't Kevertje
Kerk- en verenigingsnieuws voor Heeten

PRIESTERWIJDING GAUTHIER DE BEKKER
Kardinaal Eijk heeft Gauthier de Bekker laten weten dat zijn
priesterwijding – eerst voorzienop 6 juni – nu plaats kan vinden op
25 juli. Het zal een bescheiden plechtigheid zijn in de kathedraal van
Utrecht, omdat ook hier de geldende regels in acht moeten worden
genomen.
Toch verheugd het ons zeer dat Gauthier dan gewijd gaat worden.
Hij heeft er lang naar toegeleefd en mag nu dan toch gewijd worden.
Ook voor onze parochies is het mooi dat we een jonge priester in ons
midden hebben.
Wij vragen uw gebed voor Gauthier dat hij zich de komende
maanden goed kan voorbereiden op zijn wijding.

RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen

Vrijdag 26 juni 2020

jaargang 54

nummer
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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. R.K. parochie Heilig Kruis
o.v.v. administratie Kerkbijdrage Heeten
Dit parochieblad komt uit voor 8 weken

_____________________________________________________
Algemene informatie
Openingstijden secretariaat: Heeten tel. 0572-381233
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
06-58882805 pastornijland@parochieheiligkruis.nl
M.J. Brinkhuis, diaken
06-33756089 mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
G. de Bekker,
0570-622328 gdebekker@heiligelebuinus.nl
Pastoraal werkers
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

KERKNIEUWS
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VIERINGEN PAROCHIE H. KRUIS LOCATIE HEETEN
You tube uitzendingen, ga naar www.parochieheiligkruis.nl
28-06-2020 Dertiende zondag door het jaar, vanuit
10:00 u.
Mariënheem
29-06-2020 Hoogfeest H. Petrus en Paulus,
10:00 u.
vanuit de Pauluskerk in Raalte
25-07-2020
Priesterwijding Gauthier de Bekker
10:30 u.
Datum
Heeten
Woe. 1/7
Heeten
Vr. 3/7

Tijd
19.00 u.

Heeten
Za. 4/7
Heeten
Zo. 5/7
Nw. Heeten
Za. 4/7
Nw. Heeten
Zo. 5/7
Holten
Zo. 5/7
Heeten
Wo. 8/7

19.00 u.

19.00 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij

Datum
Heeten
Za. 11/7
Heeten
Zo. 12/7
Nw. Heeten
Za. 11/7
Nw. Heeten

Tijd
19.00 u.

Viering
Gebedsviering,
past. werker L. Gunnink
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
vicaris R. Cornelissen
Geen viering

09.00 u.

19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij
1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering, em. pastoor
J. Verwey
Eucharistieviering,
em. pastoor J. Verwey
Geen viering

Koor

Gebedsviering,
priester kandidaat G. de Bekker
Geen viering
Geen viering

Koor
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Zo. 12/7
Holten
Zo.12/7
Heeten
Wo.15/7

09.30 u.

Gebedsviering De Borkeld

19.00 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij

Datum
Heeten
Za. 18/7
Heeten
Zo. 19/7
Nw. Heeten
Za. 18/7
Nw. Heeten
Zo. 19/7
Holten
Zo. 19/7
Heeten
Wo. 22/7

Tijd

Viering
Geen viering

09.00 u.

Gebedsviering,
past. werker L. Gunnink
Gebedsviering,
diaken M. Brinkhuis
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij

Datum
Heeten
Za. 25/7
Heeten
Zo. 26/7
Nw. Heeten
Za. 25/7
Nw. Heeten
Zo. 26/7
Holten
Zo. 26/7
Heeten
Wo. 29/7

Tijd

Viering
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij

Datum
Heeten
Za. 1/8
Heeten

Tijd

Viering
Geen viering

09.00 u.

Eucharistieviering,

19.00 u.

Koor

Geen viering

Koor

Geen viering
Geen viering
09.00 u.
09.30 u.

