't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

EN TOCH!
Op een gewone maandagochtend in Utrecht schiet iemand weerloze
en onschuldige mensen in een tram dood. Een jongeman met nog een
heel leven voor zich wordt ernstig ziek en sterft. De aarde beeft en
eist slachtoffers. Door een misstap valt iemand en raakt blijvend
gehandicapt. Een ruzie loopt uit de hand en er vallen gewonden.
Het leven is goed, het leven is mooi, maar we weten allemaal dat
ook de andere kant waar kan zijn. Welke mens kent op zijn
levensweg geen pijn? Wie wordt er niet met lijden geconfronteerd?
Soms doet de ene mens het de andere aan. Soms zijn krachten ‘in de
natuur’ de oorzaak: van virus tot aardbeving. Soms is het domme
pech.
Ieder jaar op weg naar Pasen zijn we ons ook in de liturgie bewust
van het lijden. Zowel op Palmzondag als op Goede Vrijdag boren we
in de liturgie het lijdensverhaal van Jezus. Hij moet de weg gaan van
tegenstand, verwerping, verloochening, marteling en de dood. Als
Jezus zijn laatste adem aan het kruis uitblaast, houden wij de adem
in. We zoeken dan niet naar oorzaken. Het lijden is te complex, te
groot voor ons. Het waarom blijft als een groot vraagteken. Mag het
ons troosten om te weten dat Gods Zoon het lijden zelf is ingegaan.
Hij zocht het niet, maar heeft het wel gedragen. Op sommige
momenten in angst en wanhoop, dan weer berustend en met
waardigheid. God kent het lijden van mensen van binnenuit.

Vrijdag 12 april 2019

jaargang 53
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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:
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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En dan met Pasen is er toch een aanvoelen, een wens, ja zelfs een
zekerheid, dat mensen niet bestemd zijn voor het lijden. Ziekte en
dood, geweld en pijn zijn sterke krachten, maar wij mogen geloven
dat het leven zelf, de liefde, de vriendschap en de vrede het zullen
winnen. Menselijkerwijs niet te begrijpen, maar God laat het er niet
bij zitten. Jezus ontvangt van Hem het leven. Daarmee zegt God dat
de duistere machten niet het laatste woord hebben. Pasen geeft ons
het vertrouwen in het leven terug. Geen gemakkelijk geloof, want het
leven met al zijn weerbarstigheid blijft. Wel een geloof dat hoop
biedt, dat ons opstandig maakt tegen alle vormen van geweld en
lijden, dat het vuurtje in ons brandend houdt van leven sterker dan de
dood.
Diaken Marc Brinkhuis

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 13/4
Heeten
Zo. 14/4

Tijd
19.00 u.

Nw. Heeten
Za. 13/4
Nw. Heeten
Zo. 14/4
Holten
Zo. 14/4
Heeten
Wo. 17/4
Heeten
Do. 18/4

19.00 u.

Vr. 19/4

15.00 u.

10.30 u.

09.00 u.

Viering
Woord- en communieviering,
Past. werker H. Bloo
Palmpasen, verzorgd door de
werkgroep gezinsviering en
past. werker H. Bloo
Eucharistieviering,
Em. past. B. Wolters
Gezinsviering, verzorgd door de
werkgroep
Geen viering

Koor
Power of
Music
Sunshine

Geen viering
19.00 u.

Witte Donderdag,
eucharistieviering, em. past.
B. Wolters en past. werker
L. Gunnink
Kruisweg

Parochiekoor

Parochiekoor
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Datum
Heeten
Za. 20/4
Heeten
Zo. 21/4
Heeten
Ma. 22/4

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

10.30 u.

Power of
Music
Parochiekoor

Nw. Heeten
Za. 20/4

21.00 u.

Nw. Heeten
Zo. 21/4

09.00 u.

Holten
Zo. 21/4

09.30 u.

