't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

ALLEEN IS MAAR ALLEEN…
Een mens is een sociaal wezen, zeggen de sociale wetenschappen.
Een mens wordt pas mens door de omgang met anderen. Vanuit een
gelovig perspectief is dat maar ten dele waar. Want een mens wordt
een mens door de omgang met anderen, maar met name doordat de
mens in verbinding staat met God. Pas dan kan een mens worden
zoals hij of zij bedoeld is. “Delf mijn gezicht op’, zingen we dan ook
in de liturgie. Vanaf het prilste begin is een mens verbonden met een
ander mens. Als baby met zijn of haar moeder, als kind met ouders
of pleegouders. Als adolescent met vrienden en is de
schoolomgeving vaak de belangrijkste toetssteen om te bepalen wie
of wat we zijn. Anderen opzoeken, met hen in verbinding blijven is
in een mensenleven een soort menselijke oerdrift.
Die gezamenlijkheid, die verbinding met elkaar vormt ook de basis
van onze geloofsgemeenschappen. We versterken elkaar en zoeken
elkaar op in Gods Naam. In gezamenlijkheid vieren, leren en dienen
wij onze schepper God. In verbinding in en door de Heilige Geest
mogen we tot geloof komen. Mogen we groeien in geloof. Ieder op
zijn eigen wijze en met zijn eigen kwaliteiten. Die verscheidenheid,
die gezamenlijkheid van zoveel verschillende gelovige mensen is mij
dierbaar. Maar waarom hebben we dan de neiging om ons af te
wenden zodra het gaat om andere geloofsgemeenschappen? Waarom
houdt onze natuurlijke neiging op bij de deur van een kerkgebouw?

Vrijdag 21 juni 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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Ik bedoel, als wij als mens al zo’n aanleg hebben om naar anderen te
reiken, waarom kunnen we dan zo moeilijk verder reiken naar elkaar
over de grenzen van onze kerkgebouwen heen? Waarom is het zo
lastig om ons open te stellen naar elkaar toe (geloofsgemeenschappen
onderling) om samen verder te gaan, als Rooms katholieken
gelovigen onderweg?
In het tijdschrift Vieren van vorig jaar zegt de hoofdredacteur Gerard
Rouwhorst (professor aan de theologische universiteit Tilburg)
daarover: ‘we kunnen ervoor kiezen om vast te houden aan de eigen
nestgeur en eigen gewoonten [….]herkenbaarheid en homogeniteit
kunnen prettig zijn, maar meestal betaal je er een hoge prijs voor. Het
wordt al gauw benauwd en je gemeenschap wordt bedreigd met
uitsterven vanwege zuurstofgebrek.”
Misschien dat we in onze tijd van veranderingen, in een tijd waarin
we nadenken over hoe we naar de toekomst toe samen kerk kunnen
en mogen zijn, wat meer mogen luisteren naar onze natuurlijke
aandrang en naar elkaar reiken en de verbinding zoeken.
Pw. Evelien Reeuwijk

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 22/6
Heeten
Zo. 23/6
Nw. Heeten
Za. 22/6
Nw. Heeten
Zo. 23/6
Holten
Zo. 23/6
Heeten
Wo. 26/6

Tijd
19.00 u.

Viering
Vakantieviering,
terugkomviering Eerste Heilige
Communie, past. G. Nijland
Geen viering

Koor
Sunshine

Geen viering
09.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. B. Wolters
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering
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Datum
Heeten
Za. 29/6
Heeten
Zo. 30/6
Nw. Heeten
Za. 29/6
Nw. Heeten
Zo. 30/6
Holten
Zo. 30/6
Heeten
Wo. 3/7
Heeten
Vr. 5/7

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

Geen viering
19.00 u.

Eucharistieviering,
Em. past. J. Verweij
Geen viering
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering

09.00 u.

