't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Vastentijd 2019: Schoon water verandert alles!
Doe mee met de vastenmaaltijd en viering in de Pauluskerk in
Raalte.
Voorheen zette Vastenactie vooral in op bepaalde projecten in een
aantal landen. Die projecten worden nog altijd ondersteund, maar dit
jaar is de focus anders komen te liggen. En wel op: water. We staan
er in ons welvarende land nauwelijks nog bij stil wat een luxe het is,
dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.
Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van
gezondheid, opleiding en scholing, economische
ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en
vrouwen. Wilt u meer weten: www.vastenactie.nl.
Zoekt u Vastenactie 2019 op via google, dan treft u
direct een prachtig filmpje van drie-en-een-halve minuut, waarin in
heldere taal wordt uitgelegd wat water voor ons doet en heel veel
andere leuke wetenswaardigheden over water. Het is echt de moeite
waard dit filmpje te bekijken!
Naast de aandacht die in iedere locatie van onze parochie H. Kruis
wordt gegeven aan de Vastenactie houden we voor de gehele
parochie H. Kruis een vastenmaaltijd in de Pauluszaal in Raalte en
vieren we aansluitend in de Pauluskerk. Daarbij is Petra Janssen van
Vastenactie aanwezig en zal ons vertellen.

Vrijdag 1 maart 2019

jaargang 53

nummer

4

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:
Kerkbijdrage:

bankrekening NL15RABO01202.02.573
bankrekening NL26RABO01202.04.703
t.n.v. administrateur H. Reefman
Dit parochieblad komt uit voor 2 weken

_______________________________________________________
Algemene informatie
Openingstijden secretariaat: Heeten tel.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
06-42571832 pastornijland@parochieheiligkruis.nl
M.J. Brinkhuis, diaken
06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
Pastoraal werkers
H. Bloo
06-22291539 h.bloo@katholieksalland.nl
Drs. A.M.A.L. Gunnink-van den Berg 038-4527475 lonnekegunnink@hetnet.nl
C.M. Broekhoff-Bosman
06-83202244
jpsalland@live.nl
E.E.W. Reeuwijk
06-51310908 ereeuwijk@heiligelebuinus.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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Doe mee met de vastenmaaltijd:
Wanneer:
Zaterdag 23 maart 17.00 u.
Inloop vanaf 16.45 u.
Waar:
In de Pauluszaal van de Pauluskerk in Raalte
Opgave:
Opgave vóór maandag 18 maart via de lijst achterin de
Pauluskerk of Pauluszaal of via
ypmabulle@versatel.nl
Aanmelden is nodig, omdat er slechts
ruimte is voor een beperkt aantal
deelnemers
Niet vergeten: eigen bord en bestek meenemen!
Kosten:
€ 3 per persoon
Om 19.00 u. is er aansluitend een woord- en communieviering door
pastoraal werker Lonneke Gunnink – van den Berg. In deze viering
zal Petra Janssen ons meenemen met dat Vastenactiethema ‘water’.
Uiteraard hoef je je voor de viering niet op te geven. In de kerk is
ruimte voor zeer velen. Steunt u Vastenactie ook dit jaar weer? In de
Vastentijd staan natuurlijk de bekende bussen in de kerk, waar u uw
donatie in kunt doen. U kunt ook geld overmaken op:
NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 2/3
Heeten
Zo. 3/3
Nw. Heeten
Za. 2/3
Nw. Heeten
Zo. 3/3

Tijd
17.30 u.

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

20.00 u.

Carnavalsviering,
past. werker C. Broekhoff
Geen viering

Koor
Parochiekoor
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Holten
Zo. 3/3
Heeten
Wo. 6/3

09.30 u.

Datum
Heeten
Za. 9/3
Heeten
Zo. 10/3

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistivering,
past. G. Nijland
Geen viering

12.30 u.

DOOPVIERING
Linde Mardi, dochter van
Michel en Ellen NeppelenbroekOlde Bijvank en zusje van Finn,
voorganger vicaris
R. Cornelissen
Geen viering

Nw. Heeten
Za. 9/3
Nw. Heeten
Zo. 10/3
Holten
Zo. 10/3
Heeten
Wo. 13/3

19.00 u.

Woord- en communieviering,
past. werker H. Bloo
Aswoensdag,
em. past. J. Verweij

Parochiekoor
Koor
Parochiekoor

Sunshine

Geen viering
Geen viering
19.00 u.

