't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

NIEUWS OVER DE ACTIE KERKBALANS
De kerk is een plek van betekenis voor Heeten. Het is een plek die
verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. De kerk kan alleen
bestaan door financiële steun van onze parochianen die via de actie
Kerkbalans jaarlijks wordt ontvangen. Ook in Januari 2020 kunt u
weer een uitnodiging tegemoet zien om bij te dragen. Op deze
manier houden we het licht in de kerk aan het branden. Verderop in
dit Kevertje vindt u nog een stukje over een werkgroep die het
initiatief heeft genomen om de kerk van buiten te verlichten.
Afgelopen maand heeft dhr. Herman Reefman aangegeven te willen
stoppen als Kerk Administrateur. 35(!) jaar lang heeft hij dit werk
met veel enthousiasme en een enorme gedrevenheid gedaan. Als
Kerk Administrateur was hij met name de coördinator van de
jaarlijkse actie Kerkbalans. Hij heeft, om het zo maar eens te zeggen,
een heleboel geld in het laatje gebracht voor de kerk in Heeten. Geld
dat nodig is om de parochie en de geloofsgemeenschap draaiende te
houden. Hij ging altijd zeer discreet en punctueel met alle giften en
gaven om. Wij zijn Herman heel veel dank verschuldigd voor al
hetgeen hij gedaan heeft. 0De voorbereidingen voor de actie
Kerkbalans voor het aankomende jaar zijn ondertussen alweer in
volle gang en worden gecoördineerd door Joke Alferink en Francine
de Vries met ondersteuning van de locatieraad.
Verder gaat de parochie over op een ander boekhoud-systeem.

Vrijdag 18 oktober 2019

jaargang 53

nummer
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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: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
G. de Bekker,
0570-6223228 gdebekker@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

Het overzetten van het oude naar het nieuwe systeem is een grote
klus die veel tijd vraagt. We doen ons best om alles vlekkeloos te
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laten verlopen en om alles op tijd klaar te hebben voordat de actie
Kerkbalans
van
start
gaat
in
januari
2020.
Mocht u nog vragen hebben over de actie Kerkbalans, of misschien
wilt u als vrijwilliger iets betekenen, neem dan gerust contact op met
het secretariaat (zie blz.2 voor de contactgegevens).
Tot slot van dit voorwoord: Herman, nogmaals heel hartelijk bedankt
voor je jarenlange inzet!
De locatieraad

KERKNIEUWS
VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
Datum
Heeten
Za. 19/10
Heeten
Zo. 20/10
Nw. Heeten
Za. 19/10
Nw. Heeten
Zo. 20/10
Holten
Zo. 20/10
Heeten
Wo. 23/10

Tijd
19.00 u.

Datum
Heeten
Za. 26/10
Heeten
Zo. 27/10

Tijd

Viering
Geen viering

Koor

09.00 u.

Eucharistieviering,
Past. H. Limbeek
Marialof,
Voorganger G. de Bekker
Geen viering

Power of
Music
Parochiekoor

Koor
Parochiekoor

Geen viering
09.00 u.
09.30 u.
18.45 u.
19 .00 u.

19.00 u.
Nw. Heeten
Za. 26/10
Nw. Heeten

Viering
Eucharistieviering,
past. G. Nijland
Geen viering

Woord- en communieviering,
Past. werker L. Gunnink
Woord- en communieviering,
Past. werker H. Bloo
Rozenkransgebed
Eucharistieviering

Geen viering
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Zo. 27/10
Holten
Zo. 27/10
Heeten
Wo. 30/10
Heeten
Vr. 1/11

Geen viering
18.45 u.
19 .00 u.
09.00 u.
19.00 u.