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 22 en 23 juni:
Uit dankbaarheid en tot zekere intentie; Wim Nijenkamp; Gerrit en
Anneke Jansen; Overl. ouders en fam. Tepperik-Rosenkamp en Willy
Tepperik; Anton en Tonny Schrijver-Schoot Uiterkamp; Overl. ouder
en fam. Wagenmans-Groot Koerkamp; Hein Hunneman en overl.
fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Wim
Zwijnenberg; Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Johan en Tonnie
Elshof en overl. fam.; Wim Bessembinder en overl. familie.
Woensdag 26 juni:
Jgt. Johan Marsman
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In het weekend van 29 en 30 juni:
Geen vieringen. Misintenties verschuiven naar het weekend van 6 en
7 juli
Woensdag 3 juli:
Jgt. Arie Kerkvliet; Mariet Schoorlemmer; Jan Voorhorst; Hein Bril
en overl. fam.; Johan Hondshorst
Vrijdag 5 juli 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.; Henk Goorden 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
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 29 en 30 juni, 20
en 21 juli en 17 en 18 augustus geen vieringen.
MISINTENTIES VOOR DE ZOMERVAKANTIE
Misintenties voor de zomervakantie vanaf weekend 6/7 juli t.m.
vrijdag 30 augustus kunnen ingeleverd worden tot zondag 30 juni.
KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Za. 22/6
Zon 7/7
Za. 13/7
Za. 27/7
Za. 3/8

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

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

Acolieten
Eveline en Judith Salden
Geen misdienaars
Tijs en Ruben Salden
Eveline en Judith Salden
Tijs en Ruben Salden
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Za. 10/8
Don 15/8
Zo. 25/8

19.00 u.
19.00 u.
09.00 u.

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

Eveline en Judith Salden
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars

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

Ma. 24/6 20.00 u. Werkgroep gebedsdiensten
Do. 27/6 19.30 u. Locatieraad en pastoraatsgroep

P
P

KERKSCHOONMAAK
Woensdag 10 juli groep 2, maandag 29 juli groep 3, woensdag 21
augustus groep 4, dinsdag 10 september groep 5
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Het parochiesecretariaat is op vrijdag 28 juni gesloten.
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MEDEDELINGEN VAN DE LOCATIERAAD
Koffie drinken
-Op 7 juli is er na de viering van 09.00 u. weer koffie drinken voorin
de kerk. Iedereen is van harte welkom. Nog even gezellig bij praten.
Vrijwilliger gezocht
-Voor het onderhoud van de tuin rond de pastorie en rond de kerk,
zoeken we nog een “tuinman”. Iemand die nog wat tijd over heeft,
om dit er ook netjes uit te laten zien. En gevaarlijke situaties weg te
werken.
Bezorger Kevertje
-Dan is er nog een vraag of kinderen die na de zomervakantie geen
Kevertje meer bezorgen, zelf een vervanger kunnen zoeken. Een
leerling van de basisschool, maar mag ook een volwassene zijn. En
geef dit dan ook even door. U kunt ook u zelf aanmelden als u dat
wilt. Het Kevertje bezorgen is allang niet meer elke week. Heel
hartelijk dank alvast.
Locatieraad
LOURDESBEDEVAART
Beste parochianen, van zaterdag 21 september tot en met donderdag
26 september 2019 gaan we met de parochies H. Kruis en H.
Lebuïnus op bedevaart naar Lourdes o.l.v. pastoor Ronald
Cornelissen, pastoraal werker Evelien Reeuwijk en Marion
Kogelman als hotelleider. Per luxe touringcar vertrekken we vanuit
Raalte naar het vliegveld voor een vlucht van een kleine twee uur. Er
zijn al diverse pelgrims die mee gaan, maar er is nog plek voor
parochianen die graag mee willen met deze bedevaartreis. Wilt u nog
mee, dan kunt u zich aanmelden bij de contactpersoon van het
Lourdeswerk Heeten, Joke Alferink, tel. 0572-381499. Hartelijke
groeten namens alle VNB-contactpersonen in onze parochie H. Kruis
en H. Lebuïnus, Ronald Cornelissen, pastoor H. Kruis.
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VERENIGINGSNIEUWS
HIPPISCHE KAMPIOENSCHAPPEN OVERIJSSEL IN
HEETEN
Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Heeten hebben dit jaar de eer
om de Overijsselse kampioenschappen voor pony’s en paarden te
mogen organiseren op Landgoed Groot Zwaaftink. Noteer alvast in
uw agenda: vrijdag 26 juli paarden & Bixie (= instapklasse voor de
allerkleinsten), zaterdag 27 juli paarden en zaterdag 3 augustus
pony’s. Alle dagen gratis toegang. #galoppade2019.