Gebedsviering,
diaken M. Brinkhuis
Gebedsviering De Borkeld

Koor

4

Zo. 2/8
Nw. Heeten
Za. 1/8
Nw. Heeten
Zo. 2/8
Holten
Zo. 2/8
Heeten
Wo. 5/8
Heeten
Vr. 7/8

19.00 u.

past. G. de Bekker
Eucharistieviering,
vicaris R. Cornelissen
Geen viering
Geen viering

19.00 u.
09.00 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij
1e Vrijdag van de maand,
eucharistieviering, em. pastoor
J. Verweij

Datum
Heeten
Za. 8/8
Heeten
Zo. 9/8
Nw. Heeten
Za. 8/8
Nw. Heeten
Zo. 9/8
Holten
Zo. 9/8
Heeten
Wo. 12/8

Tijd
19.00 u.

Viering
Eucharistieviering,
em. pastoor F. Zandbelt
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij
Geen viering

19.00 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij

Datum
Heeten
Za. 15/8

Tijd
17.30 u.

Viering
Maria ten Hemelopneming
eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij
Geen viering

19.00 u.

Maria ten Hemelopneming
eucharistieviering,
Past. G. Nijland
Geen viering

Geen viering

Heeten
Zo. 16/8
Nw. Heeten
Za. 15/8
Nw. Heeten
Zo. 16/8

Koor

Koor
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Holten
Zo. 16/8
Heeten
Wo. 19/8
Heeten
Zo. 23/8

09.30 u.

Gebedsviering De Borkeld

19.00 u.

Eucharistieviering,
em. pastoor J. Verweij
Oogstdankviering, diaken M.
Brinkhuis en mw. E. Kouwert

09.00 u.

Eigen vieringen via kerkradio
Een aantal geloofsgemeenschappen heeft het initiatief opgepakt om
via de kerkradio korte gebedsvieringen uit te zenden. Tot nu toe bij
ons bekend:
- Haarle St. Sebastianus woensdag 09.00 uur
- Heeten O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen woensdag 19.00 uur
- Luttenberg H. Cornelius: dinsdags 19.00 uur; vrijdag 09.00 uur;
zondag 09.30 uur
- Mariënheem OLV Ten Hemelopneming: iedere ochtend 09.00 uur
- Nieuwheeten St. Joseph vespers iedere dag 17.00 uur.
- Raalte H. Kruisverheffing dinsdag, woensdag en donderdag 09.00
- Raalte H. Paulus vrijdag 09.00 uur
Meer informatie kunt u vinden op www.parochieheligkruis.nl
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 27 en 28 juni:
Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Gait Olde Bijvank; Herman Duteweert; Riek
Kieftenbeld-Timmer; Overl. ouders Grondhuis-Wevers. (Deze
misintenties worden nog afgelezen in de live-stream viering vanuit
Mariënheem op zondag 28 juni)
Woensdag 1 juli:
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Jgt. Betsie Haarman-Schrijver; Hein Bril en overl. familie; Mariunus
Sanders en overl. fam.; Overl. fam. Kilwinger-van Bree; Overl. fam.
Scholten en van Ewijk; Gerrit Preuter en overl. fam.; Gerrit
Hollegien en overl. familie.
Vrijdag 3 juli 1e Vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO/PCOB; Jgt. Arie
Kerkvliet; Jgt. Johan Hondshorst; Pa, Ma, Gerard, Willy en Gijs
Kieftenbeld en overl. fam.; Mariet Schoorlemmer; Ria HendriksAssink; Overl. fam. Hauptmeijer-Ruiter en voor een 80e verjaardag;
Henk Goorden en overl. familie.
In het weekend van 4 en 5 juli:
Overl. ouders Vulink-Reimert; Wim Nijenkamp; Hein en Herriet
Campmans; Mariet Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer; Overl.
ouders Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Jan en Tonny Groote Wolthaar-Overmars; Johan en Tonnie
Elshof-Aarnink en overl. fam.; Annie Meijerink-Kemper; Gerardus
Olde Bijvank, Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp en Wim en Gait
Olde Bijvank; Geert Voorhorst; Hein en Grada Wagemans en overl.
fam.; Johan, Gerard, Henny en overl. fam. Hagen; Overl. ouders
Lorkeers-Rodijk; Jan Voorhorst en Doortje Voorhorst-Klein
Overmeen; Overl. ouders en fam. Mensink-Wagemans; Gait Olde
Bijvank; Herman Duteweert; Riek Kieftenbeld-Timmer; Bernard
Vloedgraven en overl. fam.; Overl. ouders Grondhuis-Wevers.
Woensdag 8 juli;
Ouders Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Doortje Mensink.
In het weekend van 11 en 12 juli:
Jgt. Gerard Tijscholte; Jgt. Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp;
Mies en Trees Hiethaar en overl. fam.; Hein Hunneman en overl.
fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Riek KieftenbeldTimmer; Overl. ouders Grondhuis-Wevers.