Rozenkransgebed
Eucharistieviering
Geen viering
Allerheiligen, eucharistieviering,
past. G. Nijland

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 2 oktober is op 88-jarige leeftijd overleden Marietje
(Maria Antonia Hendrika) ten Have-Nijensteen. Zij woonde op de
Stevenskamp 105 te Heeten. Haar uitvaart en crematie hebben op
maandag 7 oktober plaatsgevonden.
Dat zij moge rusten in vrede.
MISINTENTIES
Wij gedenken de volgende intenties:
In het weekend van 19 en 20 oktober:
Jgt. Doortje Mensink; Jgt. Wim Evers en Marie Evers-Pleizier; Mies
en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.;
Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders Gerrit
Oldeboer-Annie Eekmate; Gerrit en Anneke Jansen; Johan en
Herman Lubbers; Overl. ouders Evers-Simons en fam.; Harry ten
Have; Overl. ouders van Dooremolen-Roozeman, Geert en overl.
fam.; Annie Harink-Bosman; Grade Gerritsen-Korenromp; Geert
Beumer; Geert Voorhorst; Overl. ouders Elders-ten Zijthof en Paul;
Overl. ouders Grondhuis-Wevers; Toos Hiethaar-Rietman; Willy
Tepperik en overl. ouders Tepperik-Rosenkamp.
Woensdag 23 oktober:
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Geen misintenties.
In het weekend van 26 en 27 oktober:
Wim Wigink en Gerda Wigink-Assink; Antoon Schoorlemmer; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Annie Harink-Bosman; Grade Gerritsen-Korenromp; Geert
Beumer; Geert Voorhorst; Jan Voorhorst; Overl. ouders GrondhuisWevers; Harry Wichers Schreur; Toos Hiethaar-Rietman.
Woensdag 30 oktober:
Betsie Haarman-Schrijver; Wim Disselhorst, Casper en overl.
familie.
Vrijdag 1 november Allerheiligen:
Jgt. Wim Nijenkamp; Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan,
Bernard en Teun; 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.

KOSTER EN ACOLIETEN
Datum
Za. 19/10
Zo. 27/10
Vr. 1/11
Za. 2/11

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

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

Acolieten
Ruben en Judith Salden
Eveline en Tijs Salden
Tijs en Ruben Salden
Geen misdienaars
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Za. 9/11
Za. 16/11
Zo. 24/11
Za. 30/11

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

T. Nijmeijer
A. Rekveld
T. Nijmeijer
A. Rekveld

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

Ma. 21/10 20.00 u.

`Werkgroep gebedsdiensten

P

KERKSCHOONMAAK
Woensdag 23 oktober groep 2, maandag 11 november groep 3
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Het parochiesecretariaat is maandag 21, woensdag 23 en vrijdag 25
oktober gesloten!
WERELDMISSIEMAAND/MISSIEZONDAG
Tijdens de missiemaand oktober vraagt Missio Nederland (Pauselijke
Missiewerken), dit jaar in samenwerking met Missio Aachen,
speciaal aandacht voor de katholieke gelovigen in Noordoost-India.
Drie projecten worden in het bijzonder ondersteund, te weten
Touring Sisters bij de Nyishi, Theeplantages in Assam en
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Kolenmijnbouw schaadt mens en milieu. Op de website van Missio
www.missio.nl/wereldmissiemaand-2019 is uitgebreide informatie te
vinden. In het weekend van 19 en 20 oktober wordt er in onze
vieringen gecollecteerd voor de wereldmissiemaand. Mocht u zelf
iets willen overmaken, dan kan dat op IBAN NL 65 INGB 0000 0015
66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag.
ALLERZIELEN, 2 NOVEMBER 2019
De viering van Allerzielen wordt dit jaar op zaterdag 2 november om
19.00 u. gehouden in onze parochiekerk H Maria Onbevlekt
Ontvangen.De families die in het voorbije jaar een dierbare verloren
hebben, zijn persoonlijk uitgenodigd. Maar uiteraard is deze viering
bedoeld voor iedereen die een dierbare overledene wil gedenken.
Daarom willen wij u ook van harte uitnodigen om bij deze viering
aanwezig te zijn. Het parochiekoor zal de liederen verzorgen en ook
enkele familieleden zijn bij deze viering betrokken.
Bij binnenkomst zal u vrijblijvend een waxinelichtje worden
aangeboden. Het is de bedoeling dat U dit lichtje voor de viering
begint voor in de kerk aandoet, en op een van de traptreden voor het
altaar plaatst. Dit brandende lichtje is dan gedurende de hele viering
een teken van verbondenheid voor die dierbare die u in deze viering
wilt gedenken.
Wij hopen samen met velen van U dat de Allerzielenviering op deze
wijze een zinvolle en fijne invulling mag krijgen; waaruit een ieder
troost, liefde en nieuwe energie kan putten.
Werkgroep Avondwake
ROZENKRANS GEBED
Wees gegroet, Maria, moeder van de Heer,
leer mij luisteren
als God tot mij spreekt,
en geloven dat Hij, ook voor mij,
een goede boodschap heeft.
Wees gegroet Maria, moeder van de Heer,