OVERIG NIEUWS
PONYWEEK 2019
Afgelopen maand viel onze flyer bij u op de deurmat. We hebben een
groot aantal, mooie reacties mogen ontvangen en inmiddels hebben
diverse nieuwe vrijwilligers zich aangemeld. Fantastisch! Dank
daarvoor! Onze bestuursfuncties Facilitair en Markt staan nog open.
Dus ben jij het type dat graag de handen uit de mouwen steekt tijdens
de Ponyweek? Meld je dan aan om een keer mee te draaien binnen
ons bestuur. Je bent van harte welkom! Aanmelden kan via
pr@ponyweek.nl. Samen werken aan de Ponyweek 2019!
Stichting Helami Heeten
DE MOOISTE BLOEMEN BLOEIEN HET KORTST
Lieve Heetenaren, via het blad ’t Kevertje wil ik jullie graag hartelijk
bedanken. Tijdens de ziekte van mijn vrouw Gerri van Gelder
werkzaam in de praktijk van Dr. Dogger bedankt voor uw bezoek,
aandacht, het samen zijn, lachen, huilen en herinneringen ophalen.
Ook dank voor de vele kaartjes met lieve woorden en
steunbetuigingen hebben haar goed gedaan. Het heeft haar in de
laatste maanden van haar leven veel steun gegeven. Ook bedankt na
haar overlijden voor alle bezoeken, kaartjes en getekende
condoleance registers. Dit alles is voor mij en mijn familie tot grote
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steun geweest. Dit alles was ontroerend en hartverwarmend. Woorden
schieten tekort … Heetenaren bedankt. Het gaat u goed. Met
vriendelijke groet Dick van Gelder.
LOTENVERKOOP ZONNEBLOEM HEETEN
In de eerste week van juli, van maandag 1 juli t/m zaterdag 6 juli
komen vrijwilligers van de Zonnebloem loten verkopen in het dorp.
De loten kosten € 2,00 per lot waarvan € 1,50 rechtstreeks ten goede
komt aan onze eigen Zonnebloem waardoor wij weer tal van
activiteiten kunnen organiseren. Onze vrijwilliger gemist of woont u
in het buitengebied en u wilt graag loten, neem dan contact op met
Hermien Visscher tel. 381823. Koop Loten en steun Zonnebloem
Heeten!
De Zonnebloem, afd. Heeten
WANDEL4DAAGSE HEETEN
Maandag 24 juni starten we weer met de jaarlijkse Wandel4daagse.
De start is elke avond vanaf 18.00 u. bij de Stevenskamp en net als
vorig jaar zijn er 2 afstanden. Op de laatste avond zullen we samen
met de fanfare het laatste stuk van de route afleggen. Toeschouwers
kunnen zich dan verzamelen bij La Plazza Gladiola (’t Dorpsplein).
Doe jij dit jaar ook mee? Voor vragen mail naar:
wandelvierdaagseheeten@gmail.com
VRIENDEN VAN DE PADEN
Door onze enthousiaste vrijwilligers wordt 15 km pad inclusief
bruggen en een trekpont in stand gehouden. Dat is alleen mogelijk
met behulp van de financiële bijdrage van de Vrienden van de Paden.
Bent u Vriend van de Paden dan zal de incasso van uw bijdrage voor
2019 in de eerste helft van juli plaatsvinden. Ook dit jaar zijn wij
weer erg blij met uw donatie. Bent u nog geen Vriend van de Paden
en zou u wel een steentje willen bijdragen in de vorm van €10 per
jaar, dan kunt u zich via het contactformulier op onze website
aanmelden. We heten u van harte welkom. Wilt u een eenmalige
donatie doen, dan kunt u uw gift overboeken op NL84 RABO 0156
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4860 24. Alvast bedankt. Jaarlijks ontvangt u in juni onze
