
Dokt. Deblaere (1 jan.) Tel. 302 44
Dokt. Neuville (2 jan.) Tel. 303 38

Zaterdag 1 jan. 1972. Nieuwjaar
9 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor de parochianen
19 u. Gez. mis voor oven, echtgenoot

en vader
Zondag 2 jan. Driekoningen
8 u. Gez. mis voor oven. Familie D.N.
10 u. Gez. jaarmis voor Maurits Ganne

en huisvr. Sid. Demaeght
Maandag 3 jan.
10.30 u. Plechtige Begrafenis van

Maria Lefebvre
Dinsdag 4 jan.
C H.rnis voor oven, ouders en fa

niiie R.V.
Woensdag 5 jan.
8u. H.mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid N.V~
Donderdag 6 jan.
8u. H.rnis ter ere van O.L.Vrouw

voor een bijz. intentie (G.)
Vrijdag 7 jan.
8u. H.niis voor oven. echtg. en fa

miiie M.D.
Zaterdag 8 jan.
8u. H.rnis ter ere van O.L.Vrouw

voor een bijz. intentie (M.)
19 u. Gez. mis v. Eerw. Zuster Achillia

vanv~iege het schooipensoneel
Zondag 9 jan.
8u. l-I.rnis voor oven, ouders en fa

milie R.V.
10 u. Gez. gemeenschapsmis v. Marie

Louise Gryson wed.v. Camiei Van
denbussche

le Jaargang Nr. 1 — 1 januari 1972.

Lectoren
Zondag 2 jan.: Openbaring der Heren

Avondmis (19u.) : Joël Busschaert
Ochtendmis (8 u.) : Jef Vulsteke
Gemeenschapsmis (10 u.) : Guido Vander
haeghe.

Bibliotheek
Gesloten op zondag 2 jan.

In de Heer ontsiapen
Marie-Louise Gryson weduwe van Camiel Van
bussche, overleden in de leeftijd van 86 jaar
en die hier woensdag II. 29 dec. te 9.30 u.
werd begraven. Alsook Maria Lefebvre, woens
dag 29 dec. overleden in de leeftijd van 79 jaar
en die maandag ek. te 10.30 u. wordt begraven.

Boerinnengilde
In overleg met het bestuur en vanwege het
verlangen van de leden zelf is er een korte
cursus - ,, Haarverzorging “ in de Kring St. Jo
zef - Statiestraat. 4 x 3 uren, 15 fr. per les.
11jan. - Hygiene v. h. haar.
18jan. - Een gelukt kapsel - maar hoe doe ik

het zelf.
25 jan. - Wat maakt het kapsel af.

2 febr. - Verzorging.
Toegankelijk voor niet leden zowel als voor
leden — Iedereen welkom.

Na een mooie kerstnachtmis
We danken onze jongens en meisjes uit de
jeugdverenigingen die geen moeite en inspan
ning gespaard hebben, om onder de kundige
leiding van mijnheer Matthys, de medepastoor,
aan ons mensen van Proven een zeer schone
kerstnachtmis te bezorgen.

V.K.S.J.
Dat wij jongeren altijd beroep mogen doen en
rekenen op de daadwerkelijke, materiële en
morele steun van de volwassenen, hebben we
nogmaals ondervonden ter gelegenheid van de
film BEN-HUR, gedraaid ten voordele van
V.K.S.J. Daarom dank voor uw overtalrijke
aanwezigheid, dank aan allen die niet konden
komen, maar uit sympathie een steunkaart ge
kocht hebben!
V.K.S.J. MEISJES, neem uw notaboekje en
schrijf op : van 19-26 juli 1972, kamp V.K.S.
in de Vlaamse Ardennen (streek van Ronse).
Jij gaat toch mee? Spreek er in ieder geval
nu reeds over met je ouders

Gemeentenieuws
Drie dagen in ‘t Klein Kasteeltje op 6 jan. 72
voor twee soldaten, lichting 1972
Luc Kerckhof - Uilegatstraat 1 - Proven, en
Martial Lams - Poperingestraat 40 - Proven

(Krombeke).
Bericht voor de dienstplichtigen van de lich
ting 1973. Om aanvragen te doen voor uitstel,
vrijlating van dienst. enz... Er wordt aanbevo
len zich aan te bieden als volgt:

Verantw. uitg. past. Proven — Drukk. Schoonaert

Secretariaat Proven (voor de oud-Provenaars)
maandag 3 jan. 9 - 12 u. (niet ‘s namiddags)
dinsdag4jan. 9 - 12u. en van 14 - 17u.
woensdag 5jan. 9 - 12u. en van 14 . 17u.

Secretariaat Krombeke (voor de oud-Krombe
kenaars)

maandag 3jan. van 14 - 17.30 u.

Naar een kampioenschap
TSC PROVEN - 0. WEST-ROZEBEKE: 4.0
Door deze overwinning en mede door het ver
lies van de kopploegen komt Proven mede aan
de leiding.
Zondag 2 jan. : Geen voetbal.
Zondag 9 jan :.Vriendschappelijke wedstrijd

Proven - Westouter te 14.30 u.

De Marteldood van St. Victor, patroon
van onze parochie
Historisch artikel, verschijnt volgende keer.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Ik houd er aan U allen bij het begin van het
nieuwe jaar 1972 een ,, Gelukkig en Zalig
Nieuwjaar” te wensen. Ik wil nu eens doen
zoals de kleine kinderen tegenover hun ou
ders, ik schrijf U een Nieuwjaarsbriefje.
Reeds velen onder U hebben nieuwjaarskaar
tjes verzonden, ook vandaag nog zullen kaar
tjes geschreven worden met mooie wensen.
En morgen vooral zullen we de mensen tot
elkander horen zeggen: ,, Gelukkig Nieuw-
jaar “. Onthoudt dan dit: het geluk dat gij
aan familieleden, vrienden en kennissen toe-
wenst, moet een menselijk, begerenswaardig
en duurzaam geluk zijn, — geen conterfetsel,
geen vals geluk dat wel blinkt, maar zijn ver
guldsel op korte tijd verliest.
Ik wens U dierbare mensen allemaal een goe
de gezondheid, dat is zekerlijk een grote
schat. Ik wens U geluk bij de opvoeding van
uw kinderen, die niet altijd gemakkelijk is in
deze tijd van verandering en vernieuwing aller
hande en van veel verwarring vooral. Ik wens
U ook meeval in uw zaken, in uw bedrijf.
Mocht U gespaard worden van werkloosheid
en tegenspoed. Ik wens U verbetering in de
commerce en veel gewin en zelfs rijkdom,
maar als ik er iets mag aan toevoegen : mocht
uw gezondheid en uw welvaart dan ook in
dienst staan van God en van de medemens.
En zo wens ik U bij het begin van dit nieuwe
jaar, benevens een ,, gelukkig nieuwjaar
vooral ook een ,, zalig nieuwjaar “, want het
heeft niet veel zin U een gelukkig jaar toe te
wensen, indien meteen niet gewenst wordt
dat het zalig zou zijn. Velen durven dat woord
je zalig er niet meer aan toevoegen, het klinkt
een beetje te devoot. Wie gelukkig nieuwjaar
zegt, en er niet bijwenst, dat het zalig zou mo
gen zijn, deze schenkt een snijbloem, een
bloem zonder wortel, die na een paar dagen
verwelkt. Als het U belieft, beste mensen:
— zoekt uw geluk niet in 1972 waar het niet
te vinden is. Uw pastoor

Ons
P~irocIiieb1nd
Praven

-STER VAN DIENST
van 2 tot 8 januari : E. H. Bruneel

pastoor Haringe. Tel. 306 09
DOKTER VAN DIENST



~ESTER
~.9tot

pastoor
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Sergier (9 jan.) Tel. 401 92
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56
Zaterdag 8 januari
8u. H.Mis ter ere van O.L.Vrouw

voor een bijzondere intentie (M)
19u. Gez. Mis v. Eerw. Zuster Achillia

vanwege het schoolpersoneel.
Zondag 9 januari
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie
10 u. Gez. gemeenschapsmis v. Marie

Louise Gryson wed. v. Camiel Van-
denbussche.

Maandag 10 januari
8u. H.mis ter ere van O.L.Vrouw

van de grot tot intentie v.d. gevers.
flinsdag 11 januari

H. mis v. oven, ouders en broer.
Woensdag 12 januari
8 u. H. mis v. oven, ouders en fami

lie (A.D.)
Donderdag 13 januari
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (C.S.)
Vrijdag 14 januari
8. u. H. mis v. oven, ouders en fami

lie (R.V.)
Lectoren
Zondag 9 jan. : Openbaring der Heren

Avondmis (19 u.) : José Monkerhey
Ochtendmis (8 u.) : Roger Benauwt
Gemeenschapsmis (10 u.) : Alfons Debergh

Zat. en Zond.: omhaling v. Afrikaanse Missie
V.K.S.J. Proven-Krombeke
Vrijdag 31 dec. hield de V.K.S.J. haar kerst
feest. Er waren 43 leden op post. We her
dachten meteen ook ons éénjarig bestaan. Ons
kerstfeest werd ingezet met een diamontage
die onze proost samengesteld had ter gele
genheid van Kerstmis. We kwamen tot de vast
stelling dat niet iedereen kalkoen kan eten

met Kerstmis. Deze beelden brachten ons in
de goede stemming om samen de Eucharistie
te vieren. Er was gitarenspel van twee onzer
leden, en toen kwam nog de verrassing van
de dag: een neger met een echte tam-tam,
een rus, een chinees en een hawaiisch meisje
kwamen zomaar binnengestormd. Wat een
aangename verschijning op ons welgeslaagd
kerstfeest. Aan allen hartelijk dank voor uw
komst.

K.L.J. — Naklank kerstfeest
Ons jaarlijks kerstFeest van 28 dec. is zeer
goed geslaagd. Een 80-tal leden waren aan
wezig.
Door de medewerking van deze flinke groep
jongeren, kregen we een moderne Eucharistie
viering, samengesteld en geleid door Mr.
Matthys.
Na de koffietafel volgde het groepspel, waar
bij iedereen zich goed kon vermaken. Dit werd
meteen het einde van deze heerlijke kerst
avond.

Viadukt ‘71-’72 — Rijstaktie
Rijst wordt door 2,4 miljard mensen dagelijks
gegeten. Bijna al deze mensen leven in de
ontwikkelingslanden. Voor hen is de rijst zo
veel als voor ons het dagelijks brood. Voor
ons kan rijst derhalve het symbool zijn van
de mens in de ontwikkelingslanden.
Het dubbel doel van onze aktie is
- de mensen van de buiten een stukje meer

bewust maken, doen nadenken over het pro
bleerr. van de ontwikkelingslanden - een
wereldprobleem.

- met de verkoopaktie: het symbolisch zakje
rijst, geld verzamelen om de 12 ontwikke
lingshelpers van K.L.J. en speciaal het land
bouwprojekt in Luluaburg te steunen.

Onze K.L.J.-afdeling zal U deze rijst aanbieden
op zaterdag 8 en zondag 9 januari, telkens na
de mis. De prijs bedraagt 20 fr. per zakje.
Dank omdat ook jij wil meewerken aan onze
aktie.

De Marteldood van St. Victor, patroon
van onze parochie
Toen Marcus Aurelius Valerius Maximianus
(286-308) regeerde, brak er in de stad Milaan
een ontzaglijke kristenvervolging uit. Bij de
vorst werd een soldaat van Moorse afkomst
aangeklaagd, Victor genaamd. De dienaren van
de keizer betichtten hem ervan, de Romeinse
goden te belasteren en als ,, boze geesten
te vernoemen.
De verontwaardigde Maximianus beval hem te
grijpen en voor te leiden. Bij een eerste on
dervraging verklaarde Victor, dat hij kristen
was en dat hij het ook zou blijven. Dadelijk
werd hij in de kerker geworpen naast de ren-
baan bij de poort naar Pavia. Hij bleef er zes
dagen opgesloten zonder eten noch drinken.
De zevende dag bracht men hem voor een
rechtbank, die zetelde in de hippodroom van
het circus, onder voorzitterschap van de keizer.