7

help mij doen dat wonder
dat God van mij vraagt,
en vertrouwen dat zijn liefde
alles ten goede keert.
Wees gegroet Maria, moeder van de Heer,
laat mij niet alleen als pijn en kwaad
mijn hart en leven breekt,
en vertel mij dan van Jezus,
uw Zoon en onze Heer.
Maria, ik ben naar hier gekomen
om met U en voor U te bidden.
Ik geloof in U, geloof ook Gij in mij.
Amen (van de Maria scheurkalender)
In de oktobermaand, rozenkrans maand, is er elke woensdagavond
van 9 oktober tot 30 oktober, voor de viering om 18.45 uur de
rozenkrans bidden.
Bidt u met ons mee? U bent van harte welkom.
De locatieraad
VERNIELING VELDKRUIS IN DE SPEKHOEK
Iedereen weet het veldkruis in de Spekhoek wel te staan. Sinds 1952
staat het op het kruispunt van de Stokvisweg en de Spekschateweg.
Het kruis is er gekomen op initiatief van de toenmalige J.B.T.B
(Jonge Boeren en Tuinders Bond) en is in 1992, bij gelegenheid van
het 100 jarig bestaan van de kerk, via de A.B.T.B. geschonken aan de
parochie Heeten. Helaas zijn er begin oktober vernielingen
aangebracht aan dit karakteristieke kruis. De linker hand en de
rechter arm zijn met geweld van de corpus “gesloopt”. Het is
moeilijk te begrijpen met wat voor een respectloosheid iemand dit
gedaan moet hebben. Dit soort vandalisme past helemaal niet in een
dorp als Heeten. Graag willen we het veldkruis weer herstellen maar
de rechter arm is nog niet terug gevonden. Mocht u de deze
rechterarm gevonden hebben, of als u informatie heeft over de reden
of aanleiding van deze vernieling, zou u dan contact op willen nemen
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met het secretariaat via secretariaat@parochieheeten.nl. Bellen met
0572-381233 op maandag, woensdag en vrijdag van 9-12uur mag
ook. Hopelijk lukt het om het kruisbeeld weer snel in zijn geheel te
herstellen.
Namens de locatieraad
VLUCHTELING ZIJN
In Deventer worden op dit moment in verschillende kerken meerdere
Iraanse vluchtelingen bijgestaan, die christen zijn geworden en niet
meer terug kunnen naar eigen land, omdat ze daar bedreigd worden
met de dood.
Hun verhalen deden me denken aan de ontmoeting die ik een paar
jaar geleden had met een Iraakse vluchteling. Heel makkelijk vormen
wij ons een oordeel over die ander, die gevlucht is. Ook ik doe dat.
Bij mijzelf doemt al snel een beeld op, dat iemand het in eigen land
vast niet breed had. Het feit dat je elkaars taal niet spreekt, draagt
evenmin bij aan een positief oordeel. Al makkelijk lijkt het alsof die
ander minder intelligent is.
Bij de Iraakse vluchteling, die ik mocht ontmoeten, bleek het volledig
anders te liggen. Dat ontdekte ik toen ik oprecht luisterde naar zijn
verhaal. Hij had gewoon een baan, een huis en familie in zijn land,
zoals ook wij dat hebben. Sterker: hij had een heel goede baan, een
zeer verantwoordelijke baan op een olieplatform. Hij had een goed
inkomen. Als ik denk aan mensen uit Nederland met een dergelijke
baan, dan zie ik inderdaad een goed onderlegd iemand, met een fijn
huis, een mooie auto en een liefhebbende familie om zich heen. Voor
veel mensen heel gewoon.
Deze vluchteling liet me foto’s zien van het olieplatform, van een
aantal attributen waarmee hij had moeten werken en de groep mensen
waar hij de verantwoordelijkheid over had. Nadat hij was gevlucht