1e Paasdag, eucharistieviering,
Past. G. Nijland
2e Paasdag, woord- en
communieviering, diaken M.
Brinkhuis
Paaswake,
Em. past. J. Verweij en diaken
F. de Graaf
1e Paasdag, woord- en
communieviering,
Past. werker E. Reeuwijk
1e Paasdag, woord- en
communieviering,
Past. werker H. Bloo
Geen viering

Nw. Heeten
Ma. 22/4
Holten
Ma. 22/4
Heeten
Wo. 24/4

09.00 u.

Geen viering
19.00 u.

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 13 en 14 april:
Jgt. Johannes Kortenhorst; Bart en Martie ten Have en overl. fam.;
Overl. ouders van Dooremolen-Roozeman, Geert en overl. fam.;
Gerda Wigink-Assink en Wim Wigink; Bernard Schotman en overl.
fam.; Overl. ouders Hondeveld-van Bemmel en fam.; Jan, Lien en
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Lidy Lenferink; Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Hermanus Wichink; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie
Eekmate; Annie Rodijk-Hondeveld; Overl. ouders GrondhuisWevers; Tonnie Elshof-Aarnink; Overl. ouders Groote StroekSchoot, Jan, Bernard en Teun.
Woensdag 17 april geen viering
Geen misintenties
Witte Donderdag 18 april:
Geen misintenties
Goede Vrijdag 19 april:
Geen misintenties
In het weekend Pasen:
Zaterdag 20 april:
Geen viering, misintenties naar zondag 21 april
1e Paasdag zondag 21 april:
Voor een zieke; Jgt. Bernard Nijkamp; Overl. ouders WichinkWiggers; Hein en Marietje Voorhorst-Schrijver; Dinie Beumer;
Doortje Mensink en overl. ouders; Overl. ouders Hunneman-ten
Have; Johan en Herman Lubbers; Mariet Schoorlemmer; Antoon
Schoorlemmer; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders Boksebeld-Tutert; Tonnie en
Leon Schoorlemmer; Overl. fam. Vulink-Pol; Johan Elshof en overl.
fam.; Overl. fam. Alferink-Buis; Jan Hagen en overl. fam. HagenOosterlaar; Johan, Gerard en Hennie Hagen; Overl. ouders HeerinkGerritsen; Mans en Marie Reimert; Harry ten Have; Geert Voorhorst;
Henk Goorden en overl. fam.; Dien Ruiter-Tepperik; Wim Wigink,
Gerda Wigink-Assink, Diane Wigink-Spikker en overl. fam.; Overl.
ouders van Dooremolen-Roozeman, Geert en overl. fam.; Wim
Rouweler; Jan Voorhorst; Wim Wichink en overl. fam.; Betsie
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Haarman-Schrijver; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Tonnie
Elshof-Aarnink; Tonny Groote Wolthaar-Overmars; Rinus Kemper;
Bernard Schotman en overl. fam.; Overl. ouders ZwijnenbergHollegien; Overl. fam. Hoogeslag-Willems; Wim Nijenkamp.
2e Paasdag maandag 22 april:
Hein Campmans; Antoon Veldkamp; Overl. fam. Veldkamp-Wieten;
Johan van Dooremolen; Jan Hondeveld en familie.
Woensdag 24 april:
Jgt. Helena A. Kerkvliet-van de Berg; Antoon Veldkamp en overl.
fam. Veldkamp-Wieten; Jan Hondeveld en 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
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 27 en 28 april en 29 en 30 juni geen vieringen.
KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Za. 13/4
Zo. 14/4
Do. 18/4
Vr. 19/4
Zo. 21/4
Ma. 22/4
Za. 4/5
Zo. 12/5
Za. 18/5
Za. 25/5

Tijd
19.00 u.
10.30 u.
19.00 u.
15.00 u.
10.30 u.
09.00 u.
19.00 u.
10.30 u.
19.00 u.
17.30 u.

Koster
A. Rekveld
A. Rekveld
A. Rekveld, G. Tepperik
A. Rekveld
A. Rekveld, T. Nijmeijer
A. Rekveld
A. Rekveld, T. Nijmeijer
A. Rekveld, G. Tepperik
A. Rekveld
A. Rekveld, T. Nijmeijr

Acolieten
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Tijs en Judtih Salden
Judith Salden
Ruben en Eveline Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Eveline en Tijs Salden
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Zo. 26/5
Wo. 29/5
Za. 1/6
Zo. 9/6
Zo. 16/6
Za. 22/6

19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
09.00 u.
09.00 u.
19.00 u.