nieuwsbrief. Door omstandigheden komt deze nu in oktober uit.
BETEKENISVOL ONTMOETEN NIET ZOMAAR EEN LOZE
KREET
Betekenisvol ontmoeten, wat moet ik me daar bij voorstellen? Het
overkwam me, zonder dat ik er erg in had. “Niets vermoedend ging ik
op reis met een groep vanuit de parochie. Ze hadden me al zo vaak
gezegd dat een bedevaart echt iets voor mij zou zijn, maar ja, mijn
oma deed dat vroeger en het was, in mijn beleving iets voor ouderen.
Toch heb ik me over laten halen en ben meegegaan. Van gezicht
kende ik een aantal medereizigers en sommigen zag ik wel eens in de
kerk. De reis verliep voorspoedig en al gauw trokken we als groep
met elkaar op. We bezochten mooie kerken, musea en hadden we
prachtige vieringen. Maar het mooiste zag ik om me heen gebeuren.
Enkele jongeren die mee waren, in het begin nog wat onwennig,
hielpen waar er hulp nodig was, maar je zag ze ook gezellig zitten
keuvelen op een terrasje met een wat oudere medereiziger. Ook in
ons groepje groeide er een band van vertrouwen en was het na een
paar dagen of we elkaar al jarenlang goed kenden. Saamhorigheid is
denk ik wel het goede woord daarvoor, iets wat we thuis niet meer zo
vaak ervaren. Wat ben ik blij dat ik ja gezegd heb en meegegaan ben.
Betekenisvol ontmoeten heb ik in vele facetten ervaren, in
gesprekken, in de contacten met medereisgenoten, een stukje
verdieping van mijn geloof, maar ook met die mevrouw die me
spontaan hielp toen ik bijna struikelde. We hebben daarna nog even
staan praten en vorige week kreeg ik al een kaartje van haar.”
Kijk voor betekenisvolle ontmoetingen op: www.vnb.nl of bel met
(073) 681 81 11. Een relaas als dit van Ineke over haar eerste
pelgrimage horen we regelmatig. Op bedevaart gaan was iets voor
mijn moeder of voor mijn oma, maar voor mij is het niks.
VNB is jaren geleden begonnen met de term ‘betekenisvol
ontmoeten’ hetgeen staat voor de contacten en de ontmoetingen die
mensen ervaren tijdens een VNB-reis. Een moderne pelgrimage is
nog steeds gebaseerd op het eeuwenoude principe van het bezoeken
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van een plaats waar je geloof verdiept kan worden. Lourdes of
Fatima, maar ook Santiago de Compostela of het Putje van Heiloo
kunnen zo’n plek zijn. Door samen met anderen naar deze plek te
reizen, elkaar te helpen en met elkaar te praten ontstaat er veel meer
dan een gewone reis. Het reisdoel is niet alleen belangrijk, het
ernaartoe gaan en de ervaringen onderweg zijn net zo belangrijk. Veel
reizigers zullen het beamen; samen op pad, samen bidden en samen
praten en elkaar helpen maakt dat je een heel andere reiservaring
beleeft dan een gewoon bezoekje aan een stad of streek.
Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is bij VNB, neem dan gerust
contact met ons op. Namens VNB, Ivonne van de Kar en Roosmarie
Manders www.vnb.nl of bel met (073) 681 81 11.

AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
5 juli
30 augustus
13 september
4 oktober

Aantal weken
8
2
3
2

Kopij inleveren
zondagavond
30 juni
25 augustus
8 september
29 september

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