naar Europa was daar een ongeluk gebeurd en waren al die mensen
omgekomen. Het was hartverscheurend toen hij dat vertelde. Het was
allemaal in één klap weggevaagd.
We gingen verder. Hij probeerde me iets van zijn taal te leren. Ik heb
hier thuis het briefje nog waarop mijn eigen naam geschreven staat in
de lettertekens die voor hem gewoon zijn. Het was een hele puzzel en
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veel oefenen om dat zo te schrijven. Ik realiseerde me: zo voelt hij
zich nu hier bij ons in Nederland. Hij moet helemaal onderaan
beginnen, als een kind op de basisschool. Terwijl hij zo’n
verantwoordelijke, goed betaalde functie had in zijn eigen land.
Hoe zou het mij vergaan als ik huis en haard moest verlaten? In een
ver en vreemd land de taal moest proberen eigen te maken en mezelf
moest proberen te settelen in een geheel nieuw, ander leven? Het
roept alleen maar bewondering bij me op, dat deze man deze stap had
gezet. Maar aan mijn bewondering heeft hij niet zoveel. Het enige
wat hij wil is een volwaardig eigen leven, waarin hij gewoon voor
zichzelf kan zorgen zonder afhankelijk te zijn van anderen of van
instanties, die van alles voor je bepalen. Tja, wie wil dat nou niet?!
Lonneke Gunnink – van den Berg,
pastoraal werker parochies H. Kruis en H.Lebuinus
BOERDERIJVIERING
‘KERK-ZIJN
TUSSEN
DE
STROBALEN’
Met zo’n 110 mensen waren we op zondag 6 oktober samen kerk,
letterlijk op en tussen de strobalen. We lazen uit het boek Prediker en
realiseerden ons, dat het leven voorbij is voor je het weet. Geniet er
dus van. We hebben een verantwoordelijkheid voor dat leven, in
verbondenheid met elkaar. Leven en voor het leven zorgen doe je niet
alleen in de kerk, doe je niet alleen op de boerderij. We kijken verder
dan dat, we kijken over grenzen heen.
De kinderen van boer Rob hielpen me een paar – voor mij onbekende
- dingen van de boerderij te leren kennen. Ik ging de grens over van
wat voor mij bekend was. Natuurlijk kon het boerenprotest van de
week ervoor niet ongenoemd blijven. Boeren die samen optrekken
om hun stem te laten horen. Ook zij verlegden hun grens.
Samen zingen met zangeres Floortje en trompettist Tycho. Lezen en
bidden over verbinding, saamhorigheid en over grenzen kijken. Dit
alles zorgde met de ontmoeting na afloop voor een geslaagde viering.
Hopelijk heeft het voor ons allemaal het blikveld weer verruimd en
kijken we met een andere bril naar de wereld, de kerk en de boerderij
om ons heen. Dank aan iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft!
Lonneke Gunnink – van den Berg,
mede namens KIP en Boer-en-mens
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GA JE MEE NAAR ROME?
Wanneer: Vliegreis van 26 april t/m 2 mei 2020
Voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18
t/m 28 jaar. Prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs
hoger liggen!). Inschrijving: info@huisvoordepelgrim.nl, tel.: 043
3215715. o.a. Mgr. Woorts gaat mee, bezoek aan en een viering in de
St. Pieter staat natuurlijk op het programma. En dat is wel een
belevenis kan ik je verzekeren! Je overnacht in een jeugdherberg en
je moet zorgen dat je goed kan lopen, hoewel er ook veel met het OV
gedaan zal worden. Dit is wel een unieke kans om Rome van dichtbij
te zien, hoor!
Clazien Broekhoff

