't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

Een groet van de aartsbisschop
aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht
bij het begin van het Paastriduum 2019
Utrecht, Witte Donderdag 2019
Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,
In Nederland bevinden wij ons nu in het Rembrandtjaar; in 2019 is
het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn is gestorven. Tot ver
over onze eigen grenzen heen is hij bekend en wordt zijn werk
bewonderd. Een van zijn mooiste schilderijen is voor mij De
Emmaüsgangers, dat hij in 1648 heeft gemaakt. Hierop is het
moment afgebeeld waarop de Emmaüsgangers Jezus, de Verrezen
Heer, herkennen: wanneer Hij aan tafel het brood voor hen breekt.
Als Aartsbisdom Utrecht gaan wij vanaf de eerste zondag van de
Advent 2019 ook een bijzonder jaar in: een Jaar van de Eucharistie.
Hierdoor beogen mijn hulpbisschoppen, vicarissen en ik te bereiken
dat dit sacrament van de blijvende aanwezigheid van onze Heer
Jezus Christus midden onder ons steeds meer (of wellicht opnieuw)
een centrale plek in het hart van ons geloofsleven gaat innemen.
Binnenkort zal ik hierover een pastorale brief doen uitgaan.
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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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Op Witte Donderdag heeft de Heer tijdens het Laatste Avondmaal de
Eucharistie ingesteld. Hierdoor wordt zijn op Goede Vrijdag eens en
voor altijd volbrachte offer op het kruis voor ons tegenwoordig
gesteld.
Twee van de leerlingen – diep ontgoocheld na Jezus’ kruisdood van
Jeruzalem op weg naar Emmaüs – herkenden de verrezen Heer toen
Hij voor hen het brood brak (Lucas 24, 13-35). In de Eucharistie blijft
de Heer dat via de priester voor ons doen, opdat wij Hem zelf
ontvangen. Als beeld voor het Jaar van de Eucharistie is daarom
gekozen voor genoemd schilderij De Emmaüsgangers van Rembrandt
(Parijs, Musée du Louvre). Hieronder treft u het aan.
Hier spreek ik de hoop uit dat het komende Jaar van de Eucharistie
eraan mag bijdragen dat we minstens elke zondag in het sacrament
van de Eucharistie het voedsel zoeken dat we nodig hebben om Hem
na te volgen op weg naar Gods eeuwig Koninkrijk.
Graag wens ik u – mede namens mijn hulpbisschoppen en vicarissen
– alvast van harte een Zalig Pasen en de overvloedige zegen van de
Verrezen Heer.
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk,
aartsbisschop van Utrecht

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 27/4
Heeten
Zo. 28/4
Nw. Heeten
Za. 27/4
Nw. Heeten
Zo. 28/4

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

Geen viering
Geen viering
Geen viering
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Holten
Zo. 28/4
Heeten
Wo. 1/5
Heeten
Vr. 3/5
Datum
Heeten
Za. 4/5

Heeten
Zo. 5/5
Nw. Heeten
Za. 4/5
Nw. Heeten
Zo. 5/5
Holten
Zo. 5/5
Heeten
Wo. 8/5

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering

09.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Tijd
19.00 u.

Viering
Dodenherdenking, woord- en
communieviering, diaken M.
Brinkhuis. In deze viering zal er
om 20.00 u. twee minuten stilte
gehouden worden.
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
past. G. Nijland
Geen viering

09.30 u.

Eucharistieviering,
em. past. B. Wolters
Eucharistieviering

19.00 u.