A. Rekveld, T. Nijemijer
A. Rekveld
A. Rekveld, G. Tepperik
A. Rekveld
A. Rekveld, T. Nijmeijer
A. Rekveld, G. Tepperik

Geen misdienaars
Ruben en Judith Salden
Eveline en Judith Salden
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden
Eveline en Judith Salden

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 7 juli 2019.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Wo. 24/4 10.00 u. Werkgroep Maatschap. presentie

P

KERKSCHOONMAAK
Maandag 15 april groep 3; woensdag 8 mei groep 4
KERKHOFMANNEN
Maandag 15 april gaan wij weer op het kerkhof aan het werk.
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PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Het parochiesecretariaat is Goede Vrijdag 19 april en 2e Paasdag
maandag 22 april gesloten!
PALMPASEN
Palmpasenviering 14 april 10.30 u. Kinderkoor Sunshine verzorgt de
liedjes. De kinderen mogen een palmpasenstok meenemen. Na de
viering lopen we een rondje langs de Stevenskamp. Iedereen is van
harte welkom! (Deelname is op eigen risico).
PAASVREUGDE
Beste Parochianen! Is het de vreugde om de nieuwe lente? Is het
vreugde en hoop om het nieuwe leven dat ontluikt? Of is het vreugde
en hoop om de liefde? Om geld of succes? Dat zijn allemaal redenen
om vreugdevol en hoopvol te zijn en er zijn nog zoveel redenen meer.
Toch is geen enkele van deze redenen de basis van de Paasvreugde.
Pasen is onze menselijke wereld op zijn kop. Pasen gooit de
menselijke waardeschaal ondersteboven. En tóch is Pasen een door
en door menselijk feest. De enige menselijke zekerheid van ons leven
-de dood- verliest op Pasen haar vanzelfsprekendheid. Pasen is de
overwinning op de dood. Pasen is de opstanding, de verrijzenis, de
hoop op en de gelovige zekerheid van onze eeuwige redding en
bevrijding. Pasen is het feest van het leven. Als de dood zijn
definitief karakter verliest, krijgt het leven zijn volle
ontplooiingskans. De draagwijdte hiervan hebben de leerlingen
geleidelijk ondervonden nadat ze het lege graf hadden ontdekt en
persoonlijk de levende Heer hadden ontmoet. En ze hebben met
enthousiasme en overtuiging over dit feit getuigenis afgelegd. Maar
we hebben vaak de indruk dat hun getuigenis niet luid genoeg
geklonken heeft om de mensen écht wakker te schudden. Hoe is het
mogelijk dat meer dan twee miljard christenen deze wereld zo weinig
kunnen veranderen? Een wereld van onderdrukking, van angst en
ellende, van misbruik en geweld. Immers, een christelijke wereld zou
een wereld zónder angst en ellende moeten zijn, maar het lijkt soms
wel het tegendeel: overal zien we angst voor het leven en de mensen,
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voor macht en honger, voor terreur en oorlog.Wij zijn christenen, wij
hebben de mogelijkheid om de kleine wereld rondom ons te
veranderen! En dat is helemaal niet zo moeilijk. Het gaat om kleine
eenvoudige dingen. Iemand eens een handje helpen, een eenzame
bezoeken, eerlijk en oprecht leven, een ander recht in de ogen kunnen
kijken. Dan leven we door Christus en met Christus en in Christus,
onze Verrezen Heer. Wij zeggen: Pasen is een feest van hoopvolle
vreugde. Maar hopen de meeste mensen niet op alle mogelijke aardse
dingen en allesbehalve op de verrijzenis zelf? Paasvreugde gaat over
de verrezen Heer! De verrezen Heer, waardoor we nu al delen in zijn
eeuwig leven en waardoor ook wij zullen verrijzen. Daarom heeft ons
dagelijks leven nú, een eeuwigheidswaarde: onze dagelijkse inzet,
onze eenvoudige vriendelijkheid en onze pretentieloze
dienstbaarheid. Dat alles heeft zijn waarde in eeuwigheid In Christus
krijgt ons mens-zijn een absolute waarde. Dat alles, beste
parochianen, zit besloten in die simpele en jaarlijks uitgesproken
wens: ‘Zalig Pasen!’Moge ook voor u allen de Paaswens deze inhoud
hebben, dan zetten we een stapje dichter bij de verwezenlijking van
Gods Rijk en zullen wijzelf ook écht ervaren dat Pasen een feest van
hoop is voor allen! Mede namens de andere leden van ons pastoraal
team, en ook namens de emeriti wens ik u allen een vreugdevol
paasfeest toe. Wij hopen u graag te ontmoeten in de mooie vieringen
van de Goede Week en Pasen. Van harte welkom!
Pastoor Ronald Cornelissen