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 maandag 11 februari is op 92-jarige leeftijd overleden Maria
Antonia Bruggeman-Jansman. Zij woonde op de Stevenskamp 201 te
Heeten. Haar uitvaart en begrafenis hebben op zaterdag 16 februari
plaatsgevonden te Mariënheem.
Dat zij moge rusten in vrede.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 2 en 3 maart:
Jgt. Antoon Veldkamp; Jgt. Riek Vulink; Overl. ouders VulinkReimert; Wim en Ria Nijenkamp; Dinie Beumer; Overl. ouders van
Dooremolen-Roozeman, Geert en overl. fam.; Overl. fam. VeldkampWieten; Weduwe van Antonius Geertman; Herman en Mien Timmer,
Ben en overl. fam.; Mariet Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer;
Overl. ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Heman Voorhorst; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Hein en Grade Wagemans en overl. fam.; Overl. ouders
Grondhuis-Dijkman; Wim en Toos Tutert; Overleden familie; Johan
Elshof en overl. fam.; Antonia Wichink-Wiggers; Annie TepperikHalman; Marian Simons; Riek ten Have-Klein Swormink; Manna
Wichers Schreur-Evers; Hein Campmans; Gerrit Evers; Geert
Voorhorst; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde BijvankHaverkamp en Wim Olde Bijvank; Annie Rodijk-Hondeveld; Gerrit
Aarnink en overl. familie.
Woensdag 6 maart:
Jan Voorhorst.
In het weekend van 9 en 10 maart:
Ben Lugtenberg; Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Anton Oostewechel en overl. fam.; Annie Tepperik-Halman;
Marian Simons; Riek ten Have-Klein Swormink; Manna Wichers
Schreur-Evers; Hein Campmans; Annie Rodijk-Hondeveld; Wim
Bosgoed en overl. fam.; Wim Rouweler.
Woensdag 13 maart:
Tinus Roesink; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en
Teun; Leida en Frans Boerhof; Gerrit Aarnink; Jan Bril; Overl.
ouders Jonkman-Veldkamp; Willy Tepperik en overl. ouders
Tepperik-Rosenkamp.
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OPGAVE MISINTENTIES VOOR PASEN
De misintenties voor Pasen moeten uiterlijk zondagavond 7 april
binnen zijn.
MISINTENTIES IN HET WEEKEND
In de toekomst zal er 1 x in de maand in het weekend geen viering
zijn, 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.
Voor zover nu bekend zijn er in de weekenden van 16 en 17 maart, en
27 en 28 april geen vieringen.
KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Za. 2/3
Wo. 6/3
Za. 9/3
Zo. 10/3
Zo. 24/3
Za. 30/3
Za. 6/4

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

Za. 13/4
Zo. 14/4
Do. 18/4

19.00 u.
10.30 u.
19.00 u.

Vr. 19/4
Zo. 21/4

15.00 u.
10.30 u.

Ma. 22/4

09.00 u.

Koster
A. Rekveld en G. Tepperik
A. Rekveld en G. Tepperik
A. Rekveld en T. Nijmeijer
A. Rekveld
A. Rekveld
A. Rekveld en G. Tepperik
A. Rekveld en
T. Nijmeijer
A. Rekveld
A. Rekveld
A. Rekveld en
G. Tepperik
A. Rekveld en
T. Nijmeijer
A. Rekveld

Acolieten
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
Eveline en Tijs Salden
Geen misdienaars
Ruben en Judith Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Tijs en Judtih Salden
Geen misdienaars
Ruben en Eveline Salden
Geen misdienaars
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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*
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.
Volgende doopzondag is 10 maart 2019.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Di. 12/3 19.30 u.