(‘t vervolgt)

Gemeentenieuws
- Burgerlijke stand 1971 (die we volgende
week nog meer zullen beschrijven). Er waren
30 geboorten, 28 overlijdens en 20 huwelijken.
(Dit voor de gemeente Proven-Krombeke).

- Dagorde v.d. gemeenteraadszitting v. 7 jan.
Volgende punten staan op het programma
1. Gemeentebelastingen op motorrijwielen en

rijwielen vanaf het dienstjaar 1971.
2. Gemeentebelasting op de honden vanaf het

dienstjaar 1972.
3. Voorlegging van een brief uitgaande van de

meisjesschool Krombeke in verband met
zwemsport - turnen en speelplein.

4. Grondvergunning familie J. Loonis-Vanthour
nout.

5. Kerktabriek St.-Blasius Krombeke - Verdis
contering van de vastbeloofde subsidies in
verband met de restauratie van de glasra
men der parochiekerk.

6. Kerkfabriek St.-Victor Proven: aangaan van
een lening bij het Gemeentekrediet van Bel
gië ter bekostiging van de herstellings- en
verbeteringswerken aan de onderpastorie.

7. Modernisering: openbare verlichting in het
centrum van ex-Krombeke.

Na de zitting van de Gemeenteraad, Nieuw
jaarswensen bij André Lemahieu, Statiestraat
73, Proven te 20 uur (7jan.).

Harten-Troef
Zaterdag 8 januari, 4de maandelijkse kaarting
voor de leden bij Gerard Vandromme. Koste
loos avondmaal voor Nieuwjaar.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Een bakker peinst op zijn oven en is bezig met
zijn brood, een coiffeur of coiffeuse is bezig
met kapsels allerhande, een beenhouwer snijdt
biefstukken, een soldaat rekent uit hoeveel da
gen moet ik nog, een jager denkt op hazen en
wilde konijnen, een rijkswachter kent al de
verkeersreglementen van buiten, een boer
peinst op zijn vruchten en landerijen, een ca
fébaas wil graag zoveel mogelijk pinten verko
pen, een apoteker maakt altijd medikamenten,
een kleermaker ziet niets anders dan naald
en draad en knoopsgaten, een kok is altijd
bezig met nieuwe recepten : dit alles m’n
dierbare mensen is toch zeer normaal en be
grijpelijk ... en een pastoor is bezig met zijn
kerk en alles wat in de kerk gebeurd, om
alles zo schoon, verzorgd en ordelijk te laten
verlopen ... en dat is ook begrijpelijk —

Doch ik zou U gaarne een vraag stellen: Wie
maakt dat alles rustig en ordelijk verloopt in
een kerk? Is het de pastoor? Zijn het de
stoelen die zo of anders geplaatst zijn ? Of
zijn het de mensen? Ik dank U allen, goede
mensen van Proven, want gij brengt het groot
ste deel aan, om alles in uw kerk zo schoon
en verzorgd mogelijk te laten gebeuren.

Uw pastoor

Ons
P~irochiebkid
Proven
le Jaargang Nr. 2- 8 januari 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 30391 - Drukk. Schoonaert

VAN DIENST
15 januari : E. H. Maes
Krombeke. Tel. 401 84



( ‘~STER VAN DIENST
‘~._., 16 tot 22 januari : E. H. Ollivier

pastoor Proven. Tel. 30391
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandenberghe (16 jan.) Tel. 306 37
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56

Zaterdag 15 januari
8 u. H. mis ter e. v. St. Antonius (N.V.)
19 u. Gez. mis v. oven, ouders en

broers
Zondag 16 januari
8 u. Gez. mis v. Maria Lefebvre vw.

de Boerinnengilde
10 u. Gez. gemeenschapsmis v. de pa

roch ianen
Maandag 17 januari - H. Antonius
8 u. H.mis ter ere v. Broeder Isidoor
Dinsdag 18 januari
8 u. H. mis uit dankbaarheid (D.N.)

‘,ensdag 19 januari
t~ u. H. mis v. oven. oud. en fam.(R.V.)
Donderdag 20 januari - H. Sebastiaan
8 u. H. mis v. oven, familie (D.N.)
Vrijdag 21januari - H. Agnès
8. u. H. mis v. oven, ouders en fami

lie (M.P.)
Zaterdag 22 januari
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(L.M.)
19u. Gez. 6-wekenmis v. M.-L. Gry

son wed. v. Camiel Vandenbussche
Zondag 23 januari
8 u. Gez. mis v. oven, leden v.d. Schut

tersgilde St.-Sebastiaan
10 u. Gez. gemeenschapsmis v.d. pa

rochianen
Lectoren
Zondag 16 jan.: Openbaring der heren:

Avondmis (19 u.) : Frans Ide
Ochtendmis (8 u.) : Roger Pareyn
Gemeenschapsmis (10 u.) : Michel Borrey

Verloofdencursus
In het belang van alle verloofden kunnen we
melden, dat er zeer interessante verloofden
cursussen doorgaan over huwelijksleven te
Poperinge in ,, De Gilde op de volgende zon
dagen : 13, 20 en 27 februari en 5 maart tel
kens te 14 u. Gratis. Wil tijdig uw namen op
geven aan de priesters van uw parochie.

BA.C.-Spaarkas
Iedere zaterdag van 10.30 u. tot 11.30u. voor
hen die willen sparen in het parochiezaaltje
St.-Jozef.

K.L.J.-Rijstaktie — Viadukt ‘71-’72
Het probleem over de ontwikkelingslanden
werd dit jaar door onze K.L.J. voor ‘t oog ge
houden. Met de verkoopaktie : Het symbolisch
zakje rijst, geld verzamelen om de 12 ontwik
kelingshelpers van K.L.J., en speciaal het land
bouwprojekt in Luluaburg te steunen, werden
er ongeveer 330 zakjes rijst verkocht, met een
opbrengst van 6.580 fr. in de 3 missen. Dit mag
werkelijk een enorm succes genoemd worden.
Dank aan Proven, omdat men werkelijk zo
goed heeft meegeholpen aan onze aktie, door
uw milde steun.

K.A.V.-Proven
De K.A.V. richt een Lourdesreis in voor alle
sympathisanten. Drie jaar geleden ging een
Lourdesreis door met het arr. leper. Opnieuw
wordt een Lourdesbedevaart ingericht voor
het jaar 1973. - Daarom richten we een spaar-
dienst in. Het sparen geschiedt als volgt.
Iedere maand leggen we iets op zij, dat op
een speciaal spaarboekje geplaatst wordt.
Het gaat om een gezinsbedevaart, dus man,
vrouw en kinderen mogen mee. - De prijs be
draagt ongeveer 3.800fr. U kunt verder in
lichtingen bekomen bij het bezoek van een
uwer wijkmeesteressen.

Chirojeugd-jongens
Zondag aanstaande, 16 jan., om 14 u. voor
iedereen vergadering. We komen voor het
eerst samen in het jaar 1972. Niemand blijft
thuis want er gebeuren belangrijke zaken.

Davidsfonds-lJzerweelde
Op 22 jan. te 20 u. in ,, ‘t Kristen Volkshuis
bij J. Gunst te Roesbrugge: Gespreksavond
met J. Van Remoortere uit Oostende, over

Hedendaagse Vlaamse Literatuur “.

Bond van de Kroostrijke Gezinnen
De leden die nog hun lidgeld 1972 niet hebben
betaald, gelieven dit dringend te willen doen
bij meester Prinzie.

Muziekmaatschappij
Het bestuur van het muziek dankt langs deze
weg alle Provenaars die door hun milde steun
de bloei van onze muziekmaatschappij ver
zekeren.

De Marteldood van St. Victor, patroon
van onze parochie
Men vroeg, dat hij aan de Romeinse goden
zou offeren. Vreselijke folteringeri stonden
te wachten, indien hij dit niet deed. Toen St.
Victor weigerde werd hij voor de ogen van
allen op de grond uitgestrekt en met knuppels
geslagen. Dienaren riepen hem toe: ,, Offer
aan de goden, die de keizer en allen aanbid
den. Anders zult ge door iedereen voor hond
uitgescholden worden “. Toen hij terug recht
op stond zei Victor: ,, De koning en profeet
David zegde: ,, Alle goden van de onderschei
dene volkeren zijn afgoden. Welnu, hoe zal ik
ze dan aanbidden 7 “. (‘t vervolgt.)
Gemeentenieuws
(en een paar gegevens v.d. parochie)
Jaarverslag van het godsdienstig leven op de
parochie in het jaar 1971
Doopsels: 19 - Huwelijken: 13 - H. Kommu
nies rond de 38.500 - Overlijdens : 29:
Elslander Mir. 1 1/2j. - Degraeve Gabr. 74j.
Lefebvre Valère 82 j. - Lermytte Jerome 90 j.
Desomer Ach. 83j. - Vanderfaillie Rach. 75j.
Vanneste Emeric 73j. - Lorrain Margr. 80j.
Devos Rosa 25j. - Degraeve Margriet 65j.
Indevuyst Julia 61 j. - Deroubaix Maria 78j.
Gunst Albert 52j. - Vermeulen Henri 83j.
Bulckaert Maurice 83j. - Bossaert Gabr. 86j.
Veniere Marcel 76j. - Boutthé Florent 83j.
Gryson M.-Louise 86 j. - Lefebvre Maria 79 j.
Gombeir Omer 70j. - Jengember Ida 77j.
Carton Stefaan 83 j. - Debergh Elisa 87 j.
Luyssen Elisa 55j. - Demol Valère 74j.
Abeele Lucia 85 j. - Wyffels René 83 j.
Corneillie Oscar 71 j.
Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Laat mij toe een woordje te richten speciaal
tot onze opgroeiende jeugd. Wellicht stellen
sommige jonge mensen zich de vraag : ,, is
het soms mijn taak of opdracht niet priester
of kloosterling te worden “ ? - Wie weet,
wellicht lopen sommige jonge mensen rond
met zulk een vraag in hun hoofd. Ik meen te
mogen zeggen, dat wij hen niet aan hun lot
mogen overlaten. - Misschien kan dit briefje
voor hen een steun en een hulpmiddel zijn.
Op 5 en 6 februari 1972 wordt er in het do
mein Groenhove te Torhout een weekend
georganiseerd voor jonge mensen die zich
vragen stellen rond een mogelijke roeping.
Op dat weekend wordt dan samen daarover
gesproken en nagedacht. Verleden jaar reeds
is dergelijk initiatief doorgegaan en kende
veel belangstelling, er waren 39 deelnemers.
Dierbare jeugd, misschien zijn er ook op onze
parochie jongeren die in dit roepingsweekend
belang stellen. Het ware spijtig moesten ze
achteraf betreuren dat ze hiervan niet op de
hoogte waren. Wie mogelijks aan dit roepings
weekend Groenhove te Torhout op 5 en 6 fe
bruari wil deelnemen, kan in volle vertrouwen
zijn naam komen aangeven in de pastorij.

Ons
Purochieblud
Proven
le Jaargang Nr. 3 - 15 januari 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - D~ukk. Schoonaert



Lectoren
Zondag 23 Jan. : Openbaring der heren

Avondmis (19 u.) : Jozef Gruwez
Ochtendmis (8 u.) : Kris Rosseeuw
Gemeenschapsmis (10 u.) : Raf Busschaert

In de Heer ontslapen
Julienne Dewickere, 83 j.

- We melden U ook het overlijden van Katrien
Desmijter, dochtertje v. Hugo en Jacqueline
Vermès, bijna 5 j. en die vrijdag 21 jan. te
10.30u. met een Engelenmis wordt begraven.

Plechtige kommunie en vorming
Het staat nu officieel vast dat de plechtige
kommunie en het sacrament van het vormsel
onder één en dezelfde plechtigheid doorgaan.
Voor Proven is het vastgesteld op zondag
18 juni onder de Hoogmis.

Eerste kommunie van de kleintjes
Wat zouden de ouders ervan denken, moest
de eerste kommunie plaatshebben op een
zondag, en wel op de eerste zondag van mei.

K.L.J.-Nieuws
Vrijdag 21 januari : Algemene vergadering in
de Zaal St.-Jozef om 7.30 u. stipt.,, Kleinkunst
beluisteren en bespreken “ door J. Denier.
Allen welkom.
Zaterdag 15 en zondag 16 januari trok onze
K.L.J. huifkar, voor de rijstaktie naar Roes
brugge, waar er ongeveer 175 zakjes rijst wer
den verkocht met een opbrengst van 3 500 fr.
in de 3 missen. We danken Roesbrugge voor
hun milde steun.