WIJWATER
Op 1e paasdag na de viering van 10.30 u. kan er wijwater opgehaald
worden achter uit de kerk.
PAROCHIEREIS ARMENIË
Op maandag 13 mei vertrekt een groep van 41 parochianen van de
parochie Heilig Kruis Raalte voor een 10-daagse reis naar Armenië.
Het thema van de reis is 'Smakelijke verwondering'. In de derde eeuw
waren er al christelijke gemeenten in Armenië, dankzij de apostelen
Thaddeüs en Bartholomeüs, maar het geloof was ondergronds. In 301
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bekeerde de heilige Gregorius de Verlichter, stichter en
patroonheilige van de Armeens Apostolische kerk, koning Tiridates
III van Armenië tot het christendom en het land werd daarmee het
eerste land ter wereld dat het christendom tot staatsgodsdienst
verhief. Na het uiteenvallen van de Sovjetunie werden in Armenië
kerken en kloosters in een razend tempo gebouwd en herbouwd en
lijken oude tradities weer helemaal op te bloeien. Het grootste
gedeelte (94 procent) van de bevolking in Armenië is christelijk en
behoort tot de Armeens Apostolische kerk. Het nationale symbool
voor de Armeniërs is de 5137 meter hoge in Turkije gelegen berg
Ararat. De berg wordt als een heilige berg beschouwd omdat volgens
de letterlijke tekst uit Genesis de ark van Noach op deze berg is
vastgelopen na het zakken van het water van de zondvloed: Op de
zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het
Araratgebergte. Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste
dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
Zaterdag 11 mei 19.00 u. vindt als inleiding op en voorbereiding van
deze parochiereis in de Pauluskerk de pelgrimsviering plaats.
Voorganger is reisleider pastor Trees Schoot Uiterkamp-Kortstee
samen met leden van de reiscommissie. Het Geghard koor van de
Armeens Apostolische kerk uit Almelo verleent medewerking aan
deze viering met gezangen van hun eredienst. U bent hierbij van harte
welkom en wij hopen er met veel parochianen een bijzondere viering
van te maken. De deurcollecte, bestemd voor het koor, bevelen wij
van harte aan.
KRUISWEGVIERING
Beste parochianen, wij nodigen u van harte uit voor de
Kruiswegviering op Goede Vrijdag 19 april om 15.00 u. in de kerk.
De viering wordt verzorgd door de werkgroep gebedsvieringen met
medewerking van het parochiekoor. Tijdens de Kruisweg gedenken
we het lijden en sterven van Jezus Christus in gebeden, overwegingen
en liederen. In ons eigen leven hebben we soms ook een kruis te
dragen en hebben we te maken met lijden en sterven. In dit uur staan
we hierbij stil. Aan het eind van de viering brengen we een
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bloemenhulde aan het H. Kruis. U kunt zich hierbij aansluiten en ook
uw eigen bloemen meebrengen.
’s Avonds is er geen viering in onze kerk maar bent u van harte
welkom in vieringen in andere locaties van onze parochie; zie
hiervoor
het
overzicht
in
’t
Kevertje
of
op
www.parochieheiligkruis.nl Wij wensen u een goede voorbereiding
op Pasen en hopen u te ontmoeten in de Goede Vrijdag
kruiswegviering.
Werkgroep Gebedsvieringen, pastoraatsgroep Locatieraad Heeten
GENOMINEERD VOOR ARIËNSPRIJS!
DE BOERENPELGRIMSTOCHT
Het boerenland is de plek waar ons voedsel vandaan komt. Met haar
tradities, natuurlijke ritmen en boerenwaarden voedt het ons ook op
een andere manier. Geïnspireerd door deze boerenwaarden is de
boerenpelgrimstocht ontstaan. Een boerenpelgrimstocht die open
staat voor alle mensen, onafhankelijk van religie. De tocht voert je
langs boerenwaarden en geeft ruimte voor bezinning en verbinding,
om op verhaal te komen bij een Boer en Mens. Speciaal tijdens deze
tocht, is een bijdrage van Singer Songwriter Jikke Schepers. De
boerenpelgrimstocht (van 9 kilometer) vindt plaats op 11 mei 2019,
vertrek om 09.30 u. Vertrek en eindpunt: De Oarns Hoeve, Eekteweg
1, 7448 PN Haarle. Voor de wandeltocht is het belangrijk dat je goed
ter been bent. Zorg voor stevige waterdichte wandelschoenen.
Opgave voor 30 april 2019
Kosten: € 10,- incl. boerenpannenkoek. De tocht heeft een maximaal
aantal deelnemers, dus geef je snel op via www.boerenmens.nl
Dit initiatief is een samenwerking tussen KIP en Boer-en-mens’.