7

Woensdag 15 juli:
Overl. ouders Groote Stroek-Schoot, Jan, Bernard en Teun; Toos en
Bernard Hiethaar en overl. familie.
In het weekend van 18 en 19 juli:
Overl. ouders Gerrit Oldeboer – Annie Eekmate; Wim Wigink; Johan
en Herman Lubbers; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en
Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Johan en Tonnie Elshof-Aarnink en
overl. fam.; Riek Kieftenbeld-Timmer; Overl. ouders GrondhuisWevers.
Woensdag 22 juli:
Jgt. Antonia Wichink-Wiggers; Wim Boksebeld; Ouders
Kakkenberg-Hannink en overl. fam.; Riek Kieftenbeld-Timmer
namens de werkgroep Filippijnen.
In het weekend van 25 en 26 juli:
Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en
overl. fam.; Overl. ouders Grondhuis-Wevers.
(Omdat er dit weekend geen vieringen zijn worden de misintenties
gelezen op woensdag 29 juli)
Woensdag 29 juli:
Riek Kieftenbeld-Timmer namens de werkgroep Filippijnen; Hein
Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl.
fam.; Overl. ouders Grondhuis-Wevers.

In het weekend van 1 en 2 augustus:
Overl. ouders Vulink-Reimert; Wilhelmus Logtenberg en echtg.;
Mariet Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer; Overl. ouders
Voorhorst-Olde Bijvank en Herman Voorhorst; Hein Hunneman en
overl. fam.; Johanna en Antoon Kerkvliet en overl. fam.; Jan en
Tonny Groote Wolthaar-Overmars; Johan en Tonnie Elshof-Aarnink
en overl. fam.; Annie Meijerink-Kemper; Gerardus Olde Bijvank,
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Gerritdina Olde Bijvank-Haverkamp en Wim en Gait Olde Bijvank;
Hein en Grada Wagemans en overl. fam.; Overl. ouders GrondhuisWevers.
Woensdag 5 augustus:
Ouders Kakkenberg en overl. fam.; Riek Kieftenbeld-Timmer
namens de werkgroep Filippijnen.
Vrijdag 7 augustus 1e Vrijdag van de maand:
Voor de levende en overleden leden van de KBO/PCOB; Overl. fam.
Hauptmeijer-Ruiter; Henk Goorden en overl. fam.; Pa, ma, Gerard,
Willy en Gijs Kieftenbeld.
In het weekend van 8 en 9 augustus:
Jgt. Geert Beumer; Jgt. Gerardus J. Haarman; Mies en Trees Hiethaar
en overl. fam.; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Overl. ouders Grondhuis-Wevers.
Woensdag 12 augustus:
Riek Kieftenbeld-Timmer namens de werkgroep Filippijnen.
In het weekend van 15 en 16 augustus;
Jgt. Rieks Willemsen en Maria Willemsen-Knuver; Overl. ouders
Groote Stroek-Schoot, Jan Bernard en Teun; Wim en Ria Nijenkamp;
Hein Bril en overl. fam.; Doortje Mensink en overl. fam.; Johan en
Herman Lubbers; Hein Hunneman en overl. fam.; Johanna en Antoon
Kerkvliet en overl. fam.; Johan en Tonnie Elshof-Aarnink en overl.
fam.; Overl. ouders Gerrit Oldeboer-Annie Eekmate; Bernard
Vloedgraven en overl. familie.
Woensdag 19 augustus:
Jgt. Johanna Kerkvliet; Riek Vulink; Toos en Bernard Hiethaar en
overl. fam.; Leida en Frans Boerhof; Ouders Kakkenberg-Hannink en
overl. fam.; Jan en Frans Vloedgraven; Riek Kieftenbeld-Timmer
namens de werkgroep Filippijnen.
MISINTENTIES IN HET WEEKEND
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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.