Koor
Power of
Music

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 donderdag 11 april is op 80-jarige leeftijd overleden Gerrit
(Gerhardus Hermanus Maria) Jansen. Hij woonde aan de
Heetenerdijk 5 te Heeten. Woensdag 17 april heeft de crematie
plaatsgevonden
Dat hij moge rusten in vrede.
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MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 27 en 28 april:
In dit weekend zijn er geen vieringen, de misintenties worden gelezen
in het weekend van 4 en 5 mei.
Woensdag 1 mei:
Geen misintenties
Vrijdag 3 mei 1e Vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO, Anton
Oostewechel en overl. fam.; Pa, Gerard en Willy Kieftenbeld en
overl. fam.; Betsie Haarman-Schrijver en overl. fam.; Overl. ouders
Hondeveld-van Bemmel en fam.; Overl. fam. ZennipmanKakkenberg.
In het weekend van 4 en 5 mei:
Jgt. Antoon Kerkvliet; Overl. ouders en fam. Tepperik-Rosenkamp en
Willy Tepperik; Bart en Martie ten Have en overl. fam.; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Geert Voorhorst; Jan Voorhorst; Overl. ouders Vulink-Reimert;
Mariet Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders
Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein en Grada
Wagemans en overl. fam.; Overleden familie; Johan Elshof en overl.
fam.; Gerrit Evers; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde BijvankHaverkamp en Wim Olde Bijvank; Overl. ouders Lorkeers-Rodijk;
Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Tonnie Elshof-Aarnink; Tonny
Groote Wolthaar-Overmars; Gerard Tijscholte; Johan Overmars,
Diny Overmars-Kinds en overl. fam.; Bernard Vloedgraven en overl.
familie.
Woensdag 8 mei:
Leida en Frans Boerhof; Gerrit Aarnink.
MISINTENTIES IN HET WEEKEND
Er is 1 x in de maand in het weekend geen viering, zowel op de
zaterdag als zondag. De misintenties die hiervoor opgegeven zijn
verschuiven naar een weekend later. Heeft u misintenties opgegeven
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voor deze weekenden en dit liever in een ander weekend zien, dan
kunt u dat doorgeven aan het parochiesecretariaat, tel. 0572 - 381233.
Elke woensdagavond is er om 19.00 u. ook een eucharistieviering
waarin em. pastoor J. Verweij voorgaat. We hopen op uw begrip voor
deze veranderingen. Voor zover nu bekend is er in het weekend van
29 en 30 juni geen viering.
KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Za. 4/5
Zo. 12/5
Za. 18/5
Za. 25/5
Zo. 26/5
Wo. 29/5
Za. 1/6
Zo. 9/6
Zo. 16/6
Za. 22/6

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

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

Acolieten
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Eveline en Tijs Salden
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*
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PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Ma. 29/4
Wo. 1/5
Do. 9/5

20.00 u.
19.30 u.
20.00 u.

Werkgroep gebedsdiensten
Tekstgroep Power of Music
Werkgroep Caritas

P
P
P

KERKSCHOONMAAK
Woensdag 8 mei groep 4, dinsdag 28 mei groep 5.
RECTIFICATIE BIJDRAGE BOERENPELGRIMSTOCHT
Belangrijk voor degenen die zich hebben opgegeven voor de
boerenpelgrimage op 11 mei: de eigen bijdrage zal € 10 zijn. In het
artikel is een bedrag van € 5 genoemd. Dit was de actieprijs van vorig
jaar. Helaas moeten wij dit jaar, om uit te komen met de kosten, € 10
vragen. Daar krijgt u natuurlijk behalve een heerlijke pelgrimstocht
en bijbehorende ervaring ook een boerenpannenkoek voor. Excuses
voor de verwarring.
De werkgroepen KIP (Kerk In Platteland) en Boer-en-mens

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+
Op donderdag 9 mei hebben we onze eerste 4- donderdaagse Salland
fietstocht. Start is vanaf KulturhusTrefpunt te Heeten tussen 09.30 en
11.00 u. De kosten zijn € 1,00 per persoon. Verdere inlichtingen
hierover krijgt U van Wim Sibelt tel : 06-83009730.
ACTIVITEITENGROEP 55+
Busreis. Op woensdag 28 augustus gaan we met de bus naar Den
Helder en vandaar met de boot naar Texel. Zet deze datum alvast in
uw agenda. Verdere gegevens hierover volgen nog.
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JAARVERGADERING KBO/PCOB