VERENIGINGSNIEUWS
FANFARE ST. CAECILIA
In verband met Koningsdag, 27 april is de inzameling één week
eerder en wel op 20 april. Dus week 16 inzameling oude papier
Fanfare St. Caecilia

11

EEN VOLKSTUINTJE? HET KAN!
Op dit moment liggen op het volkstuincomplex nog enkele hele en
halve kavels braak. Interesse in deze prachtige hobby, waarbij je je
eigen groenten teelt? Wil je ook het huis opleuken met eigen
siergewassen ? Hoor jij ook de verhalen van volkstuinders die met
enthousiasme over deze buitenbezigheid reppen? Dan is jouw
volkstuin binnen bereik!! Aan de buitenrand van de Alingcamp kun
ook jij je hart ophalen in een eigen tuintje! Naar behoefte helpen we
je bij de opstart en staan je met raad en daad bij.
Neem contact op met Hein Bruggeman tel.381891. Wees welkom bij
de Volkstuinvereniging.
HEETENS PAASVUUR 2019
Volgende week zondag, 1e Paasdag is het zover, het Heetens
Paasvuur met de Paasparty. Zondagavond om 20.00 u. zal er een
optocht van fakkels zijn, vanaf de kerk richting het Paasvuur. Het
aansteken van het Paasvuur zal om 20.15 u. zijn, dit gebeurt door
Prins Stefanen Prinses Stieneke van de SallandsZotten. De
Spekschateweg is afgesloten en biedt geen ruimte om auto’s te
parkeren. Kom dus te voet of met de fiets. Als u wel met de auto
komt, parkeer deze dan in het dorp. Nadat het vuur is aangestoken
kan de Paasparty beginnen in de aangeklede, verwarmde tenten,
m.m.v. DJ Jos Heethaar voor de oude klassiekers en in de grote tent
DJ Nils Achtereekte. Dus kom gezellig een borrel drinken in de tent.
Zaterdagmorgen 13 en 20 april kunt u nog snoeihout bij het Paasvuur
komen brengen. Vanaf 09.30 tot 12.30 u. kan het hout gebracht
worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank
Regelink 06-15545399.
Groeten de Sallands Zotten
JUVENTA – PASEN & KINGSEVENT
Op Goede Vrijdag, 19 april, heeft de Juventa weer de activiteit Pasen
georganiseerd voor de basisschooljeugd uit Heeten. Algemene
informatie:
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Tijd:
Voor wie:
Meenemen:

09.00 tot 15.30 u.
Alle basisschoolkinderen van groep 3 t/m 8
Gevulde broodtrommel en lege drinkbeker.
Zorg ervoor dat je op de fiets komt.
Kosten:
€ 3,Dit jaar kun je je opgeven voor het Kingsevent op 27 april. Er zijn
hier geen kosten aan verbonden. Je kunt je briefje nog tot en met 18
april inleveren bij jouw meester of juffrouw. Opgeven kan ook via de
mail: juventaheeten@gmail.com Voor meer informatie kunt u terecht
op onze website: www.Juventaheeten.com Juventa Heeten
SPECIALE GAST & EEN GEZELLIGE PUBQUIZ
In de week voor Pasen op dinsdagmiddag 16
april om 14.00 u. is er een gevarieerd
programma in KulturhusTrefpunt. Heetenaar
André Kruiper komt ons aan de hand van foto’s boeiend vertellen
over MS. Als eerste Overijsselaar werd André Kruiper behandeld met
een stamcelbehandeling in Moskou. Een grootse geldinzameling had
ervoor gezorgd dat hij de behandeling, die in Nederland niet
beschikbaar is voor MS-patiënten, in het buitenland kon
ondergaan. Intens dankbaar is hij nog steeds dat hij de steun heeft
ontvangen en mensen het geld bijeen hebben gebracht om de
behandeling mogelijk te maken. Na de pauze is er een gezellige Pub
Quiz omtrent Pasen, MS, Algemeen, Drank, enz. Hierbij wordt u van
harte uitgenodigd!
AKTIVITEITENGROEP 55+.
Enkele data die u alvast kunt noteren in uw agenda. De 4donderdaagse Sallandse fietstocht welke dit jaar voor de 5e keer
wordt gehouden.
Heeten:
9 mei.
Mariënheem:
16 mei
Nieuw-Heeten:
23 mei
Wesepe Hemelvaart 30 mei
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OVERIG NIEUWS
REUMAFONDS NEDERLAND
Het Reumafonds Nederland bedankt alle collectanten en bewoners in
Heeten en Schoonheeten voor hun grote inzet en bijdrage aan de
landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 18 t/m 23 maart is
een totaalbedrag van € 2.273,94 opgehaald. Reuma is een ingrijpende
aandoening die niet te genezen of te voorkomen is. Reuma kan jong
en oud overkomen. Dankjewel! Namens het Reumacomité Heeten,
Diny Groot Zwaaftink, Dinie Tijs en Miep Mulder
VOORJAARSWANDELTOCHT 2E PAASDAG
Wandelgroep Heeten organiseert op maandag 22 april 2e Paasdag
voor de 6e keer weer een voorjaarswandeltocht. Er zijn vier
verschillende afstanden om te wandelen nl. 7,5 km, 15 km, 20 km en
30 km. De routes gaan zowel over verharde als onverharde paden
door het mooie natuur. Start- en eindpunt: Manege Heeten,
Schöpkesdijk 1, 8111 RH Heeten.
De afstanden met starttijden staan hieronder:
- 30 km 08.30 tot 10.00 u.
- 20 km 08.30 tot 11.00 u.
- 15 km 08.30 tot 11.30 u.
- 7,5 km 08.30 tot 13.00 u.
Honden zijn niet toegestaan tijdens deze wandeltocht
Inschrijving is € 3,00 en leden van de bond krijgen € 1,00 korting.
Kinderen t/m 12 jaar is gratis. Voor meer info zie onze website:
www.wandelgroepheeten.jouwweb.nl
Organisatie Wandelgroep Heeten
DE ZONNEBLOEM