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

Di. 30/6
19.30
Locatieoverleg
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.
KERKSCHOONMAAK
We starten weer met de kerkschoonmaak.
Maandag 3 augustus groep 1.
Woensdag 26 augustus groep 2.
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KERKHOFMANNEN
Na de winter en de coronabeperkingen gaan we maandagmorgen 29
juni om 08.30 u. weer starten met het onderhoud van het kerkhof.
Uiteraard houden we ons dan aan de 1,5 m afstand. Iedereen bepaald
voor zichzelf of hij het verantwoordt vindt om te komen.
Harry Vulink beheerder begraafplaats
PAROCHIESECRETARIAAT GESLOTEN
Het parochiesecretariaat is wegens vakantie gesloten van vrijdag 17
juli t.m. vrijdag 7 augustus
NIEUWS VAN HET LOCATIE OVERLEG – TERUG NAAR
DE KERK IN HEETEN
Jawel, hier is weer een echte papieren versie van het vertrouwde
Kevertje. We zijn blij dat het corona-virus weer op zijn retour is en
de regels wat versoepeld zijn zodat de vertrouwde papieren versie
van ’t Kevertje weer bij u in de brievenbus bezorgd wordt. Natuurlijk
zijn we de drukkers en bezorgers van ’t Kevertje dankbaar dat zij de
draad weer opgepakt hebben om dit mogelijk te maken. Langzaam
maar zeker gaan de deuren van de kerken ook weer open. Door de
verruiming van de regels die opgesteld zijn om de verspreiding van
het corona-virus tegen te gaan, mogen er sinds 1 juni weer vieringen
in de kerk gehouden worden. Weliswaar met vele mitsen en maren.
Ook in onze kerk in Heeten zijn de vieringen voorzichtig begonnen
door de week op woensdag-avond met maximaal 30 personen. Vanaf
1 juli zijn er weer weekend-vieringen. Dan mogen er maximaal 100
personen naar een viering komen. Er zijn wel een aantal regels
waaraan we moeten voldoen. Die regels komen van het Bisdom en
het RIVM. Ik denk dat u ze ondertussen wel kent. Ons pastorale team
heeft van al die regels voor ons praktische richtlijnen gemaakt. Er
zijn nogal wat dingen waarop gelet moet worden, maar als iedereen
zijn gezonde boeren-verstand gebruikt, kunnen we samen met elkaar
voorkomen dat het corona virus de kans krijgt om zich te verspreiden
en kunnen we toch bij elkaar komen om de Heilige Mis te vieren. We
zullen in het kort uitleggen wat u kunt verwachten als u in Heeten
weer naar de kerk komt.
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Mogelijkheid tot reserveren voor de weekend-vieringen
Omdat we voldoende afstand van elkaar moeten houden is het aantal
zitplaatsen beperkt. De zitplaatsen die gebruikt kunnen worden, zijn
gemarkeerd met een stickertje. Voor de weekend-vieringen komt er
een reserverings-systeem via de web-site van de parochie. Ook kunt u
naar Joke (tel. 381233) van het secretariaat bellen om u aan te
melden. Zolang er plaats is, kunt u reserveren. Als de viering niet vol
is, en u meldt zich ter plekke, kunt u onder opgave van naam en
telefoon-nummer ook nog de viering bezoeken. Maar als het aantal
beschikbare plaatsen bezet is, kunnen we u helaas niet meer toelaten
in de viering. Op dit moment zijn er meer dan 70 beschikbare
plaatsen. Gezinsleden mogen wel naast elkaar zitten en daarmee
kunnen we bijna 100 bezoekers in een viering verwelkomen.Voor de
vieringen door de week op woensdag en de eerste vrijdag van de
maand hoeft u niet te reserveren.
Voorafgaand aan de viering
Als u naar de viering komt, is het belangrijk dat uw naam en
telefoonnummer bekend zijn. Dit kan nodig zijn voor een bron- en
contact-onderzoek van de GGD. We bewaren deze gegevens niet
langer dan nodig is en vernietigen ze daarna. Als u gereserveerd
heeft, zijn de gegevens bekend en als u zonder reserveren komt,
schrijven we ze ter plekke even op. Het belangrijkste is natuurlijk dat
u vrij van Corona-achtige klachten bent als u komt. Verder vragen we
u om even de handen te desinfecteren bij het binnengaan van de kerk.
Als u in de kerk bent zijn er 2 belangrijke zaken waar u op moet
letten: Ten eerste geldt in de kerk, zoals overal, de anderhalve-meterregel. Ten tweede zijn er met witte pijlen op de vloer looproutes
aangegeven. We vragen u om deze te volgen. Dat kan betekenen dat
u misschien een stukje verder moet lopen om op uw gewenste plaats
uit te komen. Er zijn gast-vrouwen en of –heren aanwezig om u te
helpen als het niet helemaal duidelijk is.
Tijdens de viering
Het verloop van de viering gaat zoals u gewend bent. Er zijn echter
een paar dingen anders. Zingen wordt gezien als een mogelijke
verspreider van kleine vocht-druppeltjes waar dan weer virussen in
kunnen zitten. Daarom mag er helaas niet meegezongen worden. Het