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITEN GROEP 55+
Op woensdagmiddag 30 oktober komt Gerard Alferink (vrijwilliger
van IVN) bij ons om het en ander te vertellen over de uilen die dit
jaar uitgevlogen zijn bij de familie Nijland. (Het nieuwe schuurtje
van de wandel en fietspaden voorheen bij de familie Franken). Hierna
volgt er nog een natuurfilm. Waar : KulturhusTrefpunt.
Aanvang: 14.00 u.

OVERIG NIEUWS
BESTE HEETENAREN
Wij vragen je ons te helpen om de uitstraling van ons dorp te
vergroten. Met een werkgroep ‘Zicht op de Kerk in Heeten’ hebben
we de afgelopen maanden een plan uitgewerkt om onze mooie
monumentale Kerk ‘s avonds van eind september tot eind maart aan
te kunnen lichten. Rondom de kerk plaatsen we duurzame en
robuuste led lampen die het 125 jaar oude statige monument prachtig
aanlichten. Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we jullie hulp
nodig. Heb je wat tijd, avond of zaterdag in de maand november en
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december? Ben je handig met een schop of heb je kennis van
elektriciteit. Wil je helpen. Bel of app dan even met Huub Obdeijn
via telefoonnummer 06-133.434.28 of stuur hem een mail:
h.obdeijn@ziggo.nl. Namens PB, de HOV, Salahom en de
werkgroep: Bart Salden, Gerard Simons, Giel Nijenkamp, Dominique
Doedens en Huub Obdeijn.
DE ZONNEBLOEM HEETEN
De Zonnebloem Heeten gaat een bezoek brengen aan Abdij Sion en
wel op woensdag 6 november van 10.00 tot 12.00 u. We worden
ontvangen met een kopje koffie/thee waarna we een rondleiding van
1½ uur krijgen onder leiding van een gids. De kosten zullen ongeveer
€ 9 zijn. Wij vertrekken om 09.30 u. vanaf de parkeerplaats bij de
kinderopvang ( Stevenskamp) en zijn rond 12.30 u. weer terug.
Opgeven kan tot 28 oktober bij Ciska tel: 382258 en Tonny tel.
381817. Er zijn nog plekken vrij maar vol is vol.
Bestuur Zonnebloem Heeten
VERLOREN
Gouden
dubbele
trouwring
in
de
buurt
van
de
Stevenskamp/IJsselgouwe. Mocht je hem gevonden hebben neem dan
contact op via willemiennyhoff@gmail.com of bel 06-54752612
OPBRENGST COLLECTE KWF KANKERBESTRIJDING
Dit jaar heeft de collecte het mooie bedrag van € 2.645,05
opgebracht. Daarnaast hebben meerdere mensen via de QR code
gegeven. Hartelijk dank voor uw gulle gift! Hartelijk dank aan
alle collectanten voor jullie tijd en inzet. Heeft u de collectant gemist:
u kunt alsnog geld overmaken op NL23 RABO 0333 7779 99 ten
name van KWF Kankerbestrijding.
Ilona Kemper en Monique Hiethaar
SAMEN HEETEN SAMEN ETEN
Organiseert in KulturhusTrefpunt Heeten op 25 oktober
WIJNPROEVERIJ met Paul Herbrink. Een proeverij met wijnen uit
een nieuw wijnland: Nieuw Zeeland. Met bijpassende delicatesse
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hapjes. Leerzaam en gezellig! Inloop vanaf 19.30 u. start om 20.00 u.
Kosten €18. Aanmelden kan tot 21 oktober.
16 november workshop HIGH TEA met Ineke Grootenhuis. Steeds
erg gewaardeerd! Samen aan de slag en genieten van zelfgemaakte
hartige en zoete gerechten. Start om 14.00 u. Kosten € 17,50.
Maximaal 20 personen, aanmelden kan tot 9 november.
Aanmelden voor beide activiteiten kunt u via
e-mail:samenheetensameneten@gmail.com
OPROEP GRIEPVACCINATIE 2019
Op donderdag 31 oktober 2019 worden de jaarlijkse griepvaccinaties
gegeven. Mensen van 60 jaar en ouder, en mensen van alle leeftijden
met hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes, nieraandoeningen en
mensen met weinig afweer, lopen extra risico om ernstig ziek te
worden door de griep. Als u ondanks de griepprik toch de griep krijgt
wordt u daar meestal minder ziek van. Patiënten die een oproep
hebben gekregen voor de griepprik kunnen deze ophalen op
donderdag 31 oktober 2019 volgens onderstaand schema.
A t/m H
15.30-16.15 u.
I t/m P
16.15-17.00 u.
Q t/m Z
17.00-17.45 u.
Wilt u de brief meenemen als u de griepprik komt halen.
Ben u verhinderd of wenst u geen griepprik neem dan contact op met
de assistentie. Tel: 0572-381265
Mail: mcheeten@hcdo.nl
In de toekomst willen we de griepprik uitnodiging digitaal versturen,
daarvoor vragen wij u om uw mailadres op de uitnodiging te noteren.
Met vriendelijk groet, Dr. M. Dogger
OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING 2019
In de week van 15 t/m 21 september was er de collecte voor de
Nierstichting. Deze heeft dit jaar het mooie bedrag van € 2.080,62
opgebracht! Dankzij uw gift maken we de wereld van nierpatiënten
weer groot. Zoals u wellicht weet, is het werk van de Nierstichting
alleen mogelijk dankzij donaties. Uw inbreng en inzet van
collectanten is dus essentieel voor nierpatiënten. Nogmaals hartelijk
dank!
Antoinet Wippert en Gerda Brinkhof
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ALZHEIMER NEDERLAND
Een mens is niet dement. Een mens heeft dementie. Om meer
onderzoek te doen naar de ziekte Alzheimer is er veel geld nodig.
Daarom komen de collectanten in de week van 4-9 november bij u
aan de deur. Wij hopen te mogen rekenen op uw steun. Voor meer
informatie zie ; www.alzheimer-nederland.nl
Met vriendelijke groet,
Willemien Pleizier en Ria in ‘t Veld

