't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

We gaan weer beginnen
Deze weken gaan de scholen weer beginnen. De vakanties zitten er
op. Alles krijgt het gewone ritme terug. Dat merk je op straat, in het
verkeer, in de winkels, overal wordt het weer wat drukker. De
verenigingen beginnen met het seizoen van trainingen, wedstrijden,
samenkomsten, noem maar op.
Van harte hoop ik dat iedereen het goed heeft gehad. Of je nu weg
bent geweest of niet, dat hoeft niet eens zoveel uit te maken:
belangrijkste is: heeft de breuk met het alledaagse leven je even
goed gedaan? Heb je tijd voor elkaar gehad? Heb je tijd voor jezelf
gehad? Misschien ook om eens wat dingen op een rij te zetten. Tijd
voor bezinning. Ga je op dezelfde voet verder als vóór de
zomervakantie? Of moet er meer tijd voor jezelf komen, voor rust,
voor aandacht voor je gezin, voor je lichaam, tijd om af en toe eens
niks te doen?
In de vieringen in de kerk hebben we afgelopen weken ook een soort
bezinningsperiode gehad, zoals eigenlijk het hele jaar wel. We
werden in de lezingen opgeroepen tot waakzaamheid!
Jezus wil de wereld ómgekeerd. Dat weten we ergens ook wel, maar
de lezingen van de afgelopen weken hebben ons wel met feiten op
de neus gedrukt: wees waakzaam, want de Heer komt als een dief in
de nacht…. Met andere woorden: je weet nooit wanneer en in welke
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hoedanigheid God een beroep op je doet: houd daarom je lamp altijd
brandend, wees alert en zorg dat je niet uitgeblust bent.
RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen
Koopmansstraat 4 8111 AP HEETEN tel. 0572 – 381233
Website: www.parochieheiligkruis.nl
_______________________________________________________
E-mail parochie:
E-mail Kevertje:

secretariaat@parochieheeten.nl
kevertje@parochieheiligkruis.nl

Kerkbestuur:bankrekening NL15RABO01202.02.573
Kerkbijdrage:
bankrekening NL26RABO01202.04.703
t.n.v. 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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Wees altijd ontvankelijk voor wat God van je vraagt, zodat je altijd
JA op zijn roepstem kunt zeggen.
En we hoorden: “denk niet dat ik vrede ben komen brengen, nee, juist
verdeeldheid!” HUH!!?? Ja: Jezus wil de wereld ómgekeerd. Hij
schudt de kussens eens goed op:
Iemand die eens goed de waarheid zegt en die is soms niet mals, niet
zacht.
Klokkenluiders hebben het niet makkelijk, in Hongkong zijn al
wekenlang protesten gaande…., zóiets wordt bedoeld: opkomen voor
de rechtelozen, de eersten zullen de laatsten zijn.
Wat heeft de vakantie met u, met jou gedaan? Ook iets wakker
geschud, iets omgekeerd? Gaat alles weer zoals het altijd is gegaan of
sta je open voor verandering? Vernieuwing?
Wees waakzaam, laat vuur in je branden. Opdat Gods Woord ook in
jou opnieuw tot leven mag komen. En dat je dan zomaar kunt zeggen:
Spreek, Heer, Uw dienaar luistert.
Clazien Broekhoff.

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 31/8
Heeten
Zo. 1/9
Nw. Heeten
Za. 31/9
Nw. Heeten
Zo. 1/9
Holten
Zo. 1/9
Heeten
Wo. 4/9

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
Vicaris R. Cornelissen
Geen viering

Koor
Parochiekoor

Geen viering
Geen viering
Geen viering
19.00 u.

Geen viering
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Heeten
Vr. 6/9

09.00 u.

1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering

Datum
Heeten
Za. 7/9
Heeten
Zo. 8/9

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Parochiekoor

Nw. Heeten
Za. 7/9
Nw. Heeten
Zo. 8/9
Holten
Zo. 8/9
Heeten
Wo. 11/9

19.00 u.

Ziekenzondag,
Eucharistieviering, past. G.
Nijland
Woord- en communieviering,
Past. werker H. Bloo
Geen viering

09.30 u.