12

is wel mogelijk dat er een cantor en organist zijn die de viering
opluisteren. Verder adviseren de bisschoppen om tijdens het maken
van het kruisteken het lichaam niet aan te raken. Dat geldt ook voor
de drie kleine kruisjes op het voorhoofd, de mond en het hart bij
aanvang van de Evangelie-lezing. Er is geen collecte tijdens de
viering, maar na de viering. Bij het uitgaan van de kerk kunt u het
collecte-geld in de mandjes leggen bij de uitgang. Tijdens de
vredewens worden geen handen meer geschud. Maar met een
veelbetekenend knik met het hoofd en het hand op het hart kunt u ook
laten merken dat we elkaar de vrede van Christus toewensen. De
communie wordt met een hostie-tangetje uitgereikt door de
voorganger. Dat kost wat meer tijd dan normaal. Ook wordt u
gevraagd om de handen te desinfecteren voordat u ter communie
gaat. Als vanzelfsprekend gelden de looproutes ook bij het ter
communie gaan. Om opstoppingen te voorkomen gaat eerst de ene
helft van de het middenschip en dan de andere helft.
Na de viering
Hier komen weer de looproutes in beeld: Let u bij het verlaten van de
kerkbank op de looprichting en op de anderhalve-meter-regel. Het
blijkt dat die dan makkelijk over het hoofd worden gezien. Bij het
verlaten van de kerk kunt u het collecte-geld in de mandjes leggen.
We hebben nogal wat achterstallige inkomsten dus als u in een royale
bui bent, kunt u hier misschien rekening mee houden ;-)
Al met al is het een heel verhaal. Maar wees gerust: Er zijn gastvrouwen en –heren die het allemaal nog eens uitleggen als u naar de
kerk komt. We hebben in ieder geval ons best gedaan om de kerk en
de vieringen “Corona-veilig” te maken. Maar we begrijpen het ook
heel goed als u liever het zekere voor het onzekere neemt en nog
even thuis blijft. We hopen u in ieder geval snel te mogen ontmoeten
in één van de aanstaande vieringen.
Namens het Locatie Overleg
Agnes Kemper, Angela Nijenkamp, Francine de Vries,
Roosmarie Salden, Bart Salden.
EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL
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Vanuit de Bisschoppenconferentie is een protocol gekomen, een brief
met daarin allerlei voorschriften waaraan we ons voorlopig moeten
houden in onze kerken als het gaat om vieren, samenkomsten,
catechese, sacramentenvoorbereiding en -toediening, enz. En daar
hoort dus ook Eerste Communie en Vormselvoorbereiding en
vieringen bij.
Wat betreft Eerste Communie: dat mag volgens het protocol alleen
in kleine groepen, maar: dan moeten ze wel de hele voorbereiding
hebben gehad. In onze H. Kruisparochie was dat alleen het geval in
Nieuw Heeten/Holten en in Heeten. De Eerste Communievieringen
zouden resp. plaatsvinden op 22 en 29 maart. Voor deze beide
groepen gaan we een aangepaste viering maken in september.
Wat betreft het H. Vormsel: In onze Heilig Kruisparochie ging het
om de Vormelingen van Broekland en Heeten. Hun vieringen zouden
plaatsvinden op 18 april en 16 mei. Ook omdat hun voorbereiding
nog niet volledig was schuiven we dit helemaal door naar volgend
jaar. Daarbij komt: Vormselvieringen zijn niet toegestaan tot nader
order. In september gaan we met de werkgroepen Eerste Communie
en Vormsel in gesprek hoe we de oude en nieuwe groepen
Communicanten en Vormelingen zo goed mogelijk gaan begeleiden.
U begrijpt dat we voor een grote en ingewikkelde klus staan waar we
samen de schouders onder moeten zetten.
Clazien Broekhoff