Gevonden
- Een sigaretten-aansteker (briquet) n wit me

taal, gevonden langs de Roesbrugqestr. op
de hoogte van het café van Georges Busey
ne. Terug te bekomen in de pastorij.
Er werd op zondag 16 Jan. een armbanduur
werk gevonden bij de kerk, (zwarte nylon
band). Terug te bekomen in de pastoriJ.

Academie
Verloren in de eerste tekenles van woensdag
12 jan. II. een waardevolle vulpen. Moest ie
mand der leerlingen deze pen gevonden heb
ben, dan kan hij deze terugbezorgen op de
pastorij. - Dank.

Voetbal
TSC PROVEN - E. HOUTEM 4-2
Zondag a.s. : SV Werken - TSC Proven.
Supporters wees op post; vertrek te 13.30 u
aan ‘t lokaal.

Bevolkingsbeweging in 1971
Geboorten: 13m. en l8vr. samen: 31
Aankomsten : 29 m. en 31 vr. samen : 60

31 + 60 = 91
Overlijdens: 14 m. en 14 vr. samen 28
Vertrokken : 40 m. en 35 vr. samen 75

28 + 75 = 103
103 — 91 = 12 verlies.

Gemeentebericht
De eigenaars van honden welke nog geen aan
gifte gedaan hebben, worden verzocht dit te
doen vc~6r 25 Jan. 1972 op het gemeentehuis.

De Marteldood van St. Victor, patroon
van onze parochie
Toen beloofde Maximianus hem goud en zil
ver, ambten en bezittingen, op die enkele voor
waarde, dat hij aan de goden zou offeren. Ook
Anolinus, de raadgever van de keizer, tracht
te Victor daartoe te overhalen. Maar telkens
bleef deze hardnekkig weigeren. Toen gaf de
vorst het bevel hem opnieuw te kerkeren bij
de poort naar Romagna onder strenge bewa
king. Hij werd er met de voeten aan een ko
lom vastgeketend. Drie dagen nadien werd hij
weer voorgeleid en verzocht te offeren. Bij
zijn weigering werd hij met knuppels bewerkt
en met gloeiend lood overgoten. Intussen bad
St.-Victor tot God: ,, Heer Jezus Christus,
voor wiens naam ik dit verduur, help me zoals
Gij de drie Jongelingen bevrijd hebt uit de
gloeiende oven. Laat uw dienaar heengaan, op
dat Maximianus rood worde van onmacht, sa
men met zijn volgelingen ~. Door Goddelijke
tussenkomst werd het lood zo koel als water
en zijn lichaam was op geen enkele plaats ver
brand. Hij loofde en dankte de Heer, zijn red
der. Bij het zien hiervan verstomden de keizer
en alle aanwezigen.
Nadien bracht men hem nabij de poort naar
Vercelli, waar hij uit de handen van zijn bewa
kers kon ontsnappen. Op aanwijzing van een
oud vrouwtje kon hij spoedig echter opnieuw
gevangen worden. Nu beval de keizer hem
naar een klein bosje buiten de stad te bren
gen en hem daar te onthoofden. Op de plaats
van de terechtstelling gekomen, zegde Victor
nog een gebed, waarna zijn hoofd werd afge
slagen. Eerst was er verbod het lichaam te be
graven, maar toen het na zes dagen door de
dieren onaangeroerd en onbedorven was ge
bleven, gaf de keizer bevel dit toch te doen.

(‘t vervolgt)

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Op dinsdag 18 jan. begon de internationale
bidweek. Een ware kristen mag niet onver
schillig blijven tegenover ergernis van de ver
deeldheid, die eeuwen lang de volgelingen van
Kristus heeft gescheiden. Het is een zegen en
een weldaad aan onze tijd gegeven, dat alle
kerken die ergernis van de verdeeldheid aan
voelen en zich op de borst kloppen. Het is on
gelooflijk welke weg er in enkele jaren is af
gelegd naar toenadering. Van zohaast alle kris
tenen, tot welke kerk ze ook behoren daarvoor
beginnen te bidden, zijn ze reeds enigermate
verenigd, vermits ze allen op Kristus beroep
doen, om uit hun verscheurdheid te geraken.
Aanvaard een gebedskaart die U zal aangebo
den worden en bidt voor de eenheid onder
alle kristenen.

Ons
PurochiebilEid
Pr4~ven
le Jaargang Nr 4 - 22januari1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

‘ESTER VAN DIENST
.,i 23 tot 29 januari: E. H. Van den Abeele
pastoor Roesbrugge. Tel .303 74

DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandercruysse (23 jan.) Tel. 30647
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56

Zaterdag 22 januari
10.30 u. Pl. Begrafenis van Julienne

Dewi ckere
19 u. Gez. 6-wekenmis v. M.-L. Gry

son wed. v. Camiel Vandenbussche
Zondag 23 januari
8 u. Gez. mis v. oven, leden v.d. Schut

tersgilde St.-Sebastiaan
10 u. Gez. gemeenschapsmis v.d. pa

rochianen
Maandag 24 januari
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(L.M.)
sdag 25 januari

8 u. H. mis v. oven, ouders en familie
Woensdag 26 januari
8u. H.mis v. overl. familie (D.N.)
Donderdag 27 januari
8 u. H. mis v. oven, ouders en broer
Vrijdag 28 januari
8u. H.rnis v. overl. echtgenoot
17 u. Pl. Huwelijksmis v. Bernard De-

man en Josianne Vandevoorde
Zaterdag 29 januari
8u. H.rnis ter ere van 0. L. Vrouw

van de grot tot intentie v.d. gevers
19 u. Gez. 6-wekenmis v. M.-L. Gryson

wed. van Camiel Vandenbussche
Zondag 30 januari
8 u. Gez. mis v. Maria Lefebvre vw.

de geburen
10 u. Gez. gemeenschapsmis v. de pa-

roch ianen



DOKTER VAN DIENST
Dokt. Deblaere (30 jan.) Tel. 302 44
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 29 januari
10 u. Pl. Begrafenis v. Irma Vandaele

wed. van Pierre Decapmaeker
19 u. Gez. 6-wekenmis v. M.-L. Gryson

wed. van Camiel Vandenbussche
Zondag 30 januari
8 u. Gez. mis v. Maria Lefebvre vw.

de geburen
10 u. Gez. gemeenschapsmis v. de pa

rochianen
Maandag 31 januari - H. Jan Bosco
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

‘~M.P.)
..,dag 1 februari

8 u. H. mis v. oven, ouders en broer
Woensdag 2 februari - 0.1 Vr. Lichtmis
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw

voor een bijzondere intentie (M.P.)
Donderdag 3 februari - H. Blasius
8 u. H. mis v. verschill. overl. (C.S.)
11 u. Pl. Huwelijksmis voor Paul Ver

scheure en Marleen Vandenbroucke
Vrijdag 4 februari - Eerste vrijdag
8 u. H. mis ter ere v. St.-Antonius

(N.V.)
Zaterdag 5 februari
8u. H. mis ter ere v.d. Goddelijke

Voorzienigheid (D.G.)
19 u. Gez. Jaarmis v. René Busschaert

-Vercruysse en overl. kinderen
Zondag 6 februari
8 u. Gez. mis v. René Deraeve en huis

vrouw en zoon Maurice
10 u. Gez. gemeenschapsmis v.d. pa

rochianen

Lectoren
Zondag 30 jan.: Openbaring der heren:

Avondmis (19 u.) : Jan Vandenbroucke
Ochtendmis (8 u.) : Roger Benauwt
Gemeenschapsmis (10 u.) : Donald Deplacie

In de Heer ontslapen
Irma Vandaele, weduwe van Pierre Decapmae
ker, overleden in de leeftijd van 82 jaar.

Biechtgelegenheid
Er is altijd gelegenheid tot biechten
- in de week: een kwartier vôér de mis
- de zaterdagavond : een half uur vôér de mis
- de zondagmorgen: eveneens vôér de mis.
Neem vooral gebruik van het boetesakrament
der belijdenis met de eerste zondag van de
maand ter gelegenheid van de H. Hartebond. -

De gebedskaarten worden U gratis uitgedeeld
in de kerk iedere maand.

Damiaanaktie
Het zal wellicht al vele mensen opgevallen
zijn dat op de markt van Proven, aan de vens
ters affiches uithangen over Damiaanaktie,
werk voor hulp aan melaatsen. Ter dier gele
genheid zal in het aanstaande week-end : za
terdag 29 en zondag 30 jan. in al de missen
een toespraak gehouden worden door Daniël
Moeyaert van Poperinge over de melaatsen
en de Damiaanaktie. Zijn woord is zeer ont
roerend en aangrijpend. We verhopen dat ons
mensen zeer mild de omhaling zullen steunen,
die in al de missen voor dit schoon liefdadig
heidswerk zal gedaan worden. Dank.

V.K.S.J.
Zondag 30 jan. worden alle meisjes die willen
meewerken aan de jeugdmis van 12 febr. e.k.
en aan het feestje voor onze bejaarden in het
rustoord (5 febr.), uitgenodigd tot de voorbe
reiding hiervoor. Deze gaat door in de St.-Jo
zefszaal van 14 tot 16 u. Wij hebben ook uw
medewerking nodig. Wees dus op post.

Gevonden of achtergelaten
Huisdeur-sleutels (Litto) in lederen zakje (Pe
tit Paris - Poperinge) gevonden in kostuum.
Af te halen bij Mevr. Jan Dedecker, Markt-
plaats 10 - Proven.

Brandweer Proven
Bevordering van brandweerlieden
- Sergeant Ryon, bev. tot Sergeant-Majoor
- Korporaal Declerck, bev. tot Iste Sergeant
- Brandw. Lemahieu, bev. tot Sergeant
- Brandw. Dever D., bev. tot Sergeant Iste klas
- Brandw. Cossey M., bev. tot Korporaal
- Brandw. Verbrigghe L., bev. tot Korporaal
- Brandw. Berquin, bev. tot Iste klas brandw.
- Brandw Devos M., bev. tot lste klas brandw.
Hartelijk proficiat!

Voetbal
WERKEN - PROVEN: 1-1
De meeste Provenaars waren overtuigd dat
het een moeilijke wedstrijd zou worden op

Werken en zijn daarin ook niet bedrogen ge
worden. In de lste helft van de match een
doelpunt voor Proven langs R. Verbrigghe die
een missen van de verdediging benutte om er
0-1 van te maken. In de tweede helft: Proven
voortdurend in de aanval; verschillende ballen
op de lat o.a. een mooie kopstoot van F. Lozie,
verder veel fouten; telkens een Provens spe
ler bij de bal kwam werd hij zwaar aangeval
len. Op een tiental min, voor het einde werd
het 1-1 na misverstand in de Provense verde
diging.
Zondag a.s. topmatch PROVEN - DIKKEBUS.
Supporters komt uw jongens aanmoedigen.
Jeugd: Proven - Houtem: 7-1
Zeer goeie match, alle Provense spelers die
nen vermeld te worden. Doelpunten langs:
R. Carton 4, Kerkhof, Deurinck en Hardeman
elk 1.

Bond der gepensioneerden
Telt nu 124 leden. Is gesticht geweest in de
maand mei 1954, onder het proostschap en
leiding van E. H. Maes en begon met 7 leden.
In het jaar 1956 werd er een nieuw bestuur
aangesteld met als voorzitter René Bollangier.
Toen werden 61 leden bijgewonnen. Sedert
de bond aangesloten is zijn er 56 overledenen.

De Marteldood van St. Victor, patroon
van onze parochie
De heilige bisschop Maternus, samen met en
kele andere gelovigen wikkelden het stoffe
lijk overschot in linnen doeken en ze begroe
ven het, niet ver van het bosje. St.-Victor
werd onthoofd de Bste mei en begraven daags
voor de idus van die maand (14 mei). Volgens
de legende wilde men de heilige bij zijn mar
teling o.m. verpletteren tussen twee zware
molenstenen. Om deze reden is hij de patroon
geworden van de molenaars. Proven heeft de
enige kerk in ons bisdom, die aan de Heilige
Victor is toegewijd. Ze werd gepatroneerd
door de abdij van ,, De Eeckhoutte” te Brugge.