Met de Zonnebloem naar Intratuin. Zonnebloem Heeten verzorgd een
uitje naar de nieuwe Intratuin in Deventer op maandag 29 april.
Kosten zijn € 16,00 is inclusief koffie met wat lekkers, lunch en
vervoer. Dit kan op de dag zelf voldaan worden. Vanaf 09.00 u.
verzamelen wij op de parkeerplaats
Woelwater/Stevenskamp.
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Vertrek: 09.15 u. Opgave voor 20 april: tel: Mien Koggel 0622218345, of via email: zonnebloem-heeten@hotmail.com Laat bij
opgave even weten of u gebruik maakt van een rolstoel of rollator.
COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL
In de week van 11 t/m 16 maart heeft de collecte in Heeten het mooie
bedrag van € 248,30 opgebracht, waarvoor hartelijke dank. Helaas
was er nog maar 1 collectant. Amnesty International doet ongelooflijk
veel en goed werk. In veel landen wordt nog steeds op grove wijze de
mensenrechten geschonden. Wij zijn in Heeten naarstig op zoek naar
collectanten voor volgend jaar. Graag melden bij Renate Grote
Schaarsberg, tel. 0572-362717 of via e-mail renate.roy@kpnmail.nl
HEETEN BEGROOT
In een filmpje van 3 minuten leggen we je uit waar Heeten Begroot
om gaat en waar we mee bezig zijn. We onderzoeken als inwoners,
ambtenaren en politiek met elkaar hoe we in de toekomst samen
kunnen optrekken voor een leefbaar dorp en een sterke gemeenschap.
Kijk hiervoor op de website van Plaatselijk Belang
(www.pbheeten.nl), klik op ‘Heeten’ en dan op ‘Heeten Begroot’.
Daar vind je de link naar de video en online enquête. Wie wil is van
harte uitgenodigd om mee te praten over hoe de burgerbegroting er
straks uit komt te zien in Heeten. De enquête ligt ook op papier bij
PLUS Severijn en in het Trefpunt. En als je wilt, gaan we graag met
je in gesprek. Kom jij ook op maandagavond 17 juni om 20.00 u. bij
het zwembad? We bespreken dan de opbrengst en bekijken met
elkaar hoe de burgerbegroting het best handen en voeten kan krijgen
in Heeten. Werkgroep Heeten Begroot heetenbegroot@gmail.com
tel. 06-1348 8937.
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SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
zaterdag 13 april 2019
15:00 Heeten JO19-1
12:15 VEVO JO19-1
14:30 Heeten JO17-1
15:00 Colmschate JO17-3
12:45 Heeten JO15-1G
12:00 Wesepe JO15-1G
11:10 Heeten JO13-1
09:00 Epe JO13-2
11:10 Heeten JO13-3
09:45 Wijhe '92 JO11-2
08:45 Heeten JO11-2
10:05 Heeten JO9-1
08:30 Rohda Raalte JO9-7G
11:00 Broekland 4 tegen 4
11:00 Broekland 4 tegen 4
09:30 Nieuw Heeten 4 tegen 4
09:00 Traningsgroep
zondag 14 april 2019
14:00
Heeten 1
11:30
Nieuw Heeten 2
10:15
Heeten 3
12:15
Heeten 4
10:00
Welsum 1
10:00
Lettele 4
10:30
Heeten 7
09:30
Holten 45+1
woensdag 17 april 2019
18:30
Heeten JO11-1G
zaterdag 20 april 2019
15:00
FC RDC JO19-1
08:45
Rohda R. JO13-3
09:00
Haarle 4 tegen 4
09:00
Haarle 4 tegen 4
10:00
Heeten 4 tegen 4