VERENIGINGSNIEUWS
ACTIVITEITENGROEP 55+
Vanwege het coronavirus hebben we dit jaar weinig kunnen
organiseren. Toch willen we proberen om dit seizoen net zoals
voorgaande jaren af te sluiten met een fietstocht. Om dit alles
volgens de huidige coronaregels te laten verlopen kunnen zich
maximaal 30 personen opgeven.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Woensdag 19 augustus.
Vertrek ongeveer 09.30 u. vanaf het Dorpsplein.
Onze bedoeling is om een fietstocht van ongeveer 40 km. te houden
en proberen rond 15.00 u. weer in Heeten te zijn.
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Meer gegevens over deze dag krijgt U te zijner tijd.
(dit in verband met de dan geldende coronaregels)
Opgeven per telefoon :
Ria Hondshorst
tel .0572-381684 of 06-27573661.
Tonny de Brouwer tel. 0572-381676 of 06-28191785.

OVERIG NIEUWS
NIEUWSBRIEF MEDISCH CENTRUM HEETEN
Wij maken u graag attent op MijnGezondheid.net.
Met MijnGezondheid.net is onze praktijk 7 dagen per week, 24 uur
per dag bereikbaar. Op een veilige manier!
U kunt online afspraken maken, vragen stellen, herhaalrecepten
bestellen en uw bloed uitslagen inzien.
MijnGezondheid.net is makkelijk en betrouwbaar! De belangrijkste
voordelen voor u op een rij:
Goed beveiligd!
Online een afspraak maken (u ontvangt een bevestiging en
herinnering van uw afspraak
n.b. vanwege het Corona virus is dit tijdelijk niet mogelijk)
Vraag stellen via e-consult
Herhaalrecepten aanvragen
Onderzoeksresultaten bekijken
Om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn, logt u in
op MijnGezondheid.net met uw DigiD met sms-verificatie of de
DigiD-app. Ga naar www.mijngezondheid.net om in te loggen. Hier
vindt u tevens nadere informatie en onder het kopje ‘ondersteuning’
antwoorden op veel gestelde vragen.
App Dokter Dichtbij
Speciaal voor huisartsenpraktijken in onze regio is de app Dokter
Dichtbij ontwikkeld. Deze app is gekoppeld aan MijnGezondheid.net
en maakt het voor u nog makkelijker om op uw smartphone contact
te zoeken met uw huisartsenpraktijk. Dokter Dichtbij is gratis te
downloaden in de Appstore en Google Playstore.
Testen Corona anti-stoffen
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De praktijk kan testen op Corona antistoffen. Dit is een betrouwbare
test. De kosten zijn € 35,--. Voor informatie hierover meldt u zich bij
de assistente.
Pneumokokken vaccinatie
In het najaar 2020 krijgt iedereen die dit jaar 73 tot en met 79 jaar
wordt,) geboorte jaar 1941 tot en met 1949) een pneumokokken
vaccinatie aangeboden. Gezien de huidige COVID-19 epidemie
heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op
30 april 2020 dit besloten. Het is mogelijk om de pneumokokken
vaccinatie te ontvangen, ook als u buiten deze leeftijd categorie valt.
De kosten hiervoor zijn wel voor eigen rekening. Mocht er interesse
zijn voor de pneumokokken vaccinatie, neemt dan contact op met de
assistent van Medisch Centrum Heeten.
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
2020 in de eerste helft van juli plaatsvinden. Bent u
nog geen Vriend van de Paden en zou u wel een steentje willen
bijdragen dan kunt u zich via het contactformulier op onze website
aanmelden. Wilt u een éénmalige donatie doen, dan kunt u uw gift
overboeken op NL84 RABO 0156 4860 24. Alvast bedankt.
Bestuur Stichting Wandel- & Fietspaden Heeten e.o.
ZONNEBLOEM HEETEN
In deze corona tijd is het voor de Zonnebloem wat lastiger om te
doen wat wij gewend zijn te doen n.l. bezoekjes brengen en aandacht
schenken aan mensen met lichamelijke beperkingen. Wij doen dit nu
zoveel mogelijk op een andere manier. Ook kunnen wij nu niet langs
de deur gaan met de jaarlijkse Zonnebloem loten. De opbrengst
hiervan geeft ons altijd een mooie financiële ondersteuning.
Wilt u ons dit jaar toch steunen dan kan dit op bankrekening
NL88RABO 0146240812 t.n.v. Zonnebloem Heeten. Volgend jaar
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komen wij graag weer bij u langs met de Zonnebloemloten. Wij
kunnen uw steun enorm waarderen. Kan de Zonnebloem op een
andere manier iets voor u betekenen dan kunt u contact opnemen met
Trees Nijenkamp tel: 0572-382243 of Ria Berends tel: 0572-382063.
Een bezoekje brengen wordt op beperkte schaal weer mogelijk dus
als wij er, op welke manier dan ook, voor u kunnen zijn dan doen wij
dat graag.
Vriendelijke groet Zonnebloem Heeten
VOORUITBLIK HEETEN DURFT
Met Heeten Durft hebben we net als iedereen uiteraard een pas op de
plaats gemaakt. Als de RIVM-maatregelen het toelaten willen we
vervolggesprekken organiseren in het najaar. Om mogelijkheden te
bespreken voor de ideeën die zijn ingebracht, zie
www.heetendurft.nl. Welke ideeën zijn aan elkaar te verbinden? En
wat is nodig om het voor elkaar te krijgen? Er zijn al voor mooie
ideeën aangeleverd! Zoals: een waterspeelplaats en vernieuwing
speelplekken, bereikbaarheid en veiligheid voor iedereen, een
dorpsmoestuin, voldoende woningen voor jong en oud, een digitaal
informatiesysteem met nieuws en agenda. Heb jij ook een suggestie,
of misschien een concreet voorstel? Leuk! Laat maar horen; je kunt
ze aanleveren via de website. We melden ons via het ‘t Kevertje en
sociale media als er een nieuwe planning is voor het vervolg.
STICHTING GERMANEN HEETEN ZET WEBSITE ONLINE
Hoera, onze website is online! Zoals u
weet is een aantal Heetenaren actief met
het bijzondere Germaanse verleden van
Heeten. Achter de schermen is al veel
werk verzet. Op dit moment worden de
laatste stappen voor de planvorming van
het project ‘Oer-Vuur-IJzer’ genomen.
We willen u graag bij de uitvoering van
de plannen betrekken. Een bijeenkomst
hiervoor zal in het najaar plaatsvinden,
als de Corona maatregelen dat toestaan.