(‘t vervolgt)

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Mag ik nu eens de aandacht vragen van de
ouders in wier gezin in het jaar 1971 tot licht-
mis (2 febr.) 1972 een kindje werd geboren.
We zouden graag een schone plechtigheid
houden in de kerk, waarbij al die kindjes inge
lijfd worden in de parochiale gemeenschap.
Die plechtigheid zou niet doorgaan op Licht-
mis (2 febr.), die in de week valt en een moei
lijke dag is voor velen. Maar ik meen dat dit
best zou gebeuren in een zaterdagavondmis
op het gewone uur te 19 u. in de maand febru
ari. Tot die plechtigheid zullen dan op tijd
uitgenodigd worden: de ouders en de fami
lieleden van die kindjes die geboren werden
in het verlopen jaar. De meest geschikte za
terdagavondmis voor die plechtigheid zal waar
schijnlijk zijn : 19 februari. Later daarover nog
meer nieuws.

Ons
Pa~trochieb1ud
Proven
le Jaargang Nr 5 - 29januari1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 30391 - Drukk. Schoonaert

PfIIIESTER VAN DIENST
van 30 januari tot 5 februari : E. H. Bruneel

pastoor Haringe. Tel. 306 09



DOKTER VAN DIENST
Dokt. Neuville (6 febr.) Tel. 303 38
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 5 februari
9.30 u. Pl. Nadienst voor Hektor Lesy,

echtg. v. Martha Lermytte (uitdeling
v. gedachtenissen aan de offerande)

19 u. Gez. Jaarmis v. René Busschaert
-Vercruysse en oven, kinderen

Zondag 6 februari
8 u. Gez. mis v. René Deraeve en huis

vrouw en zoon Maurice
10 u. Gez. gemeenschapsmis v.d. pa-

roch ianen
T andag 7 februari
8 u. H . mis v. verschili. oven. (C.S.)
Dinsdag 8 februari
8 u. H. mis ter ere v.d Goddelijke
Voorzienigheid (D.G.)

Woetisdag 9 februari
8. u. H.rnis voor een bijz. oven. (A.G.)
Dondcrdag 10 februari
8 u. H. mis voor oven, vader (H.V.)
Vrijdag 11 februari - 0. 1. Vr. v’ Lourdes
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw

van de grot tot intentie v.d. gevers
Zaterdag 12 februari
8 u. H.rnis t. ere v.d. H. Bnigitte(N.V.)
19 u. Gez. Jaarmis v- Albert Eislander

ec[~tg. van Blanche Verlet
Zondag 13 februari
8u. Gez. Jaarmis voor overl. moeder
10 u. Gez. gemeenschapsmis v. de pa-

Lectoren voor zondag 6 februari
Dirk Vandenbussche : zaterdagavond 19 u.
Jan Vandenbroucke : zondagmorgen 8 u.
Luc Vanderhaeghe: zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Silvie Degroote, weduwe van Prosper Derycke.
overleden in de leeftijd van 78j. en die don
derdag 3 febr. II. hier werd begraven.
Hektor Lesy, echtgenoot van Martha Lermytte,
(Canada) overleden in de leeftijd van 78 j.
Omhaling voor de melaatsen
De Heer Daniël Moeyaert van Poperinge heeft
zondag II. een schoon woordje gesproken in
onze kerk over de melaatsen, waarvoor hij
alles inzet en al zijn vrije tijd ten beste geeft
voor de Damiaanaktie. Hij zelf hield er per
soonlijk aan zelf de omhaling te doen in de
kerk, die de zeer mooie som opbracht van
9.137 fr. We danken hierbij al de gevers om
hun milde steun.

Gevonden
Een stoffen dames handschoen. Alsook een
bebloemde sjaal, gevonden bij de kerk. Terug
te bekomen in de pastorij.

Naar Zwitserland - K.L.J.
Dit jaar reist onze K.L.J. naar Zwitserland in
de week van 1 tot 6 augustus. We maken een
6-daagse reis naar het vierwoudenstedenmeer.
iste dag : Luzern en omgeving (4 volle dagen)
2de dag: Pilatusberg, Alpnachstad, Kriens en

terug naar Luzern.
3de dag: Tocht om het meer, over Alpenpas

sen, Kussnacht, Axentrasse, Altdorf (stadje
van Wilhem TeIl) St. Gothard, Meiringen,
Sarnem, Luzern.

4de dag: Bemer, Oberland, Interlaken, Grin
derwald met zijn beroemde Nord Eigerwand
en de Jungfrau terug naar Luzern.

Sde dag : bezoeken of boottochten naar keuze.
6de dag : huiswaarts langs Bazel, Nancy, Lu

xemburg.
De prijs bedraagt 3.900 fr. per persoon voor de
volledige reis, eten en slapen inbegrepen.
Boottochten, kabelspoor, ingangen en drank
niet inbegrepen. Minimum aantal : 18 â 20
deelnemers. Er wordt 1.000 fr. gevraagd als
inschrijvingsgeld. Wil zo vlug mogelijk in
schrijven bij het bestuur, want de plaatsen
zijn beperkt.

,, De Vrijgezellen”
Blijspel in 2 bedrijven op zaterdagavond 26 fe
bruari te 8 u. in de zaal St. Elooi. De Boerin
nengilde samen met de K.A.V. nodigen U
graag uit op die mooie en aangename avond.
Weldra zullen kaarten te bekomen zijn aan
40 fr. Iedereen is welkom.

Voetbal
PROVEN - DIKKEBUS: 5-0
Mogen we even vooropstellen dat de match
een zeer spannend en sportief verloop ken-

de, ondanks het harde speelveld. Van bij het
begin reeds was Proven de meest aanvallen-
de ploeg. Tal van mooie aanvallen werden op
touw gezet en enkele daarvan werden met
zeer mooie doelpunten bekroond.
Doelen : R. Verbrigghe 1-0, A. Sutherland 2-0,

R. Verbrigghe 3-0, R. Verbrigghe 4-0,
A. Verbrigghe 5-0.

Zondag aanstaande, zware verplaatsing naar
Keiem. Supporters, wij rekenen op u.
JEUGD. Zondag a.s. herneemt ook de Jeugd

kompetitie. Proven-Reninge. Aftrap te 10 u.

Soldaten van Proven
Het past zekerlijk dat we voor de ,, week van
de soldaat” eens de namen van onze sodaten
vooropstellen

Berten Patriek - Gasthuisstraat 51
Derycke Alain - Blokweg 7
Dessein Johan - St. Janstraat 5
Gruwez Frans - Roesbruggestraat 30
Pareyn Johan - Roesbruggestraat 1

Zuster 1. Feryn schrijft
Daarover meer in volgend parochieblad.

De Marteldood van St. Victor, patroon
van onze parochie
Een mogelijke reden waarom St. Victor de pa
troon is kan de volgende zijn. De relikwieën
van de martelaar werden vereerd te Marseille,
in de abdij van St. Victor, die verwoest en
geslecht werd tijdens de Franse revolutie.
Daar waren regulière of witte kanunniken zoals
in ,, De Eeckhoutte “, waar de heilige ook werd
vereerd. Is het voornoemde patronaatschap
soms de reden, dat de beschermheilige van
Proven de Heilige Victor is? - Een deel van
deze inlichtingen werd trouwens op verzoek
van E. H. Jean-Baptiste Codron (hier pastoor-
deken van 1760 tot 1785) in 1769 overgemaakt
door Emmanuel Prisie, regulière kanunnik,
voorlezer, beheerder en ontvanger van de
Brugse abdij.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

Slot.

Van 6 tot 13 febr. is het de ,, week van de sol
daat “. Het past dan ook, meen ik, dat we eens
peinzen op onze soldaten, waarvan hun namen
in ons parochieblad vermeld staan. Het mag
niet zijn : ,, uit het oog, uit het hart “. Die jon
gens immers blijven onze gebuurs, onze mede-
parochianen en ze komen terug. lntussentijd.
beste mensen, leeft een soldaat niet van brood
alleen, hij kan ten ondergaan door de gedach
te dat hij vergeten wordt. Ik eindig met een
kort gebed voor hen die hun legerdienst ver
richten : ,, Goede God, wij denken aan de sol
daten van onze parochie, zij behoren allen tot
een beste thuis, denkt ook Gij aan hen Heer,
wil hen bewaren, begeleiden en verdedigen
Wij wensen aan onze soldaten een spoedige
thuis.

Ons
P~arochieb1nd
Proven
le Jaargang Nr 6 - 5 februari 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

F-’HIESTEFI VAN DIENST
van 6 tot 12 februari : E. H. Maes

pastoor Krombeke. Tel. 401 84

roc hianen



~STER VAN DIENST
van 13 tot 19 februari : E. H. Ollivier

pastoor Proven. Tel. 303 91
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Sergier (13 febr.) Tel. 401 92
WIT-GELE KRUIS : Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 12 februari
8u. H.mis t. erev.d. H.Brigitte(N.V.)
19 u. Gez. Jaarmis v Albert Elslander

echtg. van Blanche Verlet
Zondag 13 februari
8 u. Gez. Jaarmis voor oven, moeder
10 u. Gez. gemeenschapsmis v. de pa

rochianen
Maandag 14 februari
8 u. H. mis v. verschill. oven. (C.S.)
Dinsdag 15 februari

H.mis v. oven, moeder (K.F.)
Woensdag 16 februari - Aswoensdag
8 u. H. mis voor een bijz. oven. (G.B.)

in de mis uitdeling van askruisjes
Donderdag 17 februari
8 u. H. mis ter ere v. d. Goddelijke

Voorzienigheid (D.N.)
Vrijdag 18 februari
8 u. H. mis v. oven, familie (L.D.)
Zaterdag 19 februari
8 u. H. mis ter ere v. Broeder Isidoor
19u. Pl. mis ter intentie v.d. families

die in 1971 tot Lichtmis 1972 een
kindje ontvingen in het gezin

Zondag 20 februari
8 u. Gez. mis voor Maria Lefebvre van

wege de geburen
10 u. Gez. gemeenschapsmis v. Roza

Devos

Lectoren voor zondag 13 februari
V.K.S.J.: zaterdagavond 19 u.
Roger Benauwt: zondagmorgen 8 u.
Guido Monkerhey: zondagmorgen 10 u.
In de Heer ontslapen
Felicie Depouvre, echtgenote van Hektor De
lanote, weduwe van Jules Decoene, overleden
te Poperinge op 3 febr. in de leeftijd van 86j.
en die woensdag II. 9 febr, hier werd begraven.
Alsook René Bollangier, echtgenoot van Ger
maine Talon, overleden te Roeselare op 7 febr.
in de leeftijd van 81 j. en die vrijdag 11 febr.
hier te 9.30 u. wordt begraven.

Aswoensdag - askruisjes
Op woensdag 16 februari, aswoensdag, wordt
de vasten ingezet. Het blijft een tijd van boet
vaardigheid, nu wellicht meer vrijwillig dan
vroeger. Wie de inkeer, de vastenbiecht en
de boete afschaft, schaft het Evangelie af.
Daarom nodigen we ons mensen uit op as-
woensdag naar de mis te komen om er vroom
en gelovig een askruisje te ontvangen.
Zaterdagavondmis van 12 februari
Wordt verzorgd door de V.K.S.J. Het thema
van deze mis is : ouders-jongeren. Veel ver
driet zou bespaard blijven als de ouders gro
tere kinderen als volwaardig aanzagen met
eigen denkbeelden, die omdat zij een nieuwe
generatie vertegenwoordigen, natuurlijk an
ders zijn dan de hunne. Veel verdriet zou be
spaard blijven als de jongeren wat meer be
grip zouden hebben voor de moeilijkheden en
de lasten van de ouders.
De teksten van deze jeugdmis werden samen
gesteld door onze V.K.S.J. Zij kozen voor deze
jeugdmis muziek en liederen aangepast aan
hun stijl en levensritme, waarin zij bidden en
zingen voor méér begrip en vertrouwen tus
sen ouders en opgroeiende kinderen.