Bij deze nodigen wij U uit voor de
jaarvergadering van de KBO/PCOB
die
gehouden wordt op vrijdag 3 mei 2019.
De vergadering begint om 09.45 uur in KulturhusTrefpunt,
aansluitend na de Eerste Vrijdag H. Mis van 09.00 u.
De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter dhr. René Spitzen.
2. Mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering 4 mei 2018.
4. Jaarverslag secretaresse.
5. Financieel jaarverslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie.
7. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: dhr. Willy Tijs
8. Wat verder ter tafel komt.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
Aansluitend aan de jaarvergadering volgt een presentatie door dhr.
Loeck Tomassen van Energie Coöperatie Endona te Heeten. In 2050
moeten alle huizen in Nederland van het gas af zijn. Zeker voor
bestaande woningen is dat een flinke uitdaging. Wat zijn je opties als
je nu al gasloos wilt wonen?
HISTORISCH HEETEN
Houdt op vrijdag 3 mei van 18.00 tot 20.00 u.
haar een inloopavond in het woon- en
zorgcentrum
Stevenskamp
voor
belangstellenden in de familiegeschiedenis.
Leden van Historisch Heeten kunnen samen 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.
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OVERIG NIEUWS
VOORVERKOOP SEIZOENKAARTEN ZWEMBAD "DE
OASE" HEETEN
U kun nog tot en met 30 april 2018 seizoenkaarten voor zwembad
“De OASE” in de voorverkoop bestellen. Dit kan via onze
vernieuwde site www.zwembadheeten.nl.
Het ophalen van kaarten kan op zaterdag 4 mei van 14.00 u. tot 16.00
u. bij Mdina, Dorpsplein in Heeten. Tijdens deze afhaaldag kunnen
er ter plaatste geen seizoenkaarten worden gemaakt.
Niet opgehaalde kaarten, gekocht in de voorverkoop, kunnen tijdens
de reguliere openingstijden van het bad worden afgehaald bij de
kiosk. Indien onbetaalde kaarten niet op de afhaaldagen zijn
opgehaald, gelden de prijzen van “aan het bad”. Na de voorverkoop is
het nog wel mogelijk om kaarten online te bestellen. Deze dienen
direct per Ideal betaald te worden, volgens prijzen "aan het bad". Op
onze site zijn ook de prijzen voor de diverse kaarten en tevens de
openingstijden te vinden.
Bestuur Zwembad "de Oase" Heeten
GEZOCHT: KASSAHULPEN VOOR ZWEMBAD “DE OASE”
HEETEN
Voor komend seizoen zijn wij nog dringend op zoek naar nieuwe
kassahulpen. Je zit bij het zwembad voor kaartverkoop en overige
bijkomende werkzaamheden. Je wordt in overleg ingeroosterd op
dagdelen naar keuze. Ben je bereid dit zwemseizoen ten minste 5
dagdelen bij de kassa van het zwembad zitten? Meld je dan zo
spoedig mogelijk aan door een mail te sturen naar
badkader@zwembadheeten.nl. Indien je al vrijwilliger bent, maar je
mailadres is gewijzigd, wil je dan je nieuwe mailadres ook doorgeven
via dit mailadres. Bij voorbaat dank. Wij zijn jullie hulp hard nodig
om er weer een veilig, fijn maar bovenal gezellig zwemseizoen van te
maken!
Bestuur Zwembad "de Oase" Heeten
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SAMEN HEETEN SAMEN ETEN
Organiseert met Martin van der Linde op 11 mei een
Aspergeworkshop. Een proeverij van zeer gevarieerde recepten,
allemaal met Sallandse asperges! Aanmelden kan nog tot 4 mei.
Kosten zijn €17,50. Inloop vanaf 15.15 u., we starten om 15.30 u.,
afronding om 19.00 u.
Aanmelden kan via samenheetensameneten@gmail.com
COLLECTEWEEK MAAG LEVER DARM STICHTING
14.000 collectanten de straat op voor 2 miljoen mensen met
spijsverteringsziekte
Heeten, mei 2019. De collecteweek van de Maag Lever Darm
Stichting gaat van start op maandag 6 mei. In die week gaan 14.000
mensen de straat op voor circa 2 miljoen buikpatiënten die dagelijks
beperkingen ondervinden als gevolg van hun spijsverteringsziekte.
Vele Nederlanders kampen met een chronische ziekte in één van de
spijsverteringsorganen. Het gaat om ongemakkelijke ziekten als het
Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) of coeliakie (glutenallergie), die
dagelijks de kwaliteit van leven beïnvloedt, maar ook om dodelijke
ziekten als darmkanker of alvleesklierkanker.
Met de opbrengst financiert de Maag Lever Darm Stichting
wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. In de onderzoeken richt
de stichting zich op spijsverteringskankers, betere diagnostiek voor
maag-, darm- en leverziekten en innovatieve behandelmethoden.
Maag Lever Darm Stichting
Spijsverteringsziekten als het Prikkelbare Darm Syndroom, colitis
ulcerosa, de ziekte van Crohn en coeliakie hebben veel impact op het
dagelijks leven van patiënten door alle beperkingen die deze
aandoeningen met zich mee brengen. Denk aan vermoeidheid, pijn
door opvlammingen of onbegrip die er leeft in de omgeving.
Daarnaast krijgen jaarlijks duizenden mensen een diagnose van
kanker in één van de spijsverteringsorganen. Alleen darmkanker eist
al 14 levens per dag.
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Collecte
Van maandag 6 tot en met zaterdag 11 mei kan er een collectant bij je
aan de deur komen voor een vrijwillige bijdrage. De Maag Lever
Darm Stichting hoopt op je steun voor 2 miljoen buikpatiënten in
Nederland.
Agnes Kemper
plaatselijk organisator collecte Maag Lever Darm Stichting