SPORTNIEUWS
VOETBAL
Datum/tijd
Thuis
Zaterdag 19-10-2019
10:00 Heeten JO12-1
10:00 SVVN JO9-2
15:00 Heeten JO19-1
09:00 Traningsgroep
09:00 4 tegen 4
Zondag 20-10-2019
14:00 Haarle 1
10:00 Hoonhorst VE1
09:15 Heeten 45+1
Donderdag 24-10-2019
20:00 Heeten 5
Zaterdag 26-10-2019
15:00 Helios JO19-1
15:00 Heeten JO17-1
14:30 Heeten JO17-2G
12:30 SDOL JO15-1
12:45 Heeten JO15-2G
10:15 Nieuwleusen SV JO13-1
11:15 Heeten JO13-2
09:00 SJO FC Dalfsen JO12-4
10:30 FC Zutphen JO11-3
09:45 Heeten JO11-3G
08:30 Vroomshoopse B. JO9-2
08:45 Heeten JO9-2G

Uit
SVZW JO12-2
Heeten JO9-2G
SDOL JO19-1
Heeten JO8-2

Heeten 1
Heeten 4
Nieuw Heeten 45+1
Dedemsvaart 7
Heeten JO19-1
Blauw Wit JO17-1
Heino JO17-3
Heeten JO15-1G
SDOL JO15-2G
Heeten JO13-1
Excelsior'31 JO13-5
Heeten JO12-1
Heeten JO11-1G
Activia JO11-2G
Heeten JO9-1
AZC JO9-3
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08:30 Schalkhaar JO8-3
08:45 Heeten JO8-2
18:30 Heeten 1
Zondag 27-10-2019
12:00 Lemelerveld 3
10:15 Heeten 3
12:15 Heeten 4
14:00 Raalte 6
12:00 Raalte 7
11:00 Enter 8
09:30 Almelo 45+1