Vergadering - V.K.S.J.
Zaterdag namiddag te 2 u. in de Zaal St. Jozef.
Dringend verwacht.

Voor man en vrouw
De boerinnengilde belegt een inhoudrijke en
gezellige samenkomst op zondagnamiddag
27 febr. kwart véôr 2 u. in de Zaal St. Jozef.
We durven veel interesse verwachten van
wege onze jonge gezinnen. Vorig jaar was de
opkomst buiten ieders verwachting. Thans zal
de Heer Van den Hove van Kortrijk enige in
formatie brengen over huwel ijkstrouw.
1. Is kristelijke moraal nog mogelijk? en
2. Zingeving aan seksualiteit. Maak deze zon
dag vrij en heb belangstelling voor dit pro
bleem. Er zal gelegenheid gegeven worden na
dien samen te bespreken, rond een gezellige
koffietafel. U zijt er allemaal stellig verwacht.

,, De Geuzen in de streek van Poperin
ge tot Hondschoote”

een spreekbeurt op vrijdag 18 febr. om 20 u.
in de Zaal St. Elooi bij A. Deprey.
Onderwerp : De Geuzen in de streek van Po
peringe tot Hondschoote, en de geschiedenis
van Proven en omliggende in de jaren 1600-1 700
Spreker: Dhr. Roger Blondeau, uit Roesbrugge,
die dit onderwerp zeer goed kent, en er over
een boek schrijft. De ingang is kosteloos voor
de leden. Buitenstaanders die in dit onderwerp
belangstellen zijn ook welkom, mits 2Ofr.ingang

Verloofden-cursus
We herinneren aan de verloofden die reeds
hun naam hebben opgegeven, dat de verloof
dencursussen doorgaan te Poperinge in ,, De
Gilde op volgende zondagen: 13 - 20 en 27
februari en 5 maart, telkens te 14u.

Voetbal
KEIEM - PROVEN: 2-3
Deze match werd door beide ploegen vinnig
betwist en werd een mooi kijkstuk, de voet
balsport waardig.
Zondag a.s. topmatch Proven tegen leider
Reningeist. Supporters spaart uw aanmoe
digingen niet.
JEUGD : PROVEN - RENINGE : 1-0
Zeer goede wedstrijd van Proven dat zelfs
een paar spelers diende te vervangen. Doel
punt langs R. Carton in de eerste helft.
DAMES: PROVEN - MENEN: 7-0
Overdonderend meesterschap van de Proven
se meisjes die het klasseverschil ook in doel
punten wisten om te zetten.

Gemeentenieuws
Wie het afhalen van huisvuil nog niet betaald
heeft, gelieve dit zo spoedig mogelijk te doen.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Op 2 februari viert de kerk ieder jaar de op
dracht van Jezus in de tempel. In navolging
van Maria is het schone gebruik ontstaan dat
elke moeder na de geboorte van een nieuw
mens, haar kerkgang houdt. Wij willen dit ge
bruik in ere houden, en daarom worden alle
moeders, die in de loop van het jaar 1971 tot
Lichtmis (2 febr. 1972) een kindje gekregen
hebben, dringend uitgenodigd om in de avond-
mis van zaterdag 19 febr. om 7 u. s’avonds
aanwezig te zijn. Muziek, zang en gebed zullen
van die mis een fijn feest maken, een ware
hulde aan al die moeders en kinderen. Voor
elk kind, alsook voor de mensen die het bege
ren is er een gewijde lichtmiskaars voorzien
die samen met een gedachtenis van die ge-
doopte kindjes, aan de offerande zal uitge
deeld worden. Daarom vragen we nu al, aan
al die ouders zaterdagavond 19 febr. te 7 u.
vrij te houden om in die feestmis te kunnen
aanwezig zijn, en vooraan op de eerste rijen
in de middenbeuk van de kerk plaats te ne
men. Het zou wondermooi zijn moesten alle
ouders (vader en moeder) met hun andere
kinderen aanwezig zijn.

Ons
Pflrochieblad
Proven
le Jaargang Nr 7 - 12 februari 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

De leden der Boerengilde, Boerinnengilde en
beide K.L.J.-afdelingen worden uitgenodigd tot



ESTEB VAN DIENST
van 20 tot 26 februari : E. H. Vandenabeele

Pastoor Roesbrugge. Tel. 303 74
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandenberghe (20 febr.) Tel. 306 37
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 19 februari
8 u. H. mis ter ere v. Broeder Isidoor
19 u. Pl. mis ter intentie v. d. families

die in 1971 tot Lichtmis 1972 een
kindje ontvingen in het gezin

Zondag 20 febr. - Iste zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis voor Maria Lefebvre van

wege de geburen
10 u. Gez. gemeenschapsmis v. Roza

Devos
Maandag 21 februari

H. mis v. verschill. oven. (C.S.)
Dinsdag 22 februari
8 u. H. mis voor oven, moeder (K.V.)
Woensdag 23 februari
8 u. H. mis v. oven, familie (L.D.)
Donderdag 24 februari
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(D.C.)
Vrijdag 25 februari
8u. H. mis v. oven. fam. (B.B.)
Zaterdag 26 februari
8 u. H. mis v. oven, ouders en broer

(C.F.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Manie-Loulse

Gryson, wed. v. C. Vandenbussche

Zondag 27 februari
8 u. Gez. mis v. oven, vader (H.V.)
lOu. Gez. Gemeenschapsmis v. Syvie

Degroote, wed. v. Pros. Derycke

Lectoren voor zondag 20 februari
Luc Lemahieu: zaterdagavond 19 u.
Luc Malbrancke: zondagmorgen 8 u.
Johan Lobelle: zondagmorgen 10 u.
Uitnodiging
Zoals reeds werd aangekondigd wordt er in de
avondmis van zaterdag 19 februari hulde ge
bracht aan al de moeders die in 1971 tot Licht-
mis 1972 een kindje ontvingen. Daarom vra
gen we aan al de ouders die in het geval zijn,
naar die feestmis te komen zaterdag e.k.
s’avonds te 7 u., en op de eerste rijen in de
middenbeuk plaats te nemen. Het zou won
dermooi zijn moesten alle ouders (vader en
moeder) met hun grotere kinderen aanwezig
zijn. Onthoud nog dit hier, aan de offerande
worden mooie gedachtenissen uitgedeeld
waarop de namen van al die kindjes staan.
Ook kan men zich in de mis geviijde Lichtmis
kaarsen aanschaffen.

In de Heer ontslapen
Camiel Rousseeuw, weduwnaar van Irma De
baene, overleden te leper donderdag 10 febru
ari in de leeftijd van 65j. en die maandag II.
14 februari hier werd begraven.

Tot kind Gods gedoopt
Severine Marris, d. v. Guy en Jacqueline Pacco
Stationsstraat 9.
Kurt Lermytte, z. v. Paul en Simonne Dochy
Canonstraat 8.

Davidsfonds - iJzerweelde
Op vrijdag 25 febr. e.k. ‘s avonds te 8 u. in het
kasteel van De Lovie komt de heer Marcel
Bode uit leper spreken over de Gewestplan
nen en toepassing voor ons eigen streek, met
toelichtingen allerhande. Animator voor deze
avond is de heer Fred Vandenbussche uit
Poperinge.

Ons Vastenprogramma
Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn verplichte
vastendagen. Op die dagen één enkele volledi
ge maaltijd. Voor de overige maaltijden een
gevoelige beperking.
Wij raden ten zeerste aan zoveel mogelijk de
vastenmis te volgen. Voor de schoolgaande
jeugd kunnen we voorstellen misschien de
woensdag en de vrijdag in overleg met de ou
ders, die het best weten wanneer hun kind
kan komen. Uit de lezingen van de vastenmis
proberen we raad en leiding te geven.
Laten we ook niet vergeten ons zelf vrijwillig
binst de vasten iets te ontzeggen.

Om te noteren
- Woensdag 1 maart 1972

~OPBOUW VAN HET GEZIN”
op zoek naar een houvast voor het gezins
leven - door Prof. Kan. J. Ghoos uit Leuven.

- Woensdag 8 maart 1972
EERBIED VOOR HET LEVEN”

van ontvangenis tot dood, door Monseigneur
De Smedt, bisschop van Brugge.

- Woensdag 15 maart 1972
~SOCIAAL EN KRISTELIJK ENGAGEMENT”
dienst aan de gemeenschap door
Prof. Dondeyne uit Leuven.

Deze drie godsdienstige bezinningsavonden
gaan door te Poperinge in het St. Stanislas
college, telkens te 8 u. ‘s avonds.
Voetbal
PROVEN - RENINGELST: 1-2
Het werd een hardnekkig betwiste match. In
de eerste helft was Proven voortdurend in de
aanval doch was, tegen een versterkte bezoe
kende verdediging maar tweemaal gevaarlijk.
Het werd een paar minuten voor de rust0-1.
Na de rust zelfde spelbeeld en weer kwam
Reningeist aan een doelpunt 0-2. Proven liet
de moed niet zakken, en het werd 1-2 langs
R. Verbrigghe die 3 tegenstanders in de wind
zette en mooi in de winkelhaak besloot. We
kunnen alleen de verdiensten van Reningeist
loven dat een waardig kampioen zal zijn.
JEUGD: PROVEN-NIEUWKERKE: 1-2
Weer eens gehandicapt (3 vervangingen) heb
ben de Provense jongens het de leiders zeer
lastig gemaakt. Aan de rust was de stand 1-0
langs Hardeman. In de tweede helft legden de
bezoekers de overwinning vast.
Proven gedurende de oorlog: 1792-’94
In de Oostenrijkse Nederlanden werd de 18e
eeuw gekenmerkt door een steeds groter wor
dende welstand. Getuigen hiervan kan wel het
eerder geringe zilverwerk uit onze kerk, het
overschot dat de plunderingen door de Fran
sen en de kerkbrand van 1802 overleefde. Het
dateert immers voor het grootste gedeelte uit
die tijd (1700-1800). De weelde en de pracht
waren ten top, juist toen de Frans-Oosten
rijkse oorlog begon. (‘t vervolgt)

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
De vasten is begonnen. Wie een gelovige
mens wil zijn en blijven, en Christus wil vol
gen, kan er niet van uit: hij moet zijn geloof
regelmatig vernieuwen en tot inkeer en bezin
ning overgaan.
Dierbare mensen, het mag toch niet zijn, om
dat we nu door de kerk niet meer verplicht
worden ons iets te ontzeggen, dat we daarom
alle versterving laten varen . en dat we binst
de vastentijd alle dagen maar eten en drinken
buik sta bij.
Neen, gij weet mensen van Proven dat ons
vasten meer en meer gericht wordt naar

BROEDERLIJK DELEN” daarom moesten wij
het nu eens z6 plannen, dat we als serieuze
kristelijke mensen dagelijks tijdens de vasten
ons iets ontzeggen of uitsparen en op zij leg
gen, om dan te geven aan broederlijk delen.
Op die manier zullen we hongerige mensen en
kinderen in de wereld spijzigen, zullen we
dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelin
gen een onderdak bezorgen, zieken verzorgen
enz. Help allen de kar van miserie uit de
wereld wegduwen.

Ons
Pnrochieblnd
Proven
le Jaargang Nr 8 - 19 februari 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert



van 27 februari tot 4 maart: E. H. Bruneel
Pastoor Haringe. Tel. 306 09

DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandercruysse (27 febr.) Tel. 306 47
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 26 februari
8 u. H. mis v. oven, ouders en broer

(C.F.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Marie-Louise

Gryson, wed. v. C. Vandenbussche
Zondag 27 februari
8 u. Gez. mis v. oven, vader (H.V.)
10 u. Gez. Gemeenschapsmis v. Syvie

Degroote, wed. v. Pros. Derycke
Maandag 28 februari
8 ii. H. mis voor oven, moeder (K.V.)