Locatieraad en pastoraatsgroep

P

KERKSCHOONMAAK
Maandag 4 maart groep 1
Woensdag 27 maart groep 2
KOPER POETSEN
Pasen nadert daarom gaan wij net als andere jaren weer koper
poetsen. Wij vragen dames die ons willen helpen en wel op dinsdag
26 maart om 09.00 u. Noteer deze datum. Alvast bedankt!
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VERVOLG INFORMATIE OVER VASTENACTIE:
Extra (leuk) om te weten voor Hongerdoekenliefhebbers
Tijdens de vastentijd 2019 (7 maart tot en met Goede vrijdag 19
april) zijn in de Domkerk in Utrecht zogenoemde ‘hongerdoeken’ te
zien, een eeuwenoude kunstvorm. Het gebruik van hongerdoeken
stamt uit de Middeleeuwen. Tijdens de vastentijd (veertig dagen voor
Pasen) hingen de doeken in de kerk om het zicht op het altaar te
ontnemen als een aansporing voor de mensen om tot inkeer te komen.
Vanwege de vastentijd en het daar bij horende hongergevoel, kwam
de benaming 'hongerdoek' in zwang.
Praktische informatie
U kunt de tentoonstelling bezoeken van donderdag 7 maart t/m
Goede Vrijdag 19 april 2019 in de Domkerk in Utrecht (Achter de
Dom 1). De toegang is gratis.
Openingstijden Domkerk:
maandag t/m vrijdag van
11.00 - 16.00 u.
zaterdag van
11.00 - 15.30 u.
zondag van
13.30 - 16.00 u.

Hongerdoek 2019
‘Mens waar ben je’