Oecumenische 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.
OVERLEDEN
Op woensdag 3 juli is op 85-jarige leeftijd overleden Marie (Maria
Berendina Josephina Blom-Jansen. Zij woonde op de Stevenserf te
Heeten. Haar crematie heeft op dinsdag 9 juli plaatsgevonden.
Op vrijdag 5 juli is op 84-jarige leeftijd overleden Annie (Johanna
Everdina) Harink-Bosman. Zij woonde in wooncentrum Brugstede te
Lemelerveld. Haar uitvaart en crematie hebben op donderdag 11 juli
plaatsgevonden.
Op zaterdag 13 juli is op 97-jarige leeftijd overleden Grade
(Gerharda Alphonsie) Gerritsen-Korenromp. Zij woonde aan de
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Overbrinck 2 te Heeten. Haar uitvaart en crematie hebben op
donderdag 18 juli juli plaatsgevonden
Op dinsdag 6 augustus is op 79-jarige leeftijd overleden Geert,
(Gerhardus Maria) Beumer. Hij woonde aan de Schoonhetenseweg
37 te Heeten. Zaterdag 10 augustus heeft zijn uitvaart en begrafenis
plaatsgevonden
Op vrijdag 23 augustus is op 87-jarige leeftijd Anny (Johanna Maria)
van Leussen-Koedijk overleden. Zij woonde op de Stevenskamp 15
te Heeten. Haar crematieplechtigheid heeft op donderdag 29 augustus
plaatsgevonden.
Dat zij mogen rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 31 augustus en 1 september:
Uit dankbaarheid; Tot zekere intentie; Jgt. Fien Linthorst-Mentink;
Jgt. Weduwe van Antonius Broekhuis; Gerrit en Anneke Jansen;
Overl. ouders Elders-ten Zijthof en Paul; Weduwe van Antonius
Geertman; Mariet Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer; Overl.
ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Hein en Grada Wagemans en overl. fam.; Overl. familie; Gerrit
Evers; Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp
en Wim Olde Bijvank; Betsie Haarman-Schrijver en overl. fam.;
Annie Harink-Bosman; Grade Gerritsen-Korenromp; Geert Beumer;
Geert Voorhorst.
Woensdag 4 september:
Geen viering, misintenties verschuiven naar vrijdag 6 september
Vrijdag 6 september 1e Vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO; Jgt. Tonnie
Schoorlemmer; Anton Oostewechel en overl. fam.; Pa, Gerard en
Willy Kieftenbeld en overl. fam.; Jan Voorhorst.
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In het weekend 7 en 8 september:
Jgt. Bernardus Voorhorst en overl. fam.; Jgt. Johanna HaarmanAarnink; Overl. ouders Vulink-Reimert; Mies en Trees Hiethaar en
overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Annie Harink-Bosman; Grade GerritsenKorenromp; Geert Beumer; Geert Voorhorst.
Woensdag 11 september:
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
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 het weekend van 14 en 15
september, 12 en 13 oktober geen vieringen
KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Za. 31/8
Zo. 8/9
Za. 21/9
Za. 28/9
Za. 5/10
Za. 19/10
Zo. 27/10

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

Koster
A. Rekveld
A. Rekveld
A. Rekveld en T. Nijmeijer
A. Rekveld
A. Rekveld
T. Nijmeijer
A. Rekveld

Acolieten
Eveline en Judtih Salden
Tijs en Ruben Salden
Eveline en Tijs Salden
Geen misdienaars
Geen misdienaars
Ruben en Judith Salden
Eveline en Tijs Salden
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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 27 oktober 2019.
PAROCHIE-AGENDA
P = Parochiecentrum T = KulturhusTrefpunt K = Kompas M = Molenhoek

Wo. 4/9
Do. 12/9

20.00 u.
20.00 u.