.nsdag 29 februari
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(D.C.)
Woensdag 1 maart
8 u. H. mis voor een bijz. oven. (G.B.)
Donderdag 2maart - Biecht
8u. H. mis v. oven. fam. (B.B.)
Vrijdag 3 maart - Eerste Vrijdag
8 u. H. mis v. oven, ouders en broer

(C.F.)
Zaterdag 4 maart
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw

van de grot tot intentie v. d. gevers
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Marie-Louise

Gryson, wed. v. C. Vandenbussche
Zondag 5 maart
8u. Gez. 6-wekenmis voor Julienne

Dewickere
10 u. Gez. Gemeenschapsmis v. Felicie

Depouvre, echtg. v. Hektor Delanote

Lectoren voor zondag 27 februari
Henri Gruwez: zaterdagavond 19 u.
Geert Ryon: zondagmorgen 8 u.
Raf Busschaert: zondagmorgen 10 u.
In de Heer ontslapen
Gaston Luyssen, overleden te Poperinge op
21 februari 1972, in de leeftijd van 64 j. en die
vrijdag 25 februari te 9 u. hier wordt begraven.
Geboorte
Andy Decaesteker, z. v. Freddy en Charline
Meerschaert, Stationsstraat 19.
Huwelijksaankondiging
Lucien Vercruysse van leper en Andrea Menu
van hier.
Verhuizing
Rudi Capoen-Caulier, Stationsstraat 44bis naar
Poperinge.
Aankomsten
Beatrice Coghe uit Aalbeke met lndevuyst
Gilbert - Couthoflaan 32.
Rappelet Madeleine uit Roesbrugge naar Kerk-
straat 18, Proven.
Hartelijke gelukwensen
aan de Jubilarissen : Camiel Ostijn en Julia
Vandensteendam, Gasthuisstraat 50, om hun
50-jarig huwelijksieven : 21 jan. 1922 - 21 jan.
1972. Deze gelukwensen komen een beetje
laat, doch beter laat dan nooit. We wensen de
Jubilarissen van harte van goud naar diamant.
Toneelavond - K.A.V - K.L.V
Op zaterdag 26 febr. om 20 u. in de zaal

St. Elooi door het voiksteater Milac uit Via
mertinge, opvoering van ,,De Vrijgezellen
blijspel in 2 bedrijven. Er zijn nog kaarten te
bekomen bij de bestuursleden, alsook aan de
ingang van de zaal : 40 fr.
De Heer Van den Hove
zal klare informatie brengen over huwelijks
trouw. Zondagnamiddag 27 februari te 2 uur
stipt in de zaal St. Jozef, nodigt de Boerinnen
gilde alle leden uit, vooral jonge gezinnen wor
den verwacht, mannen en vrouwen voor deze
belangrijke bijeenkomst
Verkozen
Op de vormingsdag van 17 febr. II. had de ver
kiezing plaats van het gewestbestuur der Boe
rinnengilde te Poperinge. Mevr. Henri Delano
te-Verdonck bestuurslid van onze gilde werd
gekozen als gewestl ijk verantwoordelijke voor
gezinswerking, en Mevr. Germain Geidhof is
verantwoordelijke voor onze afdeling. De in
zet van beide bestuursleden stellen we ten
zeerste op prijs. Proficiat Marcella en Agnès.
Chiro-jeugd
Zaterdag 4 maart gaat de geplande ouder-
avond door, In voorbereiding daarvan zal de
zondagvergadering van 27 februari duren tot
19 u. inplaats van tot 17 uur. De jongens bren
gen hun vieruurtje mee en de leiders zorgen
voor de koffie.

Voetbal
LO - PROVEN: 1-2
Proven speelde met enkele invallers en was
met de overwinning tevreden. Doelpunten
lOde min. R. Verbrigghe, 40e min. Johan De
blaere, met een prachtige vrijschop in de win
kelhaak.
JEUGD: GELUVELD - PROVEN: 2-8
Fantastisch goede match van alle Provenaars.
Wij danken
de lectoren voor hun goede inspanning die
ze doen om de zondagse Eucharistieviering te
helpen verzorgen. Hun medewerking is voor
ons priesters zeer belangrijk. Ook de jeugd
van Proven voor hun zeer verzorgde jeugd-
mis danken we. En niet het minst ook danken
we Mevr. L. Joos als moeder, Mr. Vilbert Van
renterghem als vader, en als kinderen Johan
Wyffels en Rita Devaere voor hun aandachtig
beluisterd aebed in de feestmis van de moe
ders op 19 febr. II.
Muskusratten
Het gemeentebestuur richt een aktie in om
gezamenlijk de muskusratten uit te roeien.
Een oproep wordt gedaan omdat alle land
bouwers hun medewerking zouden verlenen.
Diensvolgens wordt er gratis vergif-lokaas
ter beschikking gesteld, en af te halen in het
bureel van de veldwachter, elke voormiddag
van 8 tot 9 uur.
Broederlijk delen
Help de kar van miserie uit de wereld weg-
duwen. Wie met armen en noodiijdenden in
de wereld broederlijk deelt, door dagelijks iets
uit te soaren, en zich op die manier iets te
ontzeoqen, beleeft een schone vasten.
Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
De vastentijd moet een moderne manier zijn
van ,, retraite doen “. Niemand hoeft zijn dage
lijks werk daarvoor op zij te schuiven. Integen
deel, we moeten onze arbeid inschakelen in
onze vastenbeleving .We moeten de lasten die
ermee gepaard gaan, opnemen als een passen
de versterving en boete. Gods Voorzienigheid
heeft het zo geschikt, dat we niets kunnen op
bouwen zonder inspanning, zonder moeite en
zeer dikwijls zonder zweet. Alle krachten van
geest en lichaam inzetten is een oefening.
We hoeven heel dikwijls niet ver te zoeken
om een beetje versterving en boete te kunnen
doen. Er is er altijd en onafscheidbaar verbon
den, aan elke dagtaak.
Maar om ons werk en onze plicht met geest
en hart en ziel te kunnen verrichten moeten
we al eens onze gedachten kunnen concen
treren en richting geven. Vroeger zei men,
met een goede inintentie doen. Soms kunnen
we ons werk doen met smaak en vreugde. Een
andere keer, valt het ons lastig en weinig
aantrekkelijk. In plaats van ons werk dan te
verwensen en te vervloeken, kunnen we het
als een zegen en boetewerk opnemen. Ik
meen dat ons mensen van Proven zo iets aan
kunnen.

Ons
P~trochieb1ftd
Proven
le Jaargang Nr 9 - 26 februari 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert
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~STER VAN DIENST
van S tot 11 maart: E. H. Maes

Pastoor Krombeke. Tel. 401 84
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Deblaere (5 maart) Tel. 302 44
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 4 maart
8u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw

van de grot tot intentie v. d. gevers
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Marie-Louise

Gryson, wed. v. C. Vandenbussche
Zondag 5 maart
8u. Gez. 6-wekenmis voor Julienne

Dewickere
10 u. Gez. Gemeenschapsmis v. Felicie

Depouvre, echtg. v. Hektor Delanote
Maandag 6 maart
8 u. H. mis voor oven, moeder (K.V.)
Dinsdag 7 maart
~ H. mis v. oven, ouders en familie

(D.C.)
Woensdag 8 maart
8 u. H. mis voor een bijz. oven. (G.B.)
Donderdag 9 maart
8 u. Gez. mis v. oven, vader (H.V.)
Vrijdag 10 maart
8u. Gel. 6-wekenmis v. René Bollan

gier, echtg. v. Germaine Talon
Zaterdag 11 maart
8 u. H. mis ter ere van H. Antonius tot

intentie van de gevers
10 u. Pl. Huwelijksmis van Lucien Ver

cruysse en Andrea Menu
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Marie-Louise

Gryson, wed. v. C. Vandenbussche
Zondag 12 maart
8 u. Gez. 6-wekenmis voor Julienne

Dewickere
10 u. Gez Gemeenschapsmis v. Felicie

Depouvre echtg. v. Hektor Delanote

Lectoren voor zondag 5 maart
JoëI Busschaert: zaterdagavond 13 u.
Roger Benauwt: zondagmorgen 8 u.
Guido Vanderhaeghe: zondagmorgen 10 u.
In de Heer ontslapen
Arthur Delbaere, weduwnaar van Zoë Denne
kin, overleden te Poperinge 26 febr. in de leef
tijd van 88 j. en die donderdag II. 2 maart hier
te 9 u. werd begraven.

K.L.J. - Davjdsfonds
Op zaterdag 11 maart 1972 te 20 u. gaat in de
Zaal Sint-Elooi te Proven de ,, 2de Kleinkunst
avond ‘ door in samenwerking van K.L.J. en
Davidsfonds. — Het programma omvat een
optreden van : - ,, De Speleman “ met europe
se volksmuziek, - ,, Frans Denturck “ met frag
menten uit ,, Peegie “ - ,, Paradijsvogels “, enz
en ,, Walter Samoy “ met lach en luisterliedjes.
Verloren per vergissing
Op zaterdag 26 februari werd na het toneel-
spel ,, De Vrijgezellen “ bij vergissing een bei
ge heren-regenmantel verwisseld. Wil zo vrien
delijk zijn deze te bezorgen bij A. Deprey in
de Zaal St. Elooi. De andere regenmantel is
daar ter beschikking.

K.L.J. - Nieuws
Op vrijdag 3 maart: Algemene vergadering
in de Zaal St. Jozef over het thema: ,, K.L.J. -

wat ben je? ,, - ,, Wat wens je te worden?
Tracht aanwezig te zijn, want het wordt iets
goeds door uw medewerking.
Verloofdencursus
Aan de vier bijeenkomsten voor verloofden
wordt een vijfde aan toegevoegd, ni. een film
over ,, het wonder van de mens “, en dit op
donderdag 9 maart ‘s avonds te 19.30 u. in De
Gilde te Poperinge.

Aankomsten
Jaak Vuylsteke van Haringe met Maria Onraet
uit Geluveld naar Stationsstraat 2, Proven.

l(aarting- Gepensioneerden
We herinneren alle gepensioneerden aan de
kaarting om de 14 dagen in het gewoon lo
kaal. Het is voor ons mensen van De Derde
Leeftijd een deugddoende ontspanning. Wel
kom aan alle liefhebbers, donderdagnamiddag
aanstaande 9 maart.

Voetbal
ZUIDSCHOTE - PROVEN: 4-7
Proven dat midvoor R. Verbrigghe en stopper
A. Deman diende te vervangen speelde tegen
het moedige Zuidschote een goede wedstrijd.
Doelden voor Three-Stars: Alex Sutherlandt
3 x, Johan Deblaere 2 x, R. Croquette en W.
Depreiter elk 1 doelpunt. — Zondag ek. gaat
het aan huis te 15 u. tegen Voormezele voor
de 2de plaats in het Westhoek-tornooi. Sup
porters wij hopen op uw talrijke aanwezigheid.
JEUGDPLOEG : Nieuwkerke - Proven : 5-2.

Proven gedurende de oorlog: 1792-’94
Vele vrouwen waren behangen met goud en
diamanten, de mannen droegen een gouden
of zilveren uurwerk. Menigeen reed per koets.
Slechts gans arme mensen hadden geen staan
de klok in huis. Bijna alle mannen droegen
‘s winters lederen laarzen. De houten lepels
aan tafel verdwenen en werden veelal door
zilveren eetgerief vervangen. Ongeveer ieder
een ging fijn gekleed. De schoenen waren ver
sierd met zilveren gespen totdat rond 1780 de
veters en de gaatjes op het toneel verschenen.
In de eerste helft der eeuw deed de thee zijn
intrede in onze gewesten ,maar vanaf 1760
werd hij door de koffie verdrongen. Deze was
nu de algemeen verspreide drank. Die twee
samen drukten zeer sterk het verbruik van

kleen bier “. Rond dat jaar waren de kelders
van winkeliers en boeren voorzien van rode
en witte wijn. Bij om het even welke verga
dering in de herbergen was hij de gewone
drank. De gilden allerhande waren rijk, deden
grote kosten en gaven prijzen uit. De schut
ters zetten houten gaaien op de hoge wip, wel
tot 70 â 80. De oppergaai was dikwijls een zil
veren koffiekan, de twee volgende : zilveren
soeplepels (pollepels), de andere een zilveren
lepel en vork. Soms bestond alles uit geld.