Officiële opening
Op donderdag 7 maart 2019 is de officiële opening van de
Hongerdoekententoonstelling
waarbij de kunstenaar van de
hongerdoek 2019 "Mensch, wo bist du?", Uwe Appold, aanwezig is.
Vanaf 15.30 u. kunt u de tentoonstelling zelf bekijken. Van 16.00 18.00 u. is de officiële opening. Deze vindt plaats in het Noorder
transept in de Domkerk, Utrecht. Vindt u het leuk om hierbij
aanwezig te zijn?
Stuur dan een e-mail naar kitty.trilsbeek@vastenactie.nl.
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Rondleidingen
Tijdens de tentoonstellingsperiode is er elke donderdag om 14.00 u.
een gratis rondleiding langs de hongerdoeken.
VERANDERKUNDE..
Het is nog maar een paar weken geleden dat ik gepresenteerd en
begonnen ben als ‘de nieuwe pastoraal werker’. Het is een nieuwe
benoeming, nieuwe parochies en nieuwe mensen met uiteraard elk
hun eigen manier van ‘zijn’ en werken. Een uitdaging om zo snel
mogelijk toch die verschillende geloofsgemeenschappen (een beetje)
te leren kennen. Om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Om zo
een beetje vaste grond onder de voeten te krijgen zodat ik soms al kan
zeggen: “Hé, oh ja, die ken ik, die mevrouw of meneer heb ik
gesproken”…of, “ik ben al in die kerk geweest”.
Het ligt natuurlijk aan mij maar ik vind het best lastig om ergens weer
nieuw te beginnen. “Jij kan niet tegen verandering”, zei iemand laatst
lachend tegen mij. “En dat voor een pastor in veranderkunde!”
Veranderkunde, zoals ik mijn bijzondere aandachtsveld in het
pastoraal team en in onze parochie zelf heb genoemd. De term
‘opbouwwerk’ zoals het meestal genoemd wordt, is één van de
profielen die wij de afgelopen jaren in ons pastoraat kennen. Maar die
naam klinkt als iets dat steeds meer wordt, groter en hoger wordt. En
dat is ons in de komende jaren in onze parochies naar alle
waarschijnlijkheid niet gegeven. Vandaar dat ik de term
‘opbouwwerk’ graag wijzig in ‘veranderkunde’. En veranderen, als
het gaat om loslaten van bekende parochianen/mensen, is voor mij
niet makkelijk. Mensen maken dat je je ergens thuis kan voelen.
Mensen maken dat je je hecht aan plekken, ruimtes en locaties.
Mensen maken dat je een geloofsgemeenschap kan en mag vormen.
Juist omdat het gedragen wordt door mensen…
En toch was het juist dat wat Jezus deed, veranderen. Hij trok met
zijn leerlingen rond, nergens bleef hij permanent. Hij verkondigde de
blijde boodschap in geheel de streek, lezen we in het evangelie. Hij
trok van stad naar stad, naar dorp naar dorp. Overal ontmoette hij
mensen. Overal kwamen de mensen luisteren naar zijn manier van de
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uitleg van de Thora, de heilige Schrift. En, zoals dat in de oudheid
gebruikelijk was, bleef hij op vele plaatsen langer dan de 2 a 3 dagen
(maximaal!) die wij meestal bij vrienden en kennissen verblijven als
we ergens komen logeren. In die tijd was een paar maanden niets!
Denk bijvoorbeeld aan de tijd die Maria verbleef bij Elisabeth toen
zij haar opzocht toen ze hoorde dat zwanger was. Drie maanden, staat
er in de Schrift (Lc 1,56). Drie maanden voor een ‘bezoekje’. In die
tijd bouw je toch een hechte relatie op… En toch, elke keer trok Hij
weer verder. Omdat het verkondigen van de Boodschap voor hem zo
belangrijk was. Omdat Hij er vast van overtuigd was dat er elke keer
weer nieuwe mensen op zijn pad kwamen. Omdat hij er een diep
vertrouwen en geloof in had dat het elders ook weer goed zou zijn.
En omdat het hem uiteindelijk ging om een gemeenschap van mensen
die zo groot was en zo met elkaar verbonden was juist door dat wat
Hij uitdroeg. Het maakte dus niet uit waar hij was. Door de mensen,
de nieuwe mensen, voelde hij zich toch wel thuis en verbonden.
Hoe is dat eigenlijk bij u? Durft u los te laten in het volle vertrouwen
