't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

1 januari 2021: Hoogfeest van Maria, Moeder van God
Met Kerstmis vieren we dat God een gezicht kreeg in het Kind van
Bethlehem. Jezus is de Emmanuel – de God met ons. Dat feest is
voor ons christenen zo belangrijk dat we het niet in één dagje
kunnen vieren. Zelfs niet in twee! Kerstmis heeft een zogenaamd
‘octaaf’. We vieren het maar liefst acht dagen. En op de achtste dag
– 1 januari – horen we in het evangelie dat het Kind besneden wordt
en een naam krijgt: Jezus. Die naam betekent: God redt. God is onze
Redder, onze Verlosser.
In datzelfde evangelie horen we ook dat Maria alles wat er gebeurde
in haar hart bewaarde. Maria, de moeder van Jezus. Maar een vraag
die in de vroege Kerk opkwam was: is uit Maria nu de mens Jezus
geboren, of de Zoon van God ?
Tijdens het Concilie van Efese, in het jaar 431, werd daar door de
aanwezige bisschoppen lange tijd over gesproken en men kwam toen
tot de conclusie dat Maria de “Theotokos” is: degene die Gods Zoon
gebaard heeft – de ‘God barende’.
Eeuwenlang raakte dit Mariafeest uit de belangstelling en werd
verdrongen door het feest van Jezus’ besnijdenis. Het is de
liturgiehervorming van het 2e Vaticaans Concilie die het begrip
“Theotokos” ofwel “Moeder Gods” weer onder de aandacht bracht.
Maria heeft immers met de geboorte van haar Zoon, aan de wereld
Gods Zoon gegeven die ook ‘Vredesvorst’ genoemd wordt.

Vrijdag18 december 2020

jaargang 54

nummer
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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 3 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

Daarom riep paus Paulus VI in 1967 nieuwjaarsdag uit als
“Wereldvredesdag”.
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Als christenen hebben we de opdracht ons in te zetten voor een
cultuur van vrede. We moeten ons inzetten voor een wereld waarin
rechtvaardigheid, respect, oprechtheid, eerlijkheid en trouw steeds
meer de centrale waarden van het samenleven worden. Dat is meteen
een goed voornemen voor het nieuwe jaar 2021.
Dat we ons inzetten voor zo’n samenleving. We vragen het op
voorspraak van Maria, de Moeder Gods.
Van harte een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2021.
Ronald Cornelissen, pastoor

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 19/12
Heeten
Zo. 20/12
Nw. Heeten
Za. 19/12
Nw. Heeten
Zo. 20/12
Heeten
Wo. 23/12
Heeten
Do. 24/12
Heeten
Vr. 25/12

Datum
Heeten
Za. 26/12

Tijd
17.30 u.

Viering
Eucharistieviering,
Em. past. F. Zandbelt
Geen viering

Koor
Parochiekoor

Geen viering
09.00 u.
19.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij
Eucharistieviering

17.00 u.
19.00 u.
21.30 u.
08.00 u.
10.30 u.

Livestream vanuit Rijssen
Livestream vanuit Schalkhaar
Livestream vanuit Raalte
Livestream vanuit Raalte
Livestream vanuit Rijssen

Tijd
10.30 u.

Viering
Livestream vanuit Raalte

Koor
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Heeten
Zo. 27/12
Nw. Heeten
Za. 26/12
Nw. Heeten
Zo. 27/12
Heeten
Wo. 30/12
Heeten
Do. 31/12
Heeten
Vr. 1/1
Datum
Heeten
Za. 2/1
Heeten
Zo. 3/1
Nw. Heeten
Za. 2/1
Nw. Heeten
Zo. 3/1
Heeten
Wo. 6/1
Heeten
Vr. 8/1

09.00 u.

Feest van de H. Familie,
eucharistieviering,
vicaris R. Cornelissen
Geen viering

Power of
Music

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering

17.00 u.