Broederlijk Delen 1972
Alle mensen van goede wil worden opgeroe
pen om te delen met al die mensen die nu op
vandaag nog honger lijden. De twee nieuwe
projekten die we willen helpen verwezenlijken
in 1972 zullen U met een briefje ten huize
worden bekend gemaakt.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Met dit parochieblad zetten we de derde week
in van de Vasten. Wat een pracht van een ge
legenheid biedt de vasten, om ons te trainen
te oefenen in onze hoogste en rijkste mens-
waardigheid. Zonder deze oefening wordt een
mens, en vooral een mens die zwemt in over
vloed, een slaaf.
De vastenkampagne 1972 wordt gevoerd onder
het krachtwoord ,, BEVRIJDING “ of ,, HELP DE
KAR VAN MISERIE UIT DE WERELD WEGDU
WEN
Bevrijding is 2-ledig
1. ons zelf bevrijden uit de boeien van de heb-

zucht, altijd maar meer willen hebben
2. Door die hebzucht te bekampen zullen onze

ogen, ons hart en ook onze geidbeugel open
gaan en zullen we aldus onze noodlijdende
broeder die wellicht veraf woont, de hand
reiken en hem helpen bevrijden uit honger
en ziekte.

Dierbare mensen, in deze vasten wordt ons
een uitzonderlijke kans geboden om goed te
zijn en goed te doen, en de woorden van Kris
tus indachtig te zijn : ~Wat gij doet voor de
minsten van de mijnen, dat doet gij aan Mij
zelf “. Laat ons broederlijk delen.

Ons
PurochÎebla!Id
Proveri
le Jaargang Nr 10 - 4 maart 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert



(D.C.)
Woensdag 15 maart
8u. H.mis ter ere

bijz. intentie (G.)
Donderdag 16 maart
8u. H.mis ter ere

bijz. intentie (M.)
Vrijdag 17 maart
8u. Cel. 6-wekenmis

Ons
P~irochîeb1ad
Proveri

le Jaargang Nr 11 - 11 maart 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

Lectoren voor zondag 12 maart Voetbal
Stefaan Ryon: zaterdagavond 19 LI. PROVEN - VOORMEZELE: 3-0
Marc Gruwez: zondagmorgen 8 U. In deze wedstrijd, met de 2de plaats in het
Alfons Debergh : zondagmorgen 10 U. Westhoektornooi als inzet, hebben de Proven
De Paasplicht se paars-witten weer eens een allerbeste
kan worden vervuld vanaf 12 maart, vierde verrichting laten zien. Na 15 min. R. Croquette1-0. Rust. Op de 65ste min. A. Verbrigghe opzondag in de vasten, tot de derde paaszondag, pas van J. Deblaere 2-0. In de laatste min.
zijnde 16 april. strafschop voor Proven, gegeven door Marc
Wat is biechtviering Deblaere 3-0.
Dat is een gezamelijke voorbereiding in de Zondag a.s. voor de bekercompetitie naar

IIESTER VAN DIENST kerk van onze persoonlijke belijdenis die het Kruiseik. Er wordt gespeeld te 14.30 u.
van 12 tot 19 maart: E. H. Ollivier ons veel gemakkelijker maakt te belijden en KADETTEN : Zuidschote - Proven : 6-0.

die ons ook brengt tot een deugddoend boete- Zondag a.s. te 10 u. aan huis tegen NieuwkerkePastoor Proven. Tel. 303 91
sacrament. Laten we vooraf goed onthouden Proven gedurende de oorlog: 1792-’94DOKTER VAN DIENST dat de biecht de fijnste vorm blijft van ver

Dokt. Neuville (12 maart) Tel. 303 38 giffenis. We menen zo een biechtviering aan De kerken werden prachtig versierd en voor-
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16 ons mensen aan te bieden tijdens de Goede zien van talrijke kunstige beelden en gebruiks
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25 Week. Dag en uur zullen nader bepaald worden voorwerpen. Al de opgesomde kostbaarhedenzouden grotendeels ten prooi vallen van de

B.T.W. - Vergadering veroveraars bij hun menigvuldige strooptoch
Zaterdag 11 maart De boerengilde richt op maandag 13 maart ten en brandstichtinoen. Frankrijk verklaarde
10 u. Pl. Huwetijksmis van Lucien Ver om 20 uur in het Gildelokaal St.-Elooi een bij- de oorlog aan Oostenrijk in april 1792. Bij de

cruysse en Andrea Menu eenkomst in, met als onderwerp : De B.T.W. wisselende krijgskansen trokken zowel Oos
in de praktijk. Spreker is J. Huyghe van de tenrijkers en hun verbondenen, dan weer Fran

19u. Gez. 6-wekenmis v. Marie-Louise fiscale dienst. Nuttige inlichtingen zullen ge- sen door ons dorp. Vele gemeenten uit de om
Gryson, wed. v. C. Vandenbussche geven worden over het invullen der B.T.W. trek kregen het nog erger te verduren dan

Zondag 12 maart lijsten, wij. Ons beter lot dankten we mede aan het
Gemeentenieuws feit, dat we niet zo dadelijk op de invalswe8 u. Gez. 6-wekenmis voor Julienne gen lagen (Abele, Oost-Cappel). Op 17 juni

Dewickere Gezien de afwezigheid van de secretaris Willy 1792 trok een eerste Frans leger van 7 totDevos, is het secretariaat nu open ‘s namid- 8.000 man door Proven in de richting leper
10 u. Gez Gemeenschapsmis v. Felicie dags van 14 tot 16 u. onder bevel van de generaal Decarle. Tot ver

Depouvre echtg. v. Hektor Delanote Waarom ? voeren van de legertros had hij honderd wa
Maandag 13 maart Waarom altijd meer verdienen? gens opgeëist te Rousbrugge. Ze werden geleverd door de gemeenten Haringe, Beveren,
8 u. H. mis voor overl. moeder (K.V.) Waarom steeds meer winsten? Proven en Stavele.

Waarom altijd meer komfort?~sdag 14 maart Waarom altijd meer luxe? Briefke van uw pastoor
i u. H. mis v. oven, ouders en familie Waarom altijd rijker worden?

Dierbare Parochianen,Waarom toch ?
Wat is het doel van mijn leven - waarvoor Op zaterdag 11 en zondag 12 maart wordt de
leef ik? Laat ons eens nadenken en zeggen eerste bijdrage voor ,, BROEDERLIJK DELEN

van 0. L. Vrouw zoals het staat in de ,, Bond zonder Naam “ : ingezameld. Dat zal gebeuren onder de H.H.
,, Heer, ik heb genoeg. Ik heb twee ogen als missen in de kerk. Aan iedereen zal bij het
diamanten zo kostbaar. Ik heb een mond om binnenkomen in de kerk een omslag over-
te fluiten en een gezondheid die niet te be- handigd worden waarin U dan uw bijdrage

van 0. L. Vrouw talen is. Ik heb een zon en een dak boven mijn kunt steken. Niets belet dat diegenen, die
hoofd. Ik heb werk, ik heb een welgevulde liever hun gave op een ander manier willen
tafel om van te eten, en ik heb mensen om bijbrengen, dat gerust kunnen doen. Die kun-
lief te hebben nen afgegeven worden bij de parochiepriesters

v. René Bollan- Ook aan mij wordt gevraagd broederlijk te Niet alleen hetgeen we voor de noodlijdende
gier, echtg. v. Germaine Talon delen. Hoe ga ik dat doen. willen schenken is van tel. Evenzeer spreken

mee, de liefde in ons hart voor de misdeeldeZaterdag 18 maart - St. Jozef Chiro - Oudersavond mens, voor de slachtoffers van onrecht, uit-
8 u. H. mis v. oven, familie (N.V.) Veel aanwezigen, veel ,, leute “ en veel inzet buiting, verwaarlozing of achterlijkheid. Wie

vanwege de jongens, dat kunnen we schrijven hij ook is, waar hij ook woont, welke kleur19 u. Gez. mis v. René Bollangier echtg als algemene indruk van de oudersavond die van huid hij ook heeft, hij is uw broeder.
v. G. Talon vw. de gepensioneerden zaterdag II. doorging. Langs deze weg dankt Kristus voorliefde gaat eerst naar de minst

Zondag 19 maart de leiding nog eens allen die door hun aan- bedeelden. Wat ge voor hen doet, hebt ge aan
8 u. Gez. mis v .Arthur Delbaere wr. wezigheid hun sympathie en morele steun Mij gedaan. Wat zeker de waarde van onzevoor onze jeugdbeweging hebben laten blijken, gift beinvloedt, is de manier waarop we iets

v. Zoë Dennekin N.B. Per vergissing werd na de oudersavond bijbrengen voor de honger van deze wereld.
10 u. Gez. Gemeenschapsmis v. René een anorak meegenomen door iemand die er Wie alleen geeft van zijn overvloed, zo dat

niet de eigenaar van is. Wilt de persoon in hij ‘t nooit gewaar wordt heeft zeker minderBollangier echtg. v. G. Talon vanwe- kwestie dit kledingstuk aan de leiding terug- verdienste. Wie iets ontzegt om te geven,
ge de oudstrijders ‘14-18 bezorgen? Hartelijk dank! 1 vermenigvuldiqt zijn bijdrage.



~STER VAN DIENST
van 19 tot 25 maart: E. H. Van den Abeele

Pastoor Roesbrugge. Tel. 303 74
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Sergier (19 maart) Tel. 401 92
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 18 maart - St. Jozef
8 u. H. mis v. oven, familie (N.V.)
10.30 u. Pl. Begrafenis van Omer

Lefebvre.
19 u. Gez. mis v. René Bollangier echtg

v. G. Talon vw. de gepensioneerden
Zondag 19 maart
8 u. Gez. mis v .Arthur Delbaere wr.

v. Zoë Dennekin
lOu. Gez. Gemeenschapsmis v. René

Bollangier echtg. v. G. Talon vanwe
ge de oudstrijders ‘14-’18

~~andag 20 maart
H. mis voor oven, moeder (K.V.)

Dinsdag 21 maart
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(D.C.)
Woensdag 22 maart
8 u. H. mis t. ere v. St. Antonius (J.D.)
Donderdag 23 maart
8 u. H. mis t. e. v. Kindje Jezus v. Praag
Vrijdag 24 maart
8u. Gel. 6-wekenmis v. René Bollan

gier, echtg. v. Germaine Talon
Zaterdag 25 maart - 0. 1. Vr. Boodschap
8u. H.mis ter ere van O.L.Vrouw

bijz. intentie (A.J.)
19 u. Gez. 6-wekenmis voor Felicie

Depouvre echtg. v. Hektor Delanote
Zondag 26 maart - Palmzondag
8 u. Gez. mis voor René Bollangier

echtg. van G. Talon
10 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen

Lectoren voor zondag 19 maart
José Monkerhey: zaterdagavond 19 u.
Jef Vulsteke: zondagmorgen 8 u.
Michel Devooght: zondagmorgen 10 u.

Geboorten
Bouton, d. v. Freddy en Rosanne 60-

Watoustraat 48.
Degraeve, d.v.Johan en Miranda La-
Baron Mazemanlaan 10.

In de Heer ontslapen
Omer Lefebvre, overleden op 14 maart in de
leeftijd van 81 jaar en die zaterdag 18 maart
te 10.30 uur hier wordt begraven.

Aankomsten
Raf Larnaire en Maria Baes uit Reninge naar
Casselstraat, Proven.

Feestcomité
Alle herbergiers of andere inrichters van fees
telijkheden of vermakelijkheden ter gelegen
heid van Sinksen-kermis, die wensen een ge
meentelijke toelage te ontvangen, dienen v66r
7 april een schriftelijke aanvraag te richten
aan volgend adres: Gemeentelijk Feestcomi
té, Statiestraat 42, Proven.

Zeer lovenswaardig
Alhoewel wat minder aanwezigen in de H. Mis
sen van 11 en 12 maart II., om reden van het
barre koude weder, moeten we toch zeggen
dat ons mensen van Proven zeer mild gegeven
hebben bij de eerste omhaling voor ,, broeder
lijk delen “. Men zegt soms ,, PROVEN BO
VEN “, maar er steekt op velerlei gebied veel
waarheid in. Ziehier nu de opbrengst dus bij
de eerste omhaling in de kerk. In de zaterdag
avondmis kwamen we tot de som van 5.653 fr.
In de zondagmorgenmis van 8 u.: 4.ll3fr. en
in de hoogmis 5.205 fr. Het gesticht met 14
oude mensen gaf nog 409 fr. Dat is alles sa
men 15.380fr., waarvoor we ons milde gevers
hartelijk danken. Moge God het U lonen.