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
zondag 28 april 2019
14:00
KCVO 1
10:15
Heeten 3
10:00
Epse 3
12:30
Heeten 5
dinsdag 2 mei 2019
19:00
Heeten 7
zaterdag 4 mei 2019
15:00
Diepenveen JO19-2
14:30
Kon. UD JO19-1
14:30
Heeten JO17-1
14:30
Heeten JO17-2G
12:45
Heeten JO15-1G
11:00
Rohda R. JO15-4
11:10
Heeten JO13-2
11:15
Wijhe '92 JO13-3G
08:45
Heeten JO11-1G
09:00
Wesepe JO11-1G
09:00
ABS JO11-4
08:45
Voorwaarts T JO9-3
10:05
Heeten JO9-3G
zondag 5 mei 2019
10:45
Heeten 2
09:30
SDOL 4
11:15
ABS 3
12:30
Heeten 5
10:30
Nieuw Heeten 4

Uit

12:00

Reaal Dronten 3

Heeten 7

Heeten 1
Rohda R. 10
Heeten 4
Nieuw Heeten 4
Broekland 5
Heeten JO19-1
Heeten JO19-2
Voorwaarts T JO17-2
Eefde SP JO17-1G
Koninklijke UD JO15-1G
Heeten JO15-2G
Raalte Jo13-1G
Heeten JO13-3
Schalkhaar JO11-3
Heeten JO11-2
Heeten JO11-3G
Heeten JO9-1
Heeten JO9-2G
Wijhe '92 3
Heeten 3
Heeten 4
Broekland 4
Heeten 6
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dinsdag 7 mei 2019
Holten JO13-1
18:30

Heeten JO13-1

HANDBAL
Datum/tijd
Thuis
dinsdag 30 april
21:00
Plus Severijn Heeten DMW1
dinsdag 7 mei
21:00
Plus Severijn Heeten DMW2
woensdag 8 mei
21:00
Nieuw Heeten DMW1

Uit
Wijhe '92 DMW1
Kwiek (R) DMW1
Plus Severijn Heeten DMW1

Voor de actuele wedstrijd overzichten
www.Handbal.nl of in de handbalapp.

kijk

op

de

site

VAN DE REDACTIE
VOORWAARDEN INLEGVEL KEVERTJE
Graag willen we u informeren over een inlegvel in ’t Kevertje. Het is
de bedoeling dat als er een Kevertje uitkomt, plaats is voor 1 inlegvel.
Wie het eerst komt het eerst maalt. Zijn er verenigingen die hier
gebruik van willen maken, is het verstandig om eerst contact op te
nemen met de redactie van ’t Kevertje wanneer er een inlegvel in ’t
Kevertje moet komen. Dit kan op maandag- woensdag- en
vrijdagmorgen op tel. nr. 381233. Helaas moeten wij ons daar ook
aan houden. Er mag altijd tekst aangeleverd worden die in ’t Kevertje
zelf vermeld kan worden.
AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
10 mei
24 mei
7 juni
21 juni
5 juli
30 augustus

Aantal weken
2
2
2
2
8
2

Kopij inleveren
zondagavond
5 mei
19 mei
2 juni
16 juni
30 juni
25 augustus

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

12