dat het elders ook goed zal zijn? Of blijft u liever bij dat en degene
die u bekend en vertrouwd is? Is het verder trekken naar een andere
plek en andere mensen dan voor u lastig of kan je het juist
interpreteren als iets dat eigen is aan dat wat wij willen zijn, de
volgelingen van Jezus? In onze parochie zullen we de komende tijd te
maken hebben met veranderingen. Al was het maar over de
spannende vraag hoe we in onze tijd de boodschap van Christus uit
kunnen dragen naar een nieuwe generatie toe. En daarbij zijn wij
allemaal nodig, waar we ook wonen en leven. Want met elkaar zijn
we immers 1 grote geloofsgemeenschap…een gemeenschap van
gelovigen. Gelukkig maar!!
Pastoraal werker Evelien Reeuwijk
DE AGRARIËR EN DE ACTIVIST
De laatste tijd zijn er regelmatig berichten in het nieuws over
dierenactivisten tegenover de agrariërs. Dierenactivisten nagelen de
boer aan de schandpaal en schuwen geen enkel middel om ons te
doordringen van hun mening. Agrariërs voelen zich serieus bedreigd
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en niet veilig meer. Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit Carola Schouten roept op tot dialoog. Ik ben het
volledig met haar eens, maar het is toch makkelijker gezegd dan
gedaan. Zo blijkt.
Een dialoog gaat uit van wederzijds respect. Als je werkelijk luistert
en respect kunt opbrengen voor het standpunt van de ander, dan kan
het gebeuren dat je ook iets van die ander overneemt. Iets waar je tot
dan toe misschien niet aan gedacht had. Zo kun je naar elkaar toe
groeien. Dit lukt niet als je koste wat het kost blijft staan op je eigen
standpunt.
Bij de boeren, die ik ken en weleens bezocht of gesproken heb, zie ik
liefde voor dier en natuur. Meer dan eens heb ik gehoord hoe zij hun
best doen balans te vinden tussen het runnen van hun bedrijf,
economische belangen, het welzijn van hun vee en de
verantwoordelijkheid die ze hebben voor het voortbestaan van de
schepping. Rentmeesterschap in Bijbelse taal. Ze hebben grond en
bedrijf vaak overgedragen gekregen van vorige generaties en zijn zich
bewust van het voortbestaan van al wat leeft, groeit en bloeit. Juist
ook voor toekomstige generaties. Het boeren is allang geen
eenvoudig beroep meer, dat je misschien zou doen ‘omdat je toch
niets beters kunt’. Nee, boeren is een vak, waarvoor je een goed stel
hersens en een goede opleiding moet hebben genoten, en waarvoor je
ook de nodige liefde voor vee en gewas moet hebben.
U merkt het, mijn hart gaat uit naar de boer. Maar mijn hart gaat ook
uit naar de natuur en dierenwelzijn. Al vanaf mijn
middelbareschooltijd doe ik mijn best het milieu zo min mogelijk te
belasten. Toen heette dat nog milieu. Tegenwoordig heet dat
duurzaamheid en je inzetten voor het behoud van het klimaat. Toen ik
op de middelbare school zat kwam net het bewustzijn op, dat de
aarde aan het opwarmen was. Inmiddels weten we er heel wat vanaf
en zijn we druk doende met klimaatakkoorden en CO2-reductie. De
huidige middelbare scholieren spijbelen om duidelijk te maken, dat
hun toekomst in handen van regeringsleiders van nu ligt. Ook dit
raakt mijn hart.
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Maar mijn hart bloedt als ik merk, dat meerdere partijen zich radicaal
opstellen. Mijn hart bloedt als ik er aan denk, dat mens, dier, natuur
en aarde - onze schepping - er uiteindelijk domweg de dupe van
worden. Als we de handen ineen slaan, met elkaar ideeën uitwisselen
en met respect omgaan met elkaars kennis, dan zou er toch een betere
wereld - dat Rijk van God, waar we aan bouwen - moeten kunnen
groeien. Kernwoord is hier niet alleen respect, maar ook liefde. Niet
alleen voor dier en natuur, maar vooral ook voor elkaar.
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker parochies H.
Kruis en H. Lebuinus