Heeten JO8-1
DES JO8-2
Lettele 1
Heeten 2
Raalte 2
Raalte 4
Heeten 5
Heeten 6
Heeten 7
Heeten 45+1

Zaterdagavond 26-10-2019 avondwedstrijd Heeten 1 tegen Lettele 1
aanvang 18.30 u.
VOLLEYBAL
Datum/tijd

Thuis

Vrijdag 18 ooktober
20:15 Heeten Sportief DR 2
20:15 Heeten Sportief HR 4
21:30 Heeten Sportief HR 3
21:30 Heeten Sportief HR 2
Zaterdag 19 oktober
09:15 Hevo MC 3
11:15 Hevo MB 1
15:00 Hevo DS 2
16:30 Heeten Sportief DS 2
16:30 Heeten Sportief MA 1
Woensdag 23 oktober
21:15 Heeten Sportief DR 4
21:15 VIOS Eefde HR 1
Donderdag 24 oktober
21:00 Voorwaarts HR 2
Maandag 28 oktober
20:30 Innovatiemakelaars.nl WSV HR 2
Dinsdag 29 oktober
19:15 Voorwaarts DR 1
21:00 Borplat DR 1
21:45 WIK Steenderen HR 1
Woensdag 30 oktoberr
20:15 Volleybal Voorst HR 1

Uit

Sporthal

WIK Steenderen DR 1
VV Forza HR 1
Overa HR 1
WIK Steenderen HR 1

HEETEN
HEETEN
HEETEN
HEETEN

Heeten Sportief MC 1
Heeten Sportief MB 1
Heeten Sportief DS 1
Klarenbeek DS 3
Salvora MA 1

HEINO
HEINO
HEINO
HEETEN
HEETEN

s.c. Wesepe DR 2
Heeten Sportief HR 2

HEETEN
EEFDE

Heeten Sportief HR 4

TWELLO

Heeten Sportief HR 2

WARNSVELD

Heeten Sportief DR 4
Heeten Sportief DR 3
Heeten Sportief HR 3

TWELLO
DEVENTER
STEENDEREN

Heeten Sportief HR 1

VOORST
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21:15 Heeten Sportief DR 1
21:15 Heeten Sportief DR 1
21:15 Overa HR 1
Vrijdag 1 november
20:45 Heeten Sportief DS 1

Heeten Sportief DR 2
Heeten Sportief DR 2
Heeten Sportief HR 4

HEETEN
HEETEN
ALMEN

Avior DS 4

HEETEN

HANDBAL
Datum/tijd

Thuis

Vrijdag 25 Oktober
20:00
Plus Severijn Heeten DMW2
Zaterdag 26 Oktober
09:00
Zwolle D2
09:55
Schalkhaar E3
10:50
Schalkhaar E2
12:25
Holten B1
19:00
Morrenhof Jansen/Dalfsen DS1
Zondag 27 Oktober
10:00
Zwolle DC3
11:00
Havana HS1
12:00
Zwolle DS3
12:50
Nijhof/Broekland A1
13:10
Zwolle DS5
13:40
Dalfsen DS2

Uit

Aanw./ vertr.

SDOL DMW2
Plus Severijn Heeten D1
Plus Severijn Heeten E2
Plus Severijn Heeten E1
Plus Severijn Heeten B1
Plus Severijn Heeten DS1

10:00
11:35

Plus Severijn Heeten C2
Plus Severijn Heeten HS1
Plus Severijn Heeten DS3
Plus Severijn Heeten A1
Plus Severijn Heeten DS4
Plus Severijn Heeten DS2

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
handbal app.

AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag

Aantal weken

Kopij inleveren
zondagavond
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1 november
15 november
29 november
20 december

2
2
3
3

27 oktober
10 november
24 november
15 december
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