Uit
Excelsior'31 JO19-2
Heeten JO19-2
Harfsen JO17-1
Heeten JO17-2G
DAVO JO15-1
Heeten JO15-2G
W.V.V.'34 JO13-1
Heeten JO13-2
Go Ahead D. JO13-2
Heeten JO11-1G
Blauw Wit'66 JO11-2G
SJO JCO JO9-1G
Heeten JO9-3G
Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 4 tegen 4 2
Heeten 4 tegen 4 3

Witkampers 1
Heeten 2
Wijhe '92 6
Epse 3
Heeten 5
Heeten 6
Heino 11
Heeten 45+1
SEH JO11-2
Heeten JO19-1
Heeten JO13-2
Heeten 4 tegen 4 1
Heeten 4 tegen 4 2
Divers 4 tegen 4
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maandag 22 april 2019
14:00
Vaassen 1
10:00
De Zweef 4
donderdag 25 april 2019
18:45
Wijhe '92 6
18:45
Heeten 45+1

Heeten 1
Heeten 3
Heeten 3
Markelo 45+1

VOLLEYBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 13 april
09:00 Heeten Sportief N2 1
09:00 Heeten Sportief N4 1
09:00 Avior N6 4
09:00 Avior N6 1
10:00 Heeten Sportief N2 1
10:00 Heeten Sportief N4 1
10:00 Heeten Sportief N6 1
11:00 Heeten Sportief N6 2
12:15 Volleybalv. Zeewolde MB 1
15:30 Rood-Wit '75 MB 1
Woensdag 17 april
21:15 VV Forza HR 1

Uit

Aanw./vertr.

Hevo N2 1
Hooiberg N4 1
Heeten Sportief N6 2
Heeten Sportief N6 1
Avior N2 1
Salvora N4 1
Avior N6 2
Avior N6 5
Heeten Sportief MB 1
Heeten Sportief MB 2

TWELLO
OLST
WIJHE
SCHALKHAAR
TWELLO
OLST
SCHALKHAAR
WIJHE
ZEEWOLDE
WIJHE

Heeten Sportief HR 4

HARFSEN

HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
Toernooi F Teams zaterdag 13 april
09:00 Toernooi F3
09.20 Toernooi F1
09.20 Toernooi F2
vrijdag 19 april
19:00 Plus Severijn Heeten DMW1
dinsdag 23 april
21:00 Plus Severijn Heeten DMW1
woensdag 24 april
19:00 SDOL DMW2

Uit

Aanw./ vertr.

Holten
Zwolle
Nieuw Heeten
CVO DMW1
SDOL DMW1
Plus Severijn Heeten DMW2

Er kunnen op het laatste moment nog wijzigingen in het schema
aangebracht worden. Voor de actuele wedstrijd overzichten kijk op de
site www.Handbal.nl of in de handbalapp.
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HEETEN IN BEWEGING
Durf jij de uitdaging aan? De mini triatlon gaat op herhaling en wel
op 13 juli 2019! Wat is de bedoeling:
- 300 meter zwemmen
- 9 kilometer mountainbiken
- 3 kilometer hardlopen
Je kunt mee doen als individu maar ook als een trio. Wanneer je als
trio meedoet nemen alle 3 de teamleden een onderdeel voor zijn/haar
rekening. Speciaal voor deze mini traithlon verzorgen wij vanaf 21
mei 8 trainingsavonden om je klaar te stomen voor D-DAY. Tijdens
deze trainingsavonden oefenen we het zwemmen mountainbiken en
hardlopen als combinatie en als individuele onderdelen. We trainen
vanaf 21 mei tot 9 juli elke dinsdagavond van 19.30 - 20.30 u. Als je
lid bent van Heeten in beweging mag je gratis deelnemen aan de
clinics. Ben je geen lid van Heeten in beweging dan zijn de kosten
voor 8 clinics € 30 inclusief startbewijs. Ook is het mogelijk losse
clinics te volgen deze kosten € 5 per keer dat je mee doet. Zonder de
clinics meedoen aan de Mini Triatlon, dan zijn de kosten € 10 voor de
individu of € 10 per trio. Minimale leeftijd om deel te nemen is 14
jaar. Denk je na dit gelezen te hebben, dit lijkt me een leuke sportieve
uitdaging,
meld
je
dan
voor
6
mei
aan
via
heeteninbeweging1@gmail.com of bel 0572-381706.
We zien je aanmelding tegemoet.
Organisatie Mini Triatlon
AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
26 april
10 mei
24 mei
7 juni
21 juni

Aantal weken
2
2
2
2
2

Kopij inleveren
zondagavond
21 april
5 mei
19 mei
2 juni
16 juni

’t Kevertje is ook digitaal te vinden onder
www.parochieheiligkruis.nl locatie Heeten, Kevertje deze week.
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