WE GAAN ALS PAROCHIE HEILIG KRUIS WEER NAAR
LOURDES!
Beste parochianen,
Van zaterdag 21 september tot en met donderdag 26 september 2019
is er weer een bedevaart naar Lourdes met de parochie H. Kruis. Ook
parochianen uit de H. Lebuinusparochie worden uitgenodigd mee te
gaan. Als Sallanders samen naar Lourdes onder leiding van pastoor
Ronald Cornelissen, pastoraal werker Evelien Reeuwijk en Marion
Kogelman als hotelleider. We zullen met een luxe touringcar vanuit
Raalte en omgeving naar het vliegveld reizen. De vlucht duurt een
kleine twee uur. Heel comfortabel.
In Lourdes zullen we als parochiegroep samen in een hotel verblijven
en met elkaar de dagen in het prachtige heiligdom gaan beleven.
Ervaringen delen op die plek waar Maria aan Bernadette verscheen.
De vieringen doen we grotendeels samen met de andere Nederlandse
pelgrims. Ook zullen we eigen vieringen hebben, zoals de kruisweg
en een viering met wijding van de devotionalia (rozenkransen,
kaarsen, medailles en zo). We bezoeken de bezienswaardigheden op
het heiligdom en in het stadje Lourdes zelf. Natuurlijk lopen we mee
met de schitterende lichtprocessie en sacramentsprocessie. We vieren
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de H. Mis bij de Grot, waar Maria aan Bernadette verscheen, en er is
een indrukwekkende internationale H. Mis met duizenden
medegelovigen. Ook is er ruimte voor ontmoeting of voor stil gebed
bij de Grot. Hoofdaalmoezenier van deze bedevaart van erkende
bedevaart organisatie VNB is onze pastoor Ronald Cornelissen.
Lourdes is heel bijzonder. Je kunt het niet uitleggen, je moet het zelf
ervaren. Het is de plek waar ruim 160 jaar geleden Onze Lieve
Vrouw verscheen aan de kleine Bernadette. Sommigen zeggen diep
geraakt: ‘Hier raakt de hemel de aarde’.
Zorg nodig?
Het is een reis waar medische zorg aanwezig is. Ook als u afhankelijk
bent van rolstoel en/of rollator kunt u in principe deelnemen.
Tarief per persoon voor deze zesdaagse bedevaart is € 899,00, op
basis van een tweepersoons kamer in een driesterren hotel (inclusief
busvervoer vanuit Raalte e.o. naar het vliegveld, vlucht, busvervoer
naar hotel in Lourdes, volpension, reisleiding en pastorale
begeleiding).
Een aantal dagen eerder zal er vanuit de H. Lebuinusparochie een bus
naar Lourdes vertrekken voor mensen met een kleine beurs. Zij zullen
onderdak krijgen in Cité Saint Pierre, dicht bij het heiligdom.
Voor meer info over beide reisinitiatieven:
Marion Kogelman, tel: 06-18291938, e-mail:
mkogelmanbloo@gmail.com,
Ben Lokate, tel: 0572-354090, e-mail: lokate@aartsbisdom.nl,
pastoraal werker Evelien Reeuwijk, e-mail:
ereeuwijk@heiligelebuinus.nl of
pastoor Cornelissen, e-mail: cornelissen@aartsbisdom.nl of op de
website van VNB; www.vnbreizen.nl .
U kunt ook contact opnemen met de contactpersoon van Heeten:
Joke Alferink, tel.0572-381499 e-mail: jokealferink1956@gmail.com
Gaat u ook mee met onze Sallandse bedevaart?
Hartelijke groeten namens alle VNB - contactpersonen in onze
parochie H. Kruis, Ronald Cornelissen, pastoor
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VERENIGINGSNIEUWS
COLLECTE JANTJE BETON
Spelen is belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. Drie
op de tien kinderen speelt niet of slechts een keer per week buiten.
Bovendien zijn er veel kinderen die niet lid kunnen worden van een
club of een vereniging. En die zijn dus aangewezen op de
speelplekken in de buurt. Daarom haalt Scouting Achille Ratti
Heeten geld op tijdens de jaarlijkse Jantje Beton Actie. 50 % van de
opbrengst gaat naar onze clubkas en 50 % naar projecten van Jantje
Beton. Zo zorgen we er samen voor dat meer kinderen, meer kunnen
spelen. De collecte wordt in het buitengebied gelopen in de week van
2 - 8 maart. Op vrijdagavond 8 maart zullen de kinderen van de
Scouting zelf, onder begeleiding van ouders, in de kern van Heeten
langs de deuren gaan. Mocht u deze avond niet thuis zijn en toch een
bijdrage willen leveren dan kan dat via:
www.jantjebeton.nl/niet-thuis, selecteer Scouting Achille Ratti, kies
een bedrag (50 % is voor de Scouting) en bevestig de betaling.
Namens alle scoutingleden en kinderen van Nederland alvast hartelijk
dank voor uw gift!
55+ SCHOONHETEN
Dinsdag 5 maart wordt onze middag verzorgd door brandweer-politie
van de gemeente Raalte. onderwerp:veiligheid in en om ons huis.
Ook de 55+ Heeten is uitgenodigd. Aanvang 14.00 u. in ‘t Scheultie.
CARNAVALSOPTOCHT
Op zondag 3 maart gaat de carnavalsoptocht door ons dorp!
Carnavalsvereniging Sallands Zotten hoopt er samen met jullie en
prins Stefan en prinses Stieneke een geweldige optocht van te maken.
Mooie verkleedde kinderen, duo’s en loopgroepen, versierde wagens
met verrassende thema’s. We hopen jullie allemaal te zien als
deelnemer of in het publiek! De mooist verkleedde kinderen in het
publiek kunnen een prijsje winnen. Na de optocht wordt het feest bij
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onze residentie Brasserie Dert13n voortgezet. Gezellig als u ook
komt!
De optocht start om 14.30 uur. De route: start Dorpsplein –
Dorpsstraat – Weseperweg – Het Wormer – Oltheten –
Hordelmansweg – Niëenhof – Stellingmolen – Dorpsstraat –
Uilenbroekstraat – Schutterstraat – Holterweg – Einde Dorpsstraat.
Gelieve geen auto’s langs de route plaatsen.
Online inschrijven voor de optocht kan op onze website
www.sallandszotten.nl. Voor de categorie ‘Grote wagens’ geldt een
verplichte online inschrijving. Er kunnen maximaal 34 wagens
meedoen, vol = vol. Online inschrijven vóór zaterdag 2 maart 12.00
u. Alle andere deelnemers kunnen zich ook op 3 maart inschrijven bij
onze residentie Brasserie Dert13n tussen 13.00 en 14.15 u. We zien
jullie graag tijdens de optocht!
Optochtcommissie Sallands Zotten
TONEELVERENIGING ARS LONGA
Op 13, 15 en 16 maart is het dan eindelijk zover!
De jaarlijkse toneelvoorstellingen van Ars Longa met dit jaar als titel:
‘Broeders bij nonnen waar zijn we aan begonnen’
Het belooft weer een gezellig avondje lachen te worden! We vieren
ook ons 60-jarig jubileum met allerlei extra’s. Er zijn nog kaarten
beschikbaar. Voorverkoop via Bakkerij Bosgoed en Dert13n. Ook
zijn er nog dinerarrangementen inclusief toegang beschikbaar.
Reserveren rechtstreeks bij Dert13n.
Vriendelijke groet, Ars Longa