17

Onze website is nu te bezoeken. Ga naar www.oervuurijzer.nl en
verras uzelf, of scan de QR code voor een kijkje in de ‘Germaanse
keuken’ van Heeten.
GEZOCHT!
Ik ben op zoek naar de man die 8 juni mijn vader, Herman Maatman
heeft geholpen. Mijn vader had de accu van zijn scootmobiel leeg en
stond aan de Spanjaardsdijk tussen Lettele en Schalkhaar. Deze
aardige man heeft de acculader opgehaald en mijn vader naar huis
gebracht. Wie weet wie deze man is? Ik zou hem graag persoonlijk
willen bedanken.
Groetjes Silvia Platenkamp-Maatman, tel. 06-13414219

MEDEDELINGEN BETREFFENDE ’T KEVERTJE
Het laatste Kevertje voor de zomervakantie zal weer als vanouds
bezorgd worden door de scholieren en de vele vrijwilligers.
Het is de bedoeling na de zomervakantie dit weer voort te zetten als
de “corona maatregelen” dit toe laten.
Met ingang van het 2e halfjaar zullen de kosten ook aangepast
worden.
De kosten van het plaatsen van berichten zullen dan zijn:
0 – 5 regels € 6,--, elke regel meer € 0,70.
Voor een volledige pagina € 35,-De prijzen van een inlegvel blijven gelijk n.l. € 28,-- (a 5 formaat)
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AANLEVERDATA ’T KEVERTJE
Verschijningsdatum
vrijdag
21 augustus
4 september

Aantal weken
2
2

Kopij inleveren
zondagavond
16 augustus
30 augustus
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