Livestream vanuit Raalte

10.30 u.

Livestream vanuit Rijssen

Tijd
19.00 u.

Viering
Woord- en communieviering,
Diaken M. Brinkhuis
Geen viering

19.00 u.

Woord- en communieviering,
Past. werker L. Gunnink
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

Koor

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

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 19 en 20 december:

4

Jgt. Jan Vloedgraven; Jan van Rossum; Tonny Langkamp-Tjallinks;
Wim Berghuis; Antoon van Bussel; Johan en Herman Lubbers; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Johan en Tonnie Elshof-Aarnink en overl. fam.; Hein en Grada
Wagemans en overl. fam.; Jan en Tonny Groote Wolthaar-Overmars;
Marie Jansen of Lorkeers-Vloedgraven; Tonnie en Betsie HaarmanSchrijver; Pastor Theo Balster; Overl. ouders Grondhuis-Wevers;
Annie Schrijver-Klein Overmeen; Rinus Kemper; Antoon Tibben;
Johan Timmer en Riek Timmer-Hoogewind; Rie Brinkhof; Bernard
Vloedgraven en overl. familie.
Woensdag 23 december:
Uit dankbaarheid; Jgt. Mathilde Kerkvliet; Ouders KakkenbergHannink en overl. fam.; Overl. ouders en fam. Mensink-Wagemans;
Eigen zieleheil; Bekering van dierbaren; De zielen in het vagevuur
en bescherming van de ongeboren kinderen; Gerrit Preuter en overl.
fam.; Marinus Sanders en overl. fam.; Gerrit Hollegien en overl.
fam.; Overl. fam. van Ewijk en Scholten; Jan Pronk; IJmert
Kilwinger en overl. familie.
Donderdag 24 december Kerstavond:
Jgt. Hermanus Vulink; Jgt. Jan Fakkert; Hein en Anne KoenjerDollenkamp; Overl. ouders en fam. Tepperik-Rosenkamp en Willy
Tepperik; Gerard Ruiter; Toos en Bernard Hiethaar en overl. fam.;
Overl. ouders Heerink-Gerritsen; Overl. ouders Tepperik-Halman;
Tonnie en Leon Schoorlemmer; Geert en Dinie Beumer; Bernard
Nijkamp, Wim Rientjes en overl. ouders; Hein en Marietje
Voorhorst-Schrijver; Wim Wigink; Gerda Wigink-Assink, Diane
Wigink-Spikker en overl. fam.; Overl. ouders Lorkeers-Rodijk; Harry
ten Have en overl. fam.; Hein en Anny Reimert-Nijenhuis; Overl.
ouders Wevers-van Riel; Gerardus en Gerard ten Hove en overl.
fam.; Overl. ouders Wichink-Wiggers; Bennie Tibben; Jan
Oostewechel.
Vrijdag 25 december 1e Kerstdag:
Jgt. Han Kieftenbed; Overl. ouders Vulink-Reimert; Riek Vulink;
Jan, Lien en Lidy Lenferink; Mariet Schoorlemmer; Antoon
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Schoorlemmer; Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman
Voorhorst; Anna Alferink; Bertus Alferink, Maaike en Daniëlle;
Overl. ouders Boksebeld-Tutert; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot,
Jan, Bernard en Teun; Overl. fam. Haarman-Nij Bijvank; Riek en
Hein Groot Zwaaftink; Tonnie en Betsie Haarman-Schrijver en overl.
fam.; Bernard Schrijver en Annie Schrijver Klein Overmeen; Antoon
Lobbert; Hein en Herriet Campmans; Gerard Tijscholte; Geert
Voorhorst; Anton Oostewechel en overl. fam.; Gerrit en Manna
Wichers Schreur-Evers; Doortje Mensink en levende en overleden
fam.; Wim en Ria Nijenkamp; Wim Wichink en overl. fam.; Henk
Goorden en overl. fam.; Ouders Ruiter-Tepperik; Herman en Mien
Timmer, Ben en overl. fam.; Gerrit Evers; Minie Evers-Wichers
Schreur; Overl. ouders Heerink-Gerritsen; Overl. fam. BrilHondeveld; Overl. ouders Dijkman-Satink, broers en zussen; Overl.
fam. Vulink-Pol; Anna Kogelman; Jan Hondeveld en fam.; Overl.
ouders Hunneman-ten Have; Antonius Hiethaar, Gerritdina Hiethaarde Groot en Dini Hiethaar; Overl. ouders van DooremolenRoozeman, Geert en overl. fam.; Rie Brinkhof; Bernard
Schoorlemmer en overl. fam.; Jan Bril en overl. fam. Bril-Harink;
Overl. ouders A. Olde Bijvank-Haverkamp; Overl. ouders M.
Kloppenburg-Biemans; Overl. fam. Hoogeslag-Willems; Theo Solen;
Johan van Dooremolen; Overl. ouders Reimert-Habers en fam.;
Bernard Vloedgraven en overl. fam.; Johan en Annie MeijerinkOverkempe en Peter Meijerink; Wim, Marietje en Leonie HiethaarMachielsen; Johan Overmars en Dinie Overmars-Kinds en overl.
fam.; Antoon en Marietje Ogink-Olde Bijvank.
Zaterdag 26 december, 2e Kerstdag:
Overl. fam. Alferink-Buis; Johan en Herman Lubbers; Anna
Alferink-Hobert.

Zondag 27 december:
Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Gerrit en Manna Wichers Schreur-Evers; Jan en Doortje
Voorhorst-Klein Overmeen; Marie Jansen of Lorkeers-Vloedgraven;
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Tonnie en Betsie Haarman-Schrijver; Pastor Theo Balster; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Antoon Tibben; Herman Oosterhuis en
fam.; Johan Timmer en Riek Timmer-Hoogewind; Overl. ouders
Wesselink-Dijkman.
Woensdag 30 december:
Fam. Hondeveld-van Bemmel.
In het weekend van 2 en 3 januari (incl. misintenties van 1 januari):
Jgt. Miene Boksebeld-Tutert; Jgt. Manna Wichers Schreur-Evers;
Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Jan
Hondeveld; Overl. fam. Schoorlemmer-Vegterlo; Overl. ouders
Vulink-Reimert; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders VoorhorstOlde Bijvank en Herman Voorhorst; Pastor Theo Balster; Geert
Voorhorst; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Jan en Tonny Groote Wolthaar-Overmars;
Ouders Ruiter-Tepperik; Tonnie en Betsie Haarman-Schrijver; Overl.
ouders Grondhuis-Wevers; Antoon Tibben; Johan Timmer en Riek
Timmer-Hoogewind; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde
Bijvank-Haverkamp, Wim en Gerrit Olde Bijvank.
Woensdag 6 januari:
Tot zekere intentie; Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. fam.;
Herman Oosterhuis en familie.
Vrijdag 8 januari 1e vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO/PCOB; Jgt.
Gerritdina Vulink-Besten; Overl. ouders en fam. TepperikRosenkamp en Willy Tepperik; Herman en Mien Timmer, Ben 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
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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.
KOSTER
Datum
Za. 19/12
Zo. 27/12
Za. 2/1
Za. 9/1
Za. 16/1
Zo. 31/1

Tijd
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 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

Do. 7/1

19.30 u. Locatieoverleg

P

KERKSCHOONMAAK
Maandag 28 december groep 3, woensdag 20 januari groep 4
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Op maandag 28 en woensdag 30 december en vrijdag 1 januari is het
parochiesecretariaat gesloten.
KOM JIJ OOK OP KERSTAVOND NAAR DE KERSTSTAL
KIJKEN IN DE KERK?
Misschien hebben jullie al gehoord of gelezen dat er dit
jaar geen openbare kerstvieringen zijn in de kerken van
parochie Heilig Kruis. Dus ook niet in Heeten.
Kerstmis en “naar de kerk gaan” zijn voor veel mensen erg
met elkaar verweven. Daarom is de kerk in Heeten op kerstavond,
donderdag 24 december speciaal open voor iedereen. Er is geen
viering maar we heten jullie tussen 18.00 en 20.00 u. van harte
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welkom in de kerk. Gewoon om even naar de kerststal te komen
kijken en te luisteren naar kerstliedjes. Of om een kaarsje op te steken
en een mooie kerstwens in de grote kerstboom te hangen. Even een
frisse neus halen en dan weer naar huis naar de warme kachel. Neem
je mondkapje mee want alles moet wel aan de corona-regels voldoen.
Beide kerstdagen is de kerk natuurlijk ook gewoon open tussen 09.00
en 17.00 u. Iedereen is van harte welkom.
Het Ware Licht,
dat iedere mens verlicht
kwam in de wereld (Joh.1.9))
Het is voor jou
Omarm het gauw
de stilte, rust en vrede
Wat Jezus bereidt,
maakt vrij, verblijdt,
Volg het licht tot aan Zijn stede
Beste mensen, vrijwilligers, parochianen.
Wat een jaar. Niet alles kon doorgaan dit jaar.
Maar voor uw hulp, bijdrage of aanwezigheid, zijn we u dankbaar.
2020 zullen we niet snel vergeten.
We hadden u graag een gezellige avond aangeboden, maar helaas,
we mogen nog niet met veel mensen samen komen
als het niet nodig is.
Dus via dit lichtpuntje wensen wij u een Zalig Kerstfeest
en een gezond 2021
Namens Locatie Overleg
VORMSEL 2021
Ondanks alle onzekerheden zijn we ook in Heeten begonnen met de
voorbereidingen op het Vormsel van 2021. Overleg tussen de
basisschool van Heeten en het pastoraal team heeft opgeleverd dat in
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elk geval de voorbereidingen dit jaar nog op school plaats zullen
vinden.
Hoe het toedienen van het sacrament er uit zal zien, is nog niet
duidelijk. E.e.a. is met name afhankelijk van de ontwikkelingen
rondom het corona-virus en het aantal kinderen uit Heeten dat aan het
Vormsel mee wil doen. De ouders van leerlingen van groep 8 van de
Bernadetteschool zijn inmiddels via een brief benaderd. Ook
kinderen die niet in Heeten op school zitten en volgend schooljaar
naar het voortgezet onderwijs gaan, willen we graag in de
gelegenheid stellen om aan dit Vormsel mee te doen. Als uw kind aan
dit vormsel mee wil doen en nog niet benaderd is, vragen wij u om
een mail te sturen naar de voorzitter van de werkgroep:
b.kleinovermeen@ziggo.nl
Dan zal hij u van het vervolg van het voorbereidingstraject op de
hoogte houden.
Werkgroep Vormsel
LICHT
Weet je nog van vorig jaar, de prachtige kerstwandeling door de
straten? Met waxinelichtjes in glazen potjes langs de hele route? Dat
kan dit jaar natuurlijk niet. Maar juist nu zou het mooi zijn als we met
z’n allen licht in het donker zetten. Op kerstavond, 24 december om
18.00 u. Ieder een paar glazen potjes met waxinelichtjes, gewoon
voor je huis aan de straat zetten. In het dorp, buiten het dorp, dat
maakt niet uit. Om samen als gemeenschap even stil te staan bij het
afgelopen jaar. En als teken van hoop en licht voor de toekomst. Wie
glazen potjes over heeft, kan ze op 24 december in de ochtend
inleveren. We zetten daarvoor een krat voor het KulturhusTrefpunt,
gewoon buiten, aan de kant van het Dorpsplein. Wie het nodig heeft
kan daar dus in de middag potjes halen. Doe je ook mee?

KERSTMIS 2020 ZULLEN WE NIET SNEL VERGETEN
Kardinaal Eijk heeft namens het Bisdom een brief geschreven aan alle
parochianen van het Bisdom over de beleving van kerst in dit voor velen
bijzondere jaar. Deze brief ligt ter inzage achterin de kerk.
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VERENIGINGSNIEUWS
FANFARE ST. CAECILIA
Inzameling oud papier 2021
2 januari
30 januari
27 februari 27 maart
24 april
22 mei
19 juni
17 juli
14 augustus 11 september
9 oktober
6 november
4 december
Vriendelijk en dringend verzoek om het papier zo hoog als mogelijk
is achterin de container te gooien, dan hoeven we niet zo snel het
sloit er op te doen.
Bestuur St. Caecilia
PLAATSELIJK BELANG
Waarom een nieuwsbrief van Plaatselijk Belang?
Na het lezen van een oproep op onze website, via Facebook of ‘t
Kevertje heeft u zich aangemeld voor deze nieuwsbrief. Hiervoor
willen wij u dan ook bedanken.
Via de nieuwsbrief willen wij onze leden vaker, sneller en beter
informeren over activiteiten en ontwikkelingen in het dorp. Dit doen
we al via de genoemde digitale media maar hiermee bereiken we
helaas niet alle leden.
Deze nieuwsbrief is bewust kort gehouden. Intern is het bestuur
volop bezig om de zaken op de rit te krijgen. Public relations en
communicatie via de nieuwsbrief zijn hier onderdeel van. We houden
u uiteraard op de hoogte van deze ontwikkelingen.
Waarom Plaatselijk Belang Heeten?
Plaatselijk Belang Heeten is een vereniging, die streeft naar het
behoud en versterken van de leefbaarheid van Heeten en haar
buitengebied. Hierbij staat het algemeen belang van Heeten en haar
inwoners voorop. Als inwoners maken we ons daar samen sterk voor,
waarbij we denken aan een fijne omgeving om te wonen en te
werken, met genoeg voorzieningen en reuring om de sociale
samenhang sterk te houden.
Plaatselijk Belang Heeten heeft een verbindende en aanjagende rol.
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Zij onderhoudt actief contact met verenigingen, organisaties en
bedrijfsleven in Heeten. Zij organiseert jaarlijks een afstemming
tussen deze partijen. Is initiatiefnemer om het plan eens in de 2 á 3
jaar te actualiseren. Is adviseur en klankbord voor zowel mensen,
organisaties en initiatieven uit Heeten als voor de gemeente. Zet zich
actief in om netwerk en inspiratie op te doen van buiten het dorp.
Plaatselijk belang beheert ook daarnaast het “Dorpsfonds Heeten”.
Kerstboom
Dit jaar staat er een prachtige kerstboom op het Dorpsplein. Een
aanwinst in deze donkere tijd in aanloop naar Kerst. Op initiatief van
een tweetal inwoners en met financiële ondersteuning van enkele
Heetense Ondernemers en Plaatselijk Belang is de boom geplaatst.
Oud en nieuw
Vanwege de Corona-pandemie is het helaas niet mogelijk om tijdens
oud en nieuw een activiteit te organiseren.
Jaarvergadering
De jaarvergadering kon dit jaar vanwege de beperkingen door het
Covid19 virus niet gehouden worden. De agenda, het (financiële)
jaarverslag en het programma staan vermeld op de website. Voor de
aftredende bestuursleden zijn geen vervangers gevonden en ook heeft
zich niemand kandidaat gesteld. Wij stellen voor om het boekjaar
middels deze brief af te sluiten en daarvoor uw goedkeuring te
vragen. Vragen kunnen per mail of per brief gesteld worden.
Bedanken vrijwilligers
Via deze nieuwsbrief willen we alle vrijwilligers bedanken voor alle
mooie initiatieven die dit jaar in Heeten hebben plaatsgevonden.
Zonder al deze vrijwilligers zouden initiatieven zoals het aanlichten
van de kerk niet gerealiseerd worden. We mogen trots zijn hoe we
samen het dorp leefbaar en levendig houden.
Aanmeldingen nieuwsbrief
We zijn erg enthousiast over de vele aanmeldingen die we hebben
ontvangen voor de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief of
als lid kan via onze website (www.pbheeten.nl).
We wensen iedereen veel gezondheid, fijne Kerstdagen en een goede
jaarwisseling toe.
Plaatselijk Belang Heeten
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JUVENTA KERST
Op 21, 22 en 23 december hebben wij, de Juventa, weer drie
fantastische dagen georganiseerd voor de kinderen van groep 3 t/m 8
van de basisschool in Heeten. Dat worden weer dagen met leuke
spelletjes en activiteiten in het thema: disco fever! Algemene
informatie:
Datum: 21, 22 en 23 december
Tijd: 09.00-15.30 u.
Waar: Groep 3 en 4: de voetbalkantine van SV Heeten
Groep 5, 6, 7, 8: KulturhusTrefpunt Heeten
Kosten: €3,- per dag
Alle dagen moet je een gevulde broodtrommel en een lege drinkbeker
meenemen. Ook gaan we tijdens onze dagen naar de sporthal toe,
neem dus je gymkleding en gymschoenen mee op deze dagen. Groep
3 en 4 gaan op dinsdag 22 december naar de sporthal en groep 5, 6, 7
en 8 gaan op woensdag 23 december naar de sporthal (’s ochtends
verzamelen bij de sporthal). Meer informatie over de verdeling van
de groep en de inschrijving kunt u vinden op onze website. Als u nog
vragen heeft kunt u contact opnemen met ons via de mail
(juventaheeten@gmail.com) of via onze Facebookpagina Juventa
Heeten. Wij hebben er weer zin in! (Deelname op eigen risico)
www.Juventaheeten.com www.facebook.nl/juventaheeten
Juventa Heeten

OVERIG NIEUWS
KULTURHUSTREFPUNT
Gratis boeken van Pastoor Balster.
Na het overlijden van Pastoor Balster is er in zijn woning een grote
en mooie verzameling boeken achtergebleven. In overleg met de
familie willen we deze boeken graag aan de parochianen van Heeten
ter beschikking stellen. De boeken liggen in dozen in het
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KulturhusTrefpunt, onderverdeeld in de volgende categorieën:
Filosofie, spiritualiteit, Christendom, romans, gedichten en diversen.
Op zaterdag 19 december, na de kerkdienst met pater Zandbelt,
kunnen belangstellenden de collectie in het KulturhusTrefpunt inzien
en de boeken van hun gading gratis meenemen.
SPREEKUUR ENERGIEK HEETEN
Op dinsdagavond 5 januari houdt Energiek Heeten weer spreekuur.
Het spreekuur wordt gehouden van 20.00 tot 21.00 u. in Kulturhus
Trefpunt. Gezien de Coronamaatregelen willen wij u verzoeken om u
telefonisch aan te melden op telefoonnummer 06-46752145. Het
aanmelden kan tot maandagavond 4 januari 2021. 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 (06-83173525)
Loeck Tomassen (06-51343620), Janet Besten (06-46752145)

BEZORGING KEVERTJES NA DE
KERSTVAKANTIE
Op 8 januari komt er weer een Kevertje uit, mocht
het zo zijn dat de scholen dan nog dicht zijn,
verzoeken wij de kinderen de Kevertjes uit de kerk
te halen op vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 u.
15

AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum Aantal weken
vrijdag
8 januari 2021
2
22 januari 2021
2

Kopij inleveren
zondagavond
3 januari 2021
17 januari 2021

De redactie en alle medewerkers van ’t Kevertje
wensen u fijne feestdagen en een gezond 2021
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