OVERIG NIEUWS
Historisch Heeten houdt op vrijdag 1 maart
2019 van 18.00 tot 20.00 u. voor de eerste keer
van het jaar een inloopavond in het woon- en
zorgcentrum
Stevenskamp
voor
belangstellenden in de familiegeschiedenis.
Leden van Historisch Heeten kunnen samen
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met u zoeken naar historische gegevens van uw eigen familie. Bekijk
vooraf onze website www.historischheeten.nl de lijst met namen,
geboorte- en overlijdensdata op bidprentjes van uw voorouders.
Boeken over de geschiedenis van Heeten liggen ter inzage en er zijn
boeken te leen. U bent van harte welkom. Wij helpen u graag.
WANDEL4DAAGSE HEETEN
De datum voor de Wandel4daagse 2019 is bekend. Dit jaar is deze
van maandag 24 t/m donderdag 27 juni. Zet het alvast in je agenda,
zodat we er samen weer een leuk evenement van kunnen maken. Lijkt
het je leuk om te helpen met organiseren? Stuur ons een mailtje en
dan nemen wij contact met je op. Tevens zijn we nog op zoek naar
vrijwilligers die ons 1 of meerdere avonden willen helpen.Voor meer
info mail naar wandelvierdaagseheeten@gmail.com
HERSENSTICHTING
Van 28 januari t/m 2 februari 2019 vond zoals u weet in Heeten de
collecte voor de Hersenstichting plaats. Er zijn veel collectanten (17)
op pad gegaan om, voor al die mensen met een hersenaandoening,
geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 1.022,70
opgeleverd! Deze mooie opbrengst wordt besteed aan
wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage
te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een
hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor
uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom
op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 t n v Hersenstichting,
Den Haag. Hersenstichting, afdeling Heeten. W.Groenewoud.
E-mailadres; w.groenewoud2@kpnplanet.nl tel; 0572381524
GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VROUWENWERK
Omgeving Raalte/Deventer (Overijssel)
Heb jij een hart voor vrouwen die in kwetsbare situaties zijn terecht
gekomen? Stichting Terwille heeft een nieuwe woonlocatie in
Overijssel waar vrouwen vanuit verschillende situaties een tijdje
kunnen wonen en werken aan een nieuwe toekomst. Wil jij ons
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helpen om deze vrouwen een warm thuis te bieden en hen een
steuntje in de rug te geven? Dan is Terwille op zoek naar jou! Is dit
iets voor jou, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met
onze coördinator vrijwilligers via mailadres: vrijwilligers@terwille.nl
of telefoonnummer: 050-3116226.