Locatieraad/pastoraatsgroep
Caritas

P
P

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 10 september groep 5
Maandag 30 september groep 1
OOGSTGAVE NAAR TUINENPROJECT OP DE FILIPIJNEN
Al vanaf 2001 trekt jaarlijks een groep Sallandse vrijwilligers van de
stichting Red Horse Company naar het Filipijnse eiland Negros om er
orkaanbestendige huizen te bouwen. Het vissersdorp is inmiddels
door de onbaatzuchtige inzet van deze vrijwilligers, maar zeker ook
door de inzet van de eigen bevolking voorzien van enkele tientallen
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gezinswoningen. De kwetsbare vissersbevolking kan hierdoor
weerstand bieden aan de natuurelementen, die hun oude huizen in het
verleden keer op keer verpletterden. Nog onlangs bouwden een
kleine tiental Sallanders, in samenwerking met de lokale
hulporganisatie, aan de verblijven in Old Sagay. Bij hun verblijf op
dit eiland was er bovendien de confrontatie met de eenzijdige
voedingsgewoonte. Het initiatief voor een tuinenproject was geboren!
Vooreerst dient de waterhuishouding gereguleerd worden, zal
afrastering noodzakelijk zijn en grond in cultuur moeten worden
gebracht. Deze dorpstuin komt ten goede aan de gehele gemeenschap
en vereist dan ook een gezamenlijke inzet van de bewoners van dit
vissersdorp. Onder leiding van een lokale stichting èn met de
opbrengst van de oogstgave kan de schop in de loop van het jaar echt
de grond in. Donaties uit Salland worden ingezet voor de aanschaf
van tuinmateriaal, afrastering, zaden, planten en fruitboompjes. Ook
zal in scholing en opleiding geïnvesteerd gaan worden, opdat dit
tuinenproject de komende jaren een solide basis krijgt. Wat is de
oogstgave hier bijzonder welkom. Wat zal uiteindelijk een
gemeenschappelijke tuin bij deze kwetsbare, maar o zo dappere
bevolking, het levenspeil drastisch verhogen. Van overleven naar
een duurzame toekomst, op een wederopbouwlocatie voor
slachtoffers van de verwoestende tyfoon Hayan in 2013. In augustus
kan Salland middels de oogstgave hiervoor de aanzet geven. Naast de
deurcollectes en de inzameling tijdens diensten kunt u een donatie
doen via : NL45 RABO0142967157 tnv oogstgave.
KANDIDAAT-PRIESTER GAUTHIER DE BEKKER
VERSTERKT PASTORAAL TEAM
De aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, heeft per 15 september
2019 kandidaat-priester Gauthier de Bekker benoemd tot lid van het
pastoraal team van de parochies Heilig Kruis en Heilige Lebuinus.
Gauthier is geboren en getogen in Oss. Hij komt uit een katholiek
gezin dat actief was in de parochie. Bedevaarten naar Lourdes
speelden daarin ook een belangrijke rol. Als tiener ervaart Gauthier
roeping tot het priesterschap. Na zijn MBO-studie elektrotechniek
gaat hij negen maanden naar Taizé waar hij ontdekt dat hij echt de
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weg naar het priesterschap wil ingaan. Hij meldt zich bij de
priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. Afgelopen zomer
heeft hij zijn theologiestudie en stage afgerond. Gauthier is nu 27
jaar. Op zaterdag 30 november 2019 zal hij de diakenwijding
ontvangen. De priesterwijding is gepland op zaterdag 6 juni 2020.
Beide plechtigheden zullen plaatsvinden in de kathedraal te Utrecht.
Gauthier zal zich in onze parochies met name gaan richten op het
pastoraat en de catechese voor jongeren en gezinnen. Als pastoraal
team en besturen zijn we erg blij met deze benoeming als aanvulling
van het pastoraal team. Op zondag 15 september zal Gauthier aan
beide parochies gepresenteerd worden in de Eucharistieviering in de
basiliek van de H. Kruisverheffing in Raalte (aanvang 10.00 u.). Op
deze dag is het tevens de Heilig Kruisdag voor de parochie Heilig
Kruis. Na de viering is er gelegenheid om persoonlijk kennis te
maken met Gauthier de Bekker. Ook is koffie en een gezellig
samenzijn met een hapje en een drankje.
Parochiebesturen en pastoraal team
Heilig Kruis en Heilige Lebuinus
HEILIG KRUISVIERING 15 SEPTEMBER
Op 15 september vieren we de Heilig Kruisdag met een feestelijke
Eucharistieviering in de basiliek van de H. Kruisverheffing. Ook
vorig jaar hebben we dit met vele parochianen uit onze grote Heilig
Kruisparochie gevierd (Broekland, Haarle, Heeten, Holten,
Luttenberg, Mariënheem, Nieuw-Heeten en Raalte). Deze dag is
gekozen omdat het de zondag is, het dichtst bij het Feest van
Kruisverheffing (14 september), wat het patroonsfeest is van onze
parochie. Het hele pastoraal team zal present zijn bij deze bijzondere