Proven gedurende de oorlog: 1792-’94
Volgde de betaling ervan aan de commissaris
sen v. h. magistraat van Veurne. Deze menslie
vendheid is echter van korte duur geweest.
De 26ste oktober wordt Pieter Temperville,
burger uit onze gemeente, door de Oosten
rijkers als spion aanzien en naar leper opge
bracht. Op 6 november was een kleine pa
trouille duitse soldaten bij ,, Het Ramtje om
de omgeving te verkennen van Rousbrugge,
bezet door de carmagnolen. Proven wilde op
15 december geen representant kiezen (aan
maning van 13 december). Het volgende ge
beurde er : de heer De Moor, griffier, was op
het gestelde uur in de kerk. Daar verschenen
geen mannen, wel enkele vrouwen. Die zetten
hem buiten en zegden, dat ze Gods huis niet
wilden laten onteren door zulke zottigheden.
Hij moest het hazepad kiezen om deze ijve
rige dames niet in handen te vallen.

Biechtgelegenheid
We zijn allemaal mensen met veel gaven en
goede eigenschappen, dat is zonder twijfel
waar. Maar we hebben ook allemaal fouten en
gebreken, laat het ons eerlijk bekennen. De
biecht is en blijft de fijnste vorm van ver
giffenis en boetvaardigheid. We kondigen nu
al aan dat er op Witte Donderdag te 17.30 u.
biechtviering wordt gehouden als voorberei
ding tot onze Paasplicht. Het is dus biecht
viering met biechtgelegenheid. Wie daar wil
van profiteren kan zich nu beslissen. Wie ver
kiest afzonderlijk zijn Paasplicht te vervullen
kan dit nu reeds doen een half uur v~55r
iedere mis in de week en de zondag tot de
3de zondag na Pasen zijnde de l6de april
inbegrepen.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Laat mij speciaal een woordje richten tot
de ouders van de Eerste Kommuniekanten en
die van de Plechtige Kommuniekanten. Ik wil
vooraf zeggen dat het best is dat alle kinde
ren van de parochie, ‘t zij dat ze hier of elders
naar school gaan, best hun Eerste of Plechtige
Kommunie doen in hun eigen parochiekerk.
Allen zijn hartelijk welkom. Dit zelfde geldt
voor die leerlingen die dit jaar moeten ge
vormd worden.
Wat nu de Eerste Kommunie aangaat. Deze
zal plaats hebben op de lste zondag van mei
(7 mei) waarschijnlijk, volgens het verlangen
van de meeste ouders, in de mis van 10 u. We
zullen proberen van die Eerste Kommunie een
eenvoudige en goed verzorgde plechtigheid
te maken.
Wat nu de Plechtige Kommunie betreft en het
Vormsel. U weet reeds, beste ouders, dat
Pl. Kommunie en Vormsel in één en de zelfde
plechtigheid doorgaat op zondag 18 juni in de
hoogmis te 10.30 u. De maandag daarop 19 juni
is er geen dankmis meer, dat valt weg. Dier
bare ouders, als ik U vragen mag, doet geen
overtollige onkosten, sober en eenvoudig is
altijd best. Ik zal vooraf de ouders van de
Pl. Kommuniekanten en Vormelingen nog een
bezoek brengen.
Wie wordt nu tot de Plechtige Kommunie en
het Vormsel toegelaten?
1. De kinderen die in de loop van het burger
lijk jaar ten volle 12 jaar worden - dus alle
kinderen geboren in het jaar 1960.
2. Alle andere leerlingen die het zesde leer
jaar van de lagere school volgen.
3. Ook de kinderen die in de loop van het bur
gerlijk jaar ten volle elf jaar worden en van
wie de ouders het verlangen uitdrukken, dat
ze tot de Plechtige Kommunie en het Vormsel
zouden toegelaten worden, omdat een andere
broer of zuster dit jaar tot de plechtigheid
voorbereid wordt. De voorbereiding tot de
Pl. Kommunie en het Vormsel zal beginnen in
de maand april. We zullen naderhand bekend
maken welke dag in de week. Waarschijnlijk
in de Vrije woensdagnamiddag.

Ons
P~irochîeb1nd
Proven
le Jaargang Nr 12 - 18 maart 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 30391 - Drukk. Schoonaert

Nancy
gaert,
Ingrid
baere,



~STER VAN DIENST
van 26 maart tot 1 april : E. H. Bruneel

Pastoor Haringe. Tel. 306 09
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandenberijhe (26 maart) Tel. 306 37
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 25 maart - 0. L. Vr. Boodschap
8u. H.mis ter ere van O.L.Vrouw

bijz. intentie (A.J.)
19 u. Gez. 6-wekenmis voor Felicie

Depouvre echtg. v. Hektor Delanote
Zondag 26 maart - Paimzondag
8 u. Gez. mis voor René Bollangier

echtg. v. G.Talon vanw. de geburen.
Kwart v65r 10 u. Paimwijding en uit

deling van Palm
Daarna : Gez. Gemeenschapsmis voor

de parochianen.
Maandag 27 maart

H. mis ter ere van de H. Godelieve
Dinsdag 28 maart
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

(D.C.)
Woensdag 29 maart
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw

bijz. intentie (A.J.)
Witte Donderdag 30 maart
Geen morgendienst.
17.30 u. Biechtviering en biechtgele

genheid met vreemde biechtvader,
pater van St.-Sixtus Abdij.

19 u. Dienst van Witte Donderdag - na
de mis aanbidding van het H. Sakra
ment tot 21 u.

Goede Vrijdag 31 maart
Geen morgendienst.
15 u. Kruiswegoefening in de kerk.
18 u. Biechtgelegenheid met vreemde

biechtvader.
19 u. Dienst van Goede Vrijdag en

Kruisverering.

Paas-Zaterdag 1 april
Geen morgendienst.
8.30 u. Gewijd water te verkrijgen bij

het portaal van de kerk.
18 u. Biechtgelegenheid met vreemde

biechtvader.
19 u. Dienst van Paas-Zaterdag (telt

voor zondagsmis)
Zondag 2 april - Pasen
8 u. Gez. 6-wekenmis voor Julienne

Dewickere
lOu. Gez. Jaarmis v. Valère Lefebvre
Lectoren voor zondag 26 maart
Frans lde: zaterdagavond 19 u.
Roger Pareyn: zondagmorgen 8 u.
Michel Borrey: zondagmorgen 10 u

In de Heer ontslapen
Lucie Cambier, echtgenote van Camiel Qua
ghebeur, overleden vrijdag 17 maart II. in de
leeftijd van 81 jaar en die woensdag 22 maart
te 9.30 uur hier werd begraven.
Afwezig
E. H. Matthijs is afwezig vanaf zaterdag vôôr
Palmzondag 25 maart tot na Pasen. Hij gaat
mee als almoezenier met de Kr. Mutualiteit
naar Zwitserland om te zorgen voor 14-jarigen
die aldaar op kamp gaan. In zijn plaats komt
een pater van de St.-Sixtus Abdij van West~
vleteren dienst doen en biecht horen.
Uitnodiging
We nodigen ons mensen uit in de Goede
Week voor de avonddiensten van Witte-Don
derdag, Goede-Vrijdag en Paas-Zaterdag, tel
kens te 19 u. ‘s avonds. Met een beetje goede
wil zal men zijn werk proberen te schikken,
om in deze avonddiensten te kunnen aanwe
zig zijn. Voor wat de uren van de biechtge
legenheid aangaat, zie in het parochieblad
hoger, op Witte-Donderdag, Goede-Vrijdag en
Paas-Zaterdag zelf. Vergeet niet dat er kruis
wegoefening is op Goede-Vrijdag ‘s namid
dags te 15 u.
C.M. Proven nodigt uit
alle leden en hun gezin, naar de jaarlijkse
ledenvergadering welke doorgaat op zondag
26 maart te 15 uur in het lokaal bij Cyriel
Oever, Marktplein 12.
Op de agenda:
- welkom en jaarverslar’
- optreden ,, Gezelschap Rossi en Co
- toespraak door afgevaardigde v. verbond
- kwis, humor en prijzen
- tombola voor de aanwezige leden.
Gratis inkom.
Chirojeugd - papierslag
Op maandag, dinsdag en woensdag na Pasen
houdt de Chiro-jeugd haar jaarlijkse papier-
slag. Als U nu reeds wat papier samenschar

relt en liefst in pakjes bindt, dan is uw zolder
op slag van heel wat rommel ontlast en de
Chiro-jongens verzamelen op deze wijze wat
centjes voor hun spaarkas. Hartelijk dank bij
voorbaat.
K.L.J.- Bezinningsavond
Woensdagavond, 29 maart om 20 u. in de
Zaal St. Jozef, komt E. P. Luc Hessel uit leper,
een bezinningsavond leiden. Thema : ,,Gelo
ven in deze wereld “.Wij hopen dat alle leden
er zullen aan houden aanwezig te zijn. Op die
manier wil de K.L.J. ons ook in ons godsdiens
tig leven begeleiden. Laat deze kans niet
voorbijgaan.
Davidsfonds - IJzerweelde
Zeer aan te bevelen is de kleurenfilm ,, Het
eenzame Kind op zaterdag 25 maart 1972 te
20 u. in ,, De Gouden Arend “, Marktplein
Roesbrugge-Haringe. Na de film, gelegenheid
tot bespreking en debat. Toegang 50 fr. -

leden : 30 fr. en familietarief: 100 fr.
Fantastisch nieuws v. ,,Moeder Noom”
Op 1 april 1972: ,, het is absoluut geen april-
vis, geloof ons, ‘t is wel fantastisch
Wat? ... :The Dansant op zijn Moeder Nooms.
Wanneer?...: te 20 uur.
Voor wie ?...: voor de jeugd van de Westhoek,
voor alle symphatisanten, voor de leutemakers.
Waar?...: Zaal Sint-Elooi, Proven.
Inkom?...: 39,90 fr.
Het wordt er echt fantastisch.

Voetbal Proven - Kruiseik : 3-3
Ten huize
De tweede omhaling voor ,, Broederlijk De
len “ zal gebeuren ten huize binst de Goede
Week. Ieder gezin zal een omslag aan huis
ontvangen. Na een drietal dagen zal men die
omslag met uw bijdrage komen afhalen. Denkt
er aan dat U mensen die honger lijden en
velerlei miserie hebben helpt. Dank bij voor
baat voor uw milde steun.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Stilaan worden alle weldenkende mensen be
wust dat het niet meer opgaat in deze tijd
alleen en uitsluitend voor zich zelf te leven.
Wij moeten iets doen om de schreeuwende
onrechtvaardigheid en de onbeschrijfelijke
honger in de wereld een beetje te verhelpen
en te verzachten. Dierbare mensen van Pro
ven, U allen zijt van dit gedacht: ,, het is nog
altijd beter te geven, dan te moeten krijgen “.

Laten we onthouden dat er een groot verschil
bestaat tussen honger hebben en honger lij
den. - Wij allen hebben wellicht al eens hon
ger gehad, maar dan gaan we zo gauw moge
lijk aan een goede tafel zitten. Honger lijden
is grote honger hebben en niet kunnen aan
tafel gaan. Denkt toch eens na, samen in uw
gezin, vooraleer ge uw bijdrage voor broeder
lijk delen in de omslag steekt. Ik dank U
allen voor uw mildheid.

Ons
PftrochÎeblftd
Proven
le Jaargang Nr 13 - 25 maart 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert



Lectoren voor zondag 2 april
Jozef Gruwez: zaterdagavond 19 u.
Kris Rousseeuw: zondagmorgen 8 u.
Raf. Busschaert: zondagmorgen 10 u.
Misdienaars - Paasei
De misdienaars zijn die winters, zomers hun
best doen om op tijd in de kerk te zijn en de
H. mis te dienen. Zij doen dat zeer gaarne, en
ze doen het zeer goed. In de week na Pasen
doen ze hun ronde te lande en op de plaats.
Zij zouden zeer tevreden zijn en dankbaar, als
ze van U een paaseitje mochten ontvangