatste jaar zijn veel opbouwplannen
doorkruist door de corona. In alle jaren, vanaf 1986, ben ik veel bezig
geweest met jeugd, jongeren vooral, de laatste 5 jaar is dat meer
verschoven naar het kinderwerk, en daar hoorde ook Eerste
Communie- en Vormselvoorbereiding bij. De kortste tijd heb ik
daarvan gewerkt voor de H. Kruisparochie. Ik vond het belangrijk dat
er oog voor de jongste parochianen was, dat er rekening met hen
gehouden werd, dat er ruimte voor hen was, fysiek of in de begroting
of in gesprek en beleid. Ik heb het altijd een boeiend terrein
gevonden, maar ook pittig… een roepende in de woestijn. Soms
dacht ik ook wel eens: wachten de jongeren wel op iemand die het
voor hen opneemt in de kerk, die ruimte voor hen vraagt? Ja,
sommigen wel, maar het werden er wel steeds minder, laten we
eerlijk zijn. De tijdgeest waaide een andere kant op en toch wilde en
kón ik het niet loslaten. Contacten met de scholen, schoolvieringen,
contacten
die
voortkwamen
uit
eerste
Communie-en
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Vormseltrajecten, kinderkoren, gezinsvieringen, Kerk op schoot,
Minivieringen in Corona-tijd, met je kleintjes naar de kerk,
kindernevendienst…. steeds kijken: wat is er mogelijk, waar kan ik
iets ondersteunen, hoe maken we de kerk, de boodschap van Jezus en
God toegankelijk voor onze jonge parochianen. Dat vroeg de nodige
vindingrijkheid, geduld, en veel creativiteit, maar ik heb het altijd wel
de meest dynamische tak van mijn pastorale werk gevonden. Ach,
lieve mensen, ik heb mijn best gedaan, ben ook hier en daar tekort
geschoten en daarvoor hoop ik dat jullie me vergeven. Er is in die
(bijna) 35 jaar heel veel veranderd, ook in het hele speelveld van
jongerenpastoraat op regionaal en landelijk gebied. Hadden we
voorheen een heel netwerk van jeugdwerkbureau’s, collega’s die op
hetzelfde niveau, ook oecumenisch, contact hadden met elkaar, waar
we elkaar konden versterken, waar we ook vrijwilligers naar toe
konden sturen voor inspiratie en ondersteuning, nu zijn het slechts
plukjes hier en daar waar iets voor jongeren of kinderen gebeurt. Ik
geloof zeker in ons nieuwe project “gezinszondag”. Maar het heeft
wel groeitijd nodig. De mooie verbinding tussen vieren en leren kan
jong en oud zo mooi bij elkaar brengen en elkaar versterken. Dat kan
een hele parochie in beweging brengen. Ik zie daar echt iets heel
goeds in. Ik moet het loslaten op een moment dat het aan het ontstaan
is in corona-tijd. Superongelukkig van de ene kant. In die zin laat ik
het achter in een roerige tijd en dat baart me best zorgen.
Tegelijkertijd weet ik ook, dat weggaan wellicht nooit gelegen komt.
Ik wil iedereen die ik in de afgelopen jaren heb mogen ontmoeten
ontzettend bedanken voor de samenwerking, voor inzet die ik heb
mogen ervaren, voor trouw, plezier, ook voor verzet en kritiek. We
hebben altijd samen gewerkt en geloofd in Gods Koninkrijk, het
uiteindelijke doel, dat gaat nooit langs geplaveide wegen, maar wel in
het vertrouwen dat de Heer ons vasthoudt. Om met de psalmist uit
psalm 16, mijn geliefde psalm, te spreken:
God bewaar mij, als ik mijn toevlucht bij U zoek. Die ik mijn Heer
noem, staat mij voor ogen.
Ik wankel niet. Zijn hand houd mij vast.
Dat geloof heeft mij altijd overeind gehouden, en dat wens ik u ook
allen toe. Het ga u goed.
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Clazien Broekhoff
KERSTVIERINGEN IN CORONATIJD
Helaas geen Kerstvieringen in onze kerken
Met pijn in het hart heeft het pastoraal team in verband met de
maatregelen rond het coronavirus helaas moeten besluiten dat in onze
kerken dit jaar geen Kerstvieringen plaats kunnen vinden. Bij het ter
perse gaan van dit bericht is de verwachting dat ook in de maand
december maximaal 30 personen mogen deelnemen aan een viering.
In een Kerstviering waar normaliter vele honderden parochianen
komen, is het voor onze vrijwilligers niet te doen vele mensen te
moeten teleurstellen aan de deur. In het belang van ons allemaal
hebben en willen we ons houden aan de richtlijnen van de
overheid/RIVM en het bisdom.
Dit jaar kunt u Kerstmis digitaal met ons meevieren, we nodigen
u van harte uit om dat te doen!
We gaan met Kerstmis livestreamvieringen uitzenden. Er zijn
vieringen speciaal gericht op kinderen, vieringen waarin bekende
kerstliederen klinken die u thuis wél mag meezingen, en vieringen
die een wat plechtigere muzikale omlijsting hebben. U kunt alle
vieringen ook op een ander tijdstip
terugkijken. De livestreamvieringen zijn een samenwerking van de
parochies H. Kruis, H. Lebuinus en St. Marcellinus.
Kerstavond 24 december, 17.00 u.
vanuit Rijssen gebedsviering speciaal voor gezinnen/kinderen
voorgangers pastoor Ronald Cornelissen, pastoraal werkers
Wilhelmien Wichers Schreur en Jeannette Koopman
Kerstavond 24 december, 19.00 u.
vanuit Schalkhaar nachtmis met bekende kerstliederen
Voorgangers pastoor Ronald Cornelissen en pastoraal werker
Clazien Broekhoff
Kerstavond 24 december, 21.30 u.
vanuit Raalte nachtmis met Gregoriaanse zang en Nederlandse
kerstliederen
Voorgangers pastor Gé Nijland en diaken Marc Brinkhuis
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1e Kerstdag 25 december, 08.00 u.
vanuit Raalte herdertjesmis (dageraadsmis) met bekende
kerstliederen
Voorgangers pastor Gauthier de Bekker en pastoraal werker
Lonneke Gunnink
1e Kerstdag 25 december, 10.30 u.
vanuit Rijssen dagmis met bekende kerstliederen
Voorgangers pastoor Ronald Cornelissen, diaken Marc Brinkhuis,
pastoraal werkers Wilhelmien Wichers Schreur en
Jeannette Koopman
2e Kerstdag 26 december, 10.30 u.
vanuit Schalkhaar eucharistieviering
Voorgangers pastor Gé Nijland en diaken Fokko de Graaf
Oudjaarsdag 31 december, 17.00 u.
vanuit Schalkhaar vesperviering
Voorgangers pastor Gauthier de Bekker
pastoraal werkers Clazien Broekhoff en
Lonneke Gunnink
Nieuwjaarsdag 1 januari, 10.30 uur
vanuit Rijssen eucharistieviering
Voorgangers pastoor Ronald Cornelissen en diaken Marc Brinkhuis
Uiteraard vindt u de directe link naar elke uitzending op onze site
(www.parochieheiligkruis.nl) onder de knop Live-Stream en op ons
YouTube kanaal RK Overijssel zuid west.
En toch naar de kerk met Kerstmis!
De locaties organiseren zelf momenten waarop de kerk wordt
opengesteld tijdens de kerstdagen. U kunt er een kaarsje opsteken, de
kerststal bewonderen, zelf even bidden. Uiteraard alles binnen de
coronamaatregelen!
De intenties voor de kerstvieringen
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De intenties die u heeft opgegeven voor de vieringen rond Kerstmis
worden bij de vieringen van die dag in beeld gebracht op het scherm.
Daarnaast worden alle intenties die vanuit de parochie Heilig Kruis
opgegeven zijn, gelezen in de livestream-uitzendingen vanuit onze
parochie. Een kwartier voor aanvang van de viering worden deze
namen allemaal gelezen. U kunt de uitzending later op elk gewenst
tijdstip terug bekijken.
Collecte/giften
Wij vragen u vriendelijk in deze decembermaand om uw collecte/gift
aan ons over te maken. Nu de Kerstvieringen digitaal worden
uitgezonden missen we natuurlijk deze inkomsten. De vaste lasten
gaan echter door en er zijn extra kosten gemaakt i.v.m. de
hygiënische maatregelen in onze kerken en de extra initiatieven die
zijn ontplooid (bijv. de livestreamvieringen).
Uw collectegeld of gift kunt u aan ons overmaken via een
overschrijving op het bankrekeningnummer van de locatie Heeten,
Maria Onbevlekt Ontvangen – Heeten, NL15 RABO 0120 2025 73.

VERENIGINGSNIEUWS
KERSTBAKKENACTIE SCOUTING HEETEN
Afgelasting kerstbakkenactie ivm corona
I.v.m. de huidige maatregelen tegen het coronavirus is het voor ons
helaas niet mogelijk om onze jaarlijkse kerstbakkenactie te
organiseren.Helaas zullen we dit jaar dus niet met een kerstbakje of
ander kerststuk aan de deur komen voor de verkoop. Volgend jaar
hopen we natuurlijk weer op jullie grote belangstelling.
Scouting Achille Ratti Heeten
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OVERIG NIEUWS
GEVONDEN
Er is voor de deur van de huisartsenpraktijk in Heeten een hoortoestel
gevonden, is het mogelijk om hiervan een melding in het kevertje te
zetten. Aangezien het kostbare voorwerpen zijn, willen deze niet
zomaar wegdoen. Tel: 0572-381265.
COLLECTE NATIONAAL MS FONDS 2020
De groep enthousiaste collectanten heeft dit jaar het mooie bedrag
opgehaald van € 1.057,03 (inclusief statiegeldbonnen Plus). In enkele
straten hebben wij helaas vanwege de corona niet huis aan huis
kunnen aanbellen, wel zijn overal folders in de brievenbus gedaan.
Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun bijdrage via de QR code
of via de bank over te maken. We hebben er geen zicht op welk
bedrag op die wijze is opgehaald. Hoe dan ook, mede door uw
bijdrage kan het belangrijke werk van het Nationaal MS Fonds,
onderzoek, coaching en voorlichting, weer verder. Alle gevers en
collectanten, hartelijk dank.
H. Hulsegge-Hendriks, coördinator

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Ook dit jaar verkoopt SV Heeten weer prachtige kerstbomen en wel
op zaterdag 5 december van 08.30 tot 12.30 u. op het Dorpsplein in
Heeten.
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AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
4 december
18 december
8 januari 2021
22 januari 2021

Aantal weken
2
3
2
2

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