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 2 maart 2019
09:30 SVVN JO13-2
08:45 Heeten JO11-2
11:00 Heeten JO13-1
Zaterdag 9 maart 2019
15:00
Heeten JO19-1
13:00
Schalkhaar JO19-6
14:30
Heeten JO17-1
13:00
Epse JO17-1G
12:45
Heeten JO15-1G
13:00
Rohda R. JO15-5
11:10
Heeten JO13-1
11:10
Heeten JO13-2
09:00
Diepenveen JO13-2G
08:30
FC RDC JO11-1
08:45
Heeten JO11-2
08:45
Heeten JO11-3G
10:05
Heeten JO9-1
08:30
SVI JO9-4
10:00
JCHW 4 tegen 4 1
10:00
JCHW 4 tegen 4 1
10:00
Heeten 4 tegen 4 3
Zondag 10 maart 2019
14:00
Heeten 1
09:30
Rohda R. 4
10:15
Heeten 3
11:30
Rohda R. 11
12:30
Heeten 5
10:00
Kon. UD 3
10:45
Heeten 7
09:30
Almelo 45+1

Uit
Heeten JO13-2
Heeten JO11-3G
Sportclub Deventer 13-1

oefen

Juventa '12 JO19-1
Heeten JO19-2
csv Apeldoorn JO17-3
Heeten JO17-2G
Eefde SP JO15-1G
Heeten JO15-2G
FC Eibergen JO13-2G
SEH JO13-2
Heeten JO13-3
Heeten JO11-1G
Wesepe JO11-1G
ABS JO11-4
Excelsior'31 JO9-2
Heeten JO9-2G
Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 4 tegen 4 2
divers 4 tegen 4
Zwolle SV 1
Heeten 2
Sc. Overwetering 4
Heeten 4
Nieuw Heeten 4
Heeten 6
Broekland 5
Heeten 45+1
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TRAININGSGROEP SV HEETEN
Beste jongens en meisjes, ben je 5 jaar en of net 6 en lijkt het je leuk
om te gaan voetballen in teamverband en wil je dit graag een keertje
proberen. Dan is dit je kans. De trainingsgroep van sv Heeten is ook
na de winterstop van start gegaan. De training is elke zaterdag van
09.00 tot 10.00 u.
4x4 sv Heeten
Ben je 6 jaar en of net 7 dan mag je ook natuurlijk een keertje
proberen. Deze groep traint elke donderdag van 17.45 tot 18.45 u.
VOLLEYBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 2 maart
16:30
Heeten Sportief MB 1
18:30
Salvora DS 1
20:45
Heeten Sportief HR 1
21:15
Heeten Sportief HR 3
20:15
Heeten Sportief DR 1
20:15
Heeten Sportief DR 3
20:45
Heeten Sportief DS 1
21:30
Heeten Sportief HR 2
21:30
Heeten Sportief HR 4
Zaterdag 9 maart
09:00
Salvora N6 2
09:00
Avior N6 4
09:00
Vocluma N4 1
09:30
Heeten Sportief N4 1
10:00
Heeten Sportief N2 1
10:00
Heeten Sportief N6 1
11:00
Heeten Sportief N6 2
11:00
A.B.S. N2 1
16:30
Heeten Sportief MB 2
16:30
Heeten Sportief DS 2
16:30
Heeten Sportief MB 1
Maandag 11 maart
20:15
Luttenberg DR 3

Uit

Sporthal

Volleybalv. Zeewolde MB 1
Heeten Sportief DS 1
D.S.C. HR 1
Dash HR 1
Klarenbeek DR 2
Hooiberg DR 1
Primavo DS 1
WIK Steenderen HR 1
sv Twello HR 1

HEETEN
RAALTE
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN

Heeten Sportief N6 1
Heeten Sportief N6 2
Heeten Sportief N4 1
Hooiberg N4 1
Hevo N2 1
Avior N6 3
Avior N6 5
Heeten Sportief N2 1
A.B.S. MB 1
A.B.S. DS 3
VVH MB 2

HEETEN
TWELLO
TWELLO
TWELLO
DEVENTER
HEETEN
TWELLO
DEVENTER
HEETEN
HEETEN
HEETEN

Heeten Sportief DR 3

LUTTENBERG
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Dinsdag 12 maart
19:45
SV Nieuw Heeten DR 1
20:30
Dio Ugchelen DS 2
Woensdag 13 maart
18:30
Heeten Sportief MB 2
19:30
Klarenbeek DR 2
Innovatiemakelaars.nl
20:15
WSV HR 1

Heeten Sportief DR 1
Heeten Sportief DS 2

NW. HEETEN
APELDOORN

Klarenbeek MB 1
Heeten Sportief DR 2

HEETEN
KLARENBEEK

Heeten Sportief HR 1

WARNSVELD

POTGROND- EN COMPOSTACTIE
Namens Heeten Sportief willen wij iedereen die een bestelling of een
vrije gift heeft gedaan, hartelijk bedanken! Door uw bijdrage en door
de samenwerking met Zuid Oost Salland is het wederom een
geweldig succes geworden. Zaterdag 2 maart zal de compost en
potgrond aan huis worden bezorgd. In het dorp zal het net als
voorgaande jaren, gescheiden van elkaar worden rond gebracht.
Mochten er onverhoopt nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt
u contact opnemen met Saskia Reimert tel: 0641191030.
Heeten Sportief
HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Vrijdag 8 maart
19:00 Plus Severijn Heeten DMW1
Zaterdag 9 maart F toernooi
09.00 Toernooi F3
09.20 Toernooi F2
13.15 Toernooi F1
Zaterdag 9 maart overige wedstrijden
09:55 Schalkhaar E1
10:30 CVO E2
11:30 Holten DC1
11:35 Lettele DC1
19:15 Achilles AHV DS1
20:25 Zwolle DS3
Zondag 10 maart
12:10 Blauw Wit (R) HS1
13:40 Voorwaarts DS3
Donderdag 14 maart
20:00 Klarenbeek DMW1

Uit

Aanw./vertr.

LHC DMW1
Raalte
Zwolle
Heeten
Plus Severijn Heeten E1
Heeten E2
Plus Severijn Heeten DC1
Plus Severijn Heeten DC2
Plus Severijn Heeten DS1
Plus Severijn Heeten DS3

09:05

Plus Severijn Heeten HS1
Plus Severijn Heeten DS2
Plus Severijn Heeten DMW2
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AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
15 maart
29 maart
12 april
26 april

Aantal weken
2
2
2
2

Kopij inleveren
zondagavond
10 maart
24 maart
7 april
21 april
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