viering. In deze viering zal het nieuwe teamlid – kandidaat-priester
Gauthier de Bekker – gepresenteerd worden. Het Gemengd Koor van
de locatie Sint Jozef (Nieuw-Heeten) zal de zang verzorgen. Op deze
zondag zijn er geen andere vieringen in de parochie. We hopen dat
we met heel veel parochianen onze onderlinge verbondenheid mogen
vieren en Gods zegen vragen over kerk en pastoraat in onze parochie.
Na de viering is er koffie en een gezellig samenzijn met een hapje en
drankje. Als het meezit doen we dat buiten op het kerkplein. Allen
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van harte welkom op zondag 15 september in de H. Kruisverheffing.
Aanvang: 10.00 u. Namens parochiebestuur en pastoraal team
parochie Heilig Kruis, pastoor Ronald Cornelissen.
VRIJWILLIG(ST)ERS GEZOCHT
De groep van kerkhofmannen die het onderhoud van het kerkhof
verzorgen begint steeds kleiner te worden. Daarom een oproep aan
eenieder om deze groep weer op sterkte te krijgen. Zowel mannen als
vrouwen die van tuinieren houden ( het onderdrukken van onkruid)
zijn welkom. We komen in de zomermaanden 2x per maand (een
morgen) samen op het kerkhof om ons lekker in de buitenlucht te
bewegen en het is tevens goed voor onze gezondheid. In voor- en
naseisoen komen we 1x per maand samen. Wil je eerst even komen
kijken of dit iets is voor jou? Kom dan op 2 september om 08.30 u.
naar het kerkhof. Aanmelden en voor informatie kunt u terecht bij
Harry Vulink beheerder begraafplaats. Tel. 0570-531788 of e-mail
vulinkh5@gmail.com.
HARTVERWARMEND….
Dat was de Boerenpelgrimstocht van 11 mei j.l. In de ochtend en
middag vertrok een groep belangstellende mensen voor een tocht
langs boerenwaarden. Mensen vanuit de buurt of uit een naburig
dorp, maar ook deelnemers die al een hele weg hadden afgelegd om
naar ons boerenland in Haarle te komen. Ieder deed mee met een
persoonlijke reden. Dit keer deelden ook enkele ‘nieuwe’ boeren en
boerinnen hun verhaal tijdens de tocht, over hun boerenwaarden, hun
passie en het zoeken naar evenwicht. Geraakt worden door de
schoonheid van de natuur, door het verhaal van de boeren, met
respect voor de schepping en het leven van de boer. Er ontstonden
mooie gesprekken, openhartig soms, met een lach en een traan.
Elkaar echt ontmoeten….over waarden, zonder waarde-veroordeling.
Hier voelt een mens zich gesteund door. De boeren in hun verhaal en
de boerenpelgrims in ieders persoonlijk verhaal. Bewust worden dat
we als mens maar weinig van elkaar verschillen en toch uniek zijn.
En wat een pareltjes van boodschappen ontvingen we van alle
deelnemers. Hartverwarmend!
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Dit initiatief is een samenwerking tussen KIP en Boer en Mens
STEMMEN voor Ariëns Prijs!
Draagt u de Boerenpelgrimstocht ook een warm hart toe?
Gelooft u ook in het delen van Waarden en Betekenis?
Van Boer en Mens, als Mens tot Mens?
Stem via: www.dkci-utrecht.nl/stemmen-ariens-publieksprijs/
nr. 10: Boerenpelgrimstocht Haarle
Alvast bedankt voor uw stem!
AANPASSING STRUCTUUR VAN ONZE PAROCHIE
Wellicht heeft u het al gehoord, zo her en der in de parochie. De
afgelopen maanden zijn wij bezig geweest om de structuur van onze
parochie organisatorisch iets aan te passen. Doel van deze mvorming
is om te komen tot kortere communicatielijnen tussen de
geloofsgemeenschappen onderling, het pastoraal team en het
parochiebestuur. De bekendheid met elkaar, de onderlinge
verbondenheid en de inspraak op pastoraat en beleid wordt in de
nieuwe opzet vergroot. En dat hebben we nodig om naar de toekomst
toe samen te kunnen bouwen aan onze Parochie 2025. Op alle
locaties kennen we nu pastoraatsgroepen en locatieraden. In de
nieuwe situatie komen tenminste drie coördinatoren die samen het
‘locatie-overleg’ gaan heten. Zij worden de spil tussen locatie en
parochie (bestuur en team). De drie coördinatoren zijn de eerste
aanspreekpunten zijn op 3 gebieden: pastoraat, gebouwen en
administratie/financiën. Ze staan niet alleen maar worden (indien
mogelijk) ondersteund door meerdere personen vanuit het locatieoverleg. Het locatie-overleg wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
De coördinatoren hebben ook zitting in de parochie-brede werkgroep
op hun gebied: de parochiële werkgroep pastoraat, de parochiële
werkgroep gebouwen en de parochiële werkgroep voor financiën en
administratie waarin ook leden van het pastoraal team (voor
pastoraat) en het bestuur (gebouwen/administratie en financiën)
zitting hebben. Inmiddels hebben we in alle locaties al de gesprekken
gevoerd en van de meeste gemeenschappen al de namen van de
coördinatoren mogen ontvangen. De presentatie van de coördinatoren
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per locatie zal plaatsvinden op de parochiesynode. U ontvangt daar
nog verdere informatie over.
Pastoraal team en Parochiebestuur
H. GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL
Op zondag 20 oktober 2019 zal in Overdinkel voor de 107de keer de
Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Je
bent niet alleen. Muzikale medewerking zal worden verleend door
muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Om 10.30
u. vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park.
Aansluitend om 11.00 u. Plechtige Eucharistieviering in het park,
waarin hulpbisschop Mgr. Th.C.M. Hoogenboom de hoofdcelebrant
zal zijn, waarna de processie volgt. Om 15.00 u. is het Sluitingslof in
de Gerardus Majella kerk. Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de
plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij
elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel
bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij
alle noden van de pelgrims. Voorafgaand aan de bedevaart is er een
Triduüm. Op donderdag 17 oktober, vrijdag 18 oktober en zaterdag
19 oktober, elke avond om 19.00 u. is er in de Gerardus Majella kerk,
een viering in het teken van Gerardus. Wij willen erop wijzen, dat
sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden
georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.
Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het
parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen
10.00 en 11.30 uur ( woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Hier
kunt u ook (mis)intenties opgeven. Kosten intenties: vrije gift.
Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H.
Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. Graag tot
ziens, u bent van harte welkom! Gerardus Bedevaart groep
Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
LEZING OVER DE ZALIGSPREKINGEN
Lezing over de Zaligsprekingen door Anton ten Klooster op 5
september in Schalkhaar.Dit jaar heeft het pastoraal team de
Zaligsprekingen als thema voor een aantal activiteiten genomen. De
Zaligsprekingen vormen een richtsnoer voor christelijk leven. Ze zijn
als het ware een positieve versie van de Tien geboden: het gaat er niet
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over wat je niet moet doen, maar spoort juist aan om goed te doen.
Dit jaar verscheen er een inspirerend boek over de Zaligsprekingen
door Anton ten Klooster en Gerben Zweers (Op de weg van het geluk
– De zaligsprekingen als leidraad voor je leven). Als illustraties in het
boek hebben de auteurs gekozen voor de ramen van de H.
Nicolaaskerk in Schalkhaar. We hebben Anton ten Klooster
uitgenodigd om een lezing over de zaligsprekingen te houden te
midden van de gebrandschilderde ramen in Schalkhaar. Anton ten
Klooster is gespecialiseerd in de uitleg van de zaligsprekingen door
de eeuwen heen en kan er zeer levendig over vertellen. Hij is priester
van het aartsbisdom Utrecht en werkzaam bij de Theologische
faculteit Tilburg en als studierector bij het Ariënsinstituut. Van harte
welkom bij de lezing op donderdagavond 5 september in de H.
Nicolaas te Schalkhaar. Aanvang van de lezing is 19.30 u. De kerk is
open vanaf 19.00 u. In de pauze is er koffie en thee. Toegang is
gratis. Het boek over de zaligsprekingen is op deze avond te koop.
BOERDERIJVIERING ZONDAG 6 OKTOBER 10.00 UUR
Te gast bij: Berend Dijsselhof en Rob Strijdveen, boerderij Nieuw
Salland, Wijheseweg 49, Broekland
Twee jaar geleden hebben we voor de eerste keer, opgezet vanuit de
werkgroep Kerk In Platteland (KIP), een boerderijviering gehouden.
Dit was een bijzondere viering met grote belangstelling. Inmiddels
zijn we samen gaan werken met Boer-en-mens. Met hen hebben we
twee jaar op rij boerenpelgrimstochten georganiseerd.
Dit najaar gaan we weer een boerderijviering houden. We zijn te gast
bij Berend en Rob, op boerderij Nieuw Salland, Wijheseweg 49 op de
weg van Broekland naar Raalte (of van Raalte naar Broekland, het is
maar hoe je het bekijkt).
Thema van de viering zal zijn: Kerk-zijn tussen de strobalen.
Na de viering kunnen mensen, die dat willen, het bedrijf bekijken.
We hopen op veel bezoekers!
Lonneke Gunnink – van den Berg,
mede namens KIP en Boer-en-mens.

VERENIGINGSNIEUWS
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ACTIVITEITENGROEP 55+
Op woensdag 11 september gaan we ter afsluiting van ons
fietsseizoen een hele dag fietsen. Dit jaar wordt het een soort happen
en trappen ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan van "Rondje
Heeten". Hoe we deze dag precies in gaan delen blijft nog een
verrassing. Vertrek vanaf Dorpsplein om 09.30 u.
Kosten ongeveer € 27,50 p.p.

OVERIG NIEUWS
VERKOOP PONYLOTEN
Nog een paar weken en het is weer zover: de Ponyweek! Dat
betekent: loten verkopen, geld verdienen en een super mooi feest
vieren! Wil jij ons helpen Ponyloten verkopen? Je haalt een boekje
op en gaat aan de slag om ze te verkopen. Per boekje van 15 loten
dien je de opbrengst van 13 loten af te dragen. De loten kosten € 2,per stuk. De opbrengst van het 14e én 15e lot is voor jezelf. Je
verdient dus € 4,- per boekje! Vanaf maandag 9 september 2019
kunnen de loten worden afgehaald bij KulturhusTrefpunt aan de
Dorpsstraat 16 te Heeten. Zie onderstaande data:
Maandag 9 september
14.15 – 15.30 u.
Donderdag 12 september
14.15 – 15.30 u.
Woensdag 18 september
14.15 – 15.30 u.
En dan woensdag 25 september bij het secretariaat op het Dorpsplein
van 09.00 - 12.00 u. Want ook tijdens de Ponymarkt mag je
Ponyloten verkopen.
Let op: alle boekjes moeten op vrijdag 27 september uiterlijk 14.00 u.
ingeleverd zijn bij secretariaat van de Ponyweek op het Dorpsplein.
De loterij vindt plaats na Heetens Got Talent op zondag 29
september. Wanneer je meer dan 2 boekjes hebt verkocht, kan je een
extra prijs ophalen op donderdag 3 oktober tussen 14.15 – 15.30 u.
bij KulturhusTrefpunt. Alvast heel veel succes!! Zet em op!
Stichting Helami
VERLOREN
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Een zwarte wandelstok. Inl. J. ten Broeke Stevenskamp 320 Heeten.
GEVONDEN
Gevonden net buiten het dorp een envelop met inhoud. Voor
inlichtingen bel met 06-13343428.
HISTORISCH HEETEN
Historisch Heeten organiseert zondag 8
september een fietstocht langs de grenzen
van de voormalige Marke Heeten voor
vrienden en overige belangstellenden. Over
markante punten in de route zal uitleg
worden gegevenBij het rustpunt onderweg krijgen alle deelnemers
een consumptie aangeboden en kunnen belangstellenden zich
eventueel laten inschrijven als vriend van Historisch
Heeten.Deelname is gratis en geheel voor eigen risico. Er kan gestart
worden tussen 09.30 en 11.00 u. vanaf het KulturhusTrefpunt te
Heeten waar de routebeschrijving wordt uitgereikt. Historisch Heeten
wenst u veel fietsplezier.
ROLSTOELWANDELTOCHT ZONNEBLOEM
23 SEPTEMBER
De Zonnebloem zal ook dit jaar weer in de ponyweek op maandag 23
september een rolstoelwandeltocht organiseren i.s.m. de Stichting
Helami en de Stevenskamp. Ouderen en andere mensen die op wat
van manier niet in staat zijn op eigen gelegenheid te wandelen,
kunnen zich opgeven of bellen voor informatie. Voor een rolstoel kan
worden gezorgd. Je mag ook je eigen duwer regelen. Alle bewoners
van de Stevenskamp, Stevenserf en bewoners van de
aanleunwoningen krijgen een opgave formulier in de bus, die men bij
de receptie in de daarvoor bestemde bus kan doen. Na de wandeling
gaan we met ons allen naar de feesttent op het plein voor de koffie
een drankje en hapje. Opgave t/m zondag 15 september bij:
Dinie Tijs, tel. 381824; e-mail dinietijs@gmail.com;
Willy Alferink, tel. 381777; e-mail bwalferink@home.nl
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Mensen die op deze middag een rolstoel willen duwen, en zich nog
niet hebben opgegeven kunnen dat bij bovenstaande personen doen.
Alle duwers verwachten wij tussen half 2 en kwart voor 2 in de hal
op de Stevenskamp. Met ons allen gaan we er een mooie gezellige
middag van maken.
Werkgroep en Bestuur Zonnebloem Heeten
STICHTING ALGEMENE HULPDIENST
Hallo mensen , wij zijn er nog! Wij zitten op elke werkdag van 09.00
tot 10.00 u. bij de telefoon om U te helpen als U op een of andere
manier even moeilijk zit. Hierbij kunt U denken aan bijvoorbeeld
aan: vervoer naar ziekenhuis, huisarts, kapper of een bezoekje aan
familie, klusjes in huis en tuin. Een bezoekje voor een praatje of een
wandeling. U hoeft maar te bellen en wij proberen iets voor U te
regelen. De hulp is geheel gratis met uitzondering van door ons
gemaakte kosten. Ons telefoonnummer is 0572 382502.
P.S. Wanneer U denkt dat is ook wel iets voor mij, vrijwilliger bij de
Algemene Hulpdienst, dan bent U van harte welkom. Het is leuk en
heel dankbaar werk!!
LUNCH TUSSEN DE KOEIEN
Hallo dorpsgenoten, op zondag 6 oktober nodigen we u uit voor een
boerenlunch. We vinden het leuk om onze boerderij te laten zien en
samen in gesprek te gaan. Daarom bent u op 6 oktober van harte
welkom. We starten om 11.00 u. met een rondleiding en aansluitend
gaan we lunchen tussen de koeien (waarschijnlijk tot ‘n uur twee).
Om de kosten te kunnen dekken vragen wij een bijdrage van € 5,- per
persoon. We hebben plek voor 25 personen. Meldt u dus gauw aan
via de mail: nhunneman@gmail.com. Vol=vol. Wilko en Nandine
Hunneman, Cellenweg 3, Nieuw-Heeten
COLLECTEWEEK KWF KANKERBESTRIJDING
In de week van 1 tm 7 september komt de collectant van KWF
Kankerbestrijding bij u aan de deur. Elke euro die de collectanten
ophalen, draagt bij aan de missie: minder kanker, meer genezing en
een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

16

Kanker raakt ons allemaal. Enkele feiten en cijfers over kanker:
* 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker
* Jaarlijks overlijden ongeveer 45.000 mensen aan kanker
* Dankzij onderzoek is de 5-jaars overlevingskans gestegen van 25%
in 1949 tot 65% nu
* per jaar zijn er ca. 400 lopende onderzoeksprojecten, waar ca. 800
wetenschappers
fulltime mee bezig zijn
* een onderzoek duurt gem. 4 jaar en kost gemiddeld 500.000 euro
Help daarom mee en geef tijdens de collecteweek. Bij voorbaat
hartelijk dank!
Ilona Kemper en Monique Hiethaar
SPREEKUUR ENERGIEK HEETEN
Op dinsdagavond 3 september houdt Energiek Heeten weer
spreekuur. Het spreekuur wordt gehouden van 20.00 tot 21.00 u. in
KulturhusTrefpunt. Aanmelden mag, maar is niet verplicht. Voor een
kopje koffie of thee wordt gezorgd. Het spreekuur is voor iedereen
uit Heeten, die vragen heeft over van alles wat met duurzame energie
te maken heeft. In het bijzonder zal er gelegenheid zijn om vragen te
stellen en ondersteuning te bieden over de BTW teruggave m.b.t. de
aangeschafte zonnepanelen (dit kan nog met terugwerkende kracht).
Verder kan advies ingewonnen worden over uitgebrachte offertes.
Ook zal er aandacht besteed worden aan zaken als terugverdientijd en
recente duurzame ontwikkelingen, zoals isolatie en warmtepompen.
Jan Schonenberg (06-33017143), Jan Oostewechel (06-51176432)
Loeck Tomassen (06-51343620), Janet Besten (06-46752145)

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 31 augustus 2019
14:30 SDOL JO17-1
14:30 Heeten JO17-2G
10:30 Haarle JO15-2
11:15 Wijhe '92 JO13-1
11:15 Heeten JO13-2
11:30 Rohda R. JO12-5

Uit
Heeten JO17-1
Wesepe JO17-1
Heeten JO15-2G
Heeten JO13-1
Broekland JO13-1G
Heeten JO12-1
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08:30 Heeten JO11-1G
10:00 Haarle JO11-2
09:30 Go Ahead D. JO9-1
08:45 Heeten JO9-2G
09:00 Heino JO8-1
08:45 Heeten JO8-2
Zondag 1september 2019
14:00
Heeten 1
11:00
Heeten 2
12:00
Heeten 3
12:00
Heino 10
10:00
Heeten 6
10:00
Heino 7
Woensdag 4 september
19:30
Raalte 4
18:30
Heeten JO15-1G
18:30
Heeten JO11-2
Zaterdag 7 september 2019
15:00
Heeten JO19-1
15:00
Heeten JO17-1
11:30
Heino JO17-4
10:45
Blauw Wit'66 JO15-1
12:45
Heeten JO15-2G
11:15
Heeten JO13-1
09:45
Rohda R. JO13-4
10:00
Heeten JO12-1
09:00
SJO FC Dalfsen JO11-2
09:45
Excelsior'31 JO11-6
09:45
Heeten JO11-3G
08:45
Heeten JO9-1
09:00
Helios JO9-3
08:45
Heeten JO8-1
08:30
Groen Wit'62 JO8-5
Zondag 8 september 2019
14:00
Luctor Et Emergo 1
10:00
ABS 4
12:15
Heeten 4
10:00
Heeten 5
09:30
Rohda R. VE1
12:00
Heeten 7
Dinsdag 10 september 2019
20:00
Heino 3
Woensdag 11 september 2019

SJO JCO JO11-1G
Heeten JO11-3G
Heeten JO9-1
Diepenveen JO9-2
Heeten JO8-1
FC RDC JO8-3
Sportclub Deventer 1
Schalkhaar 4
Turkse Kracht 6
Heeten 4
Broekland 3
Heeten 7
Heeten 5
Witkampers JO15-1
Witkampers JO11-2
SVI JO19-3
Schalkhaar JO17-2
Heeten JO17-2G
Heeten JO15-1G
Rohda R. JO15-8
Lemelerveld JO13-1
Heeten JO13-2
Wesepe JO12-1
Heeten JO11-1G
Heeten JO11-2
Rohda R. JO11-5
Rohda Raalte JO9-2G
Heeten JO9-2G
Lemelerveld JO8-1G
Heeten JO8-2
Heeten 1
Heeten 3
Wijhe '92 7
Broekland 4
Heeten 6
SDOL 6
Heeten 2
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18:30

Witkampers JO19-1

Heeten JO19-1

Jaarprogamma Heeten 1 (alle wedstrijden beginnen om 14:00 u)
01-09-19
08-09-19
15-09-19
22-09-19
29-09-19
06-10-19
20-10-19
27-10-19
03-11-19
10-11-19
24-11-19
01-12-19
08-12-19
15-12-19
26-01-20
02-02-20
09-02-20
16-02-20
08-03-20
15-03-20
22-03-20
05-04-20
19-04-20
26-04-20
10-05-20
17-05-20
24-05-20

Beker
Heeten 1
Luctor Et Emergo 1
Diepenveen 1
Competitie
Heeten 1
Nieuw Heeten 1
Enter 1
Haarle 1
Heeten 1
Broekland 1
Heeten 1
Heeten 1
SDOL 1
Heeten 1
Hoonhorst 1
Heeten 1
ABS 1
Heeten 1
Lettele 1
Heeten 1
Ulu Spor FC 1
Heeten 1
Heeten 1
Holten 1
Heeten 1
Zwolle SV 1
Heeten 1
DAVO 1

Sportclub Deventer 1
Heeten 1
Heeten 1
ABS 1
Heeten 1
Heeten 1
Heeten 1
Lettele 1
Heeten 1
Ulu Spor FC 1
DAVO 1
Heeten 1
Zwolle SV 1
Heeten 1
Holten 1
Heeten 1
Haarle 1
Heeten 1
Enter 1
Heeten 1
Hoonhorst 1
Nieuw Heeten 1
Heeten 1
Broekland 1
Heeten 1
SDOL 1
Heeten 1

Beste jongens en meisjes, lijkt het je geweldig om de nieuwe Messi of
Ronaldo te worden, dan is dit de mogelijkheid! Vanaf zaterdag 31 augustus
gaan we weer starten met de trainingsgroep. We hebben een hele
enthousiaste trainer, die het fantastisch vindt om jullie het voetballen te
leren. Dus wanneer je 5 jaar (of bijna 5) bent en graag wilt voetballen, kom
dan trainen bij de trainingsgroep. We trainen elke zaterdagmorgen van
09.00 tot 10.00 u. Mocht je willen komen, doe dan even een berichtje naar
Bas Kogelman (06-22335874).

VOLLEYBAL
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Datum/tijd
n.t.b.
11-09-2019
21:15

Thuis
Klarenbeek DS 1

Uit
Heeten Sportief DS 1

Sporthal
KLARENBEEK

Heeten Sportief HR 3

Heeten Sportief HR 4

HEETEN

HANDBAL
Techvisie jeugdhandbaltoernooi 14e keer.
Voor de 14 achtereenvolgende keer zal het Techvisie jeugdhandbaltoernooi voor A1, B1 en C1 plaatsvinden in de sporthal in Heeten. De C1teams beginnen het toernooi vrijdag 13 september om 17.00 u. en dit zal tot
ongeveer 21.00 u. duren. De wedstrijden van de B1-teams zullen zaterdag
14 september van 10.00 tot 16.30 u. gespeeld worden en tot slot zijn de
wedstrijden van de A-teams zondag 15 september van 10.00 tot 16.30 u.
Voor meer informatie en het volledige wedstrijdschema kunt u kijken op
onze website; www.handbalheeten.nl
AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
Aantal weken
vrijdag
13 september
3 i.v.m. ponyweek
4 oktober
2
18 oktober
2
1 november
2
15 november
2
29 november
3
20 december
3

Kopij inleveren
zondagavond
8 september
29 september
13 oktober
27 oktober
10 november
24 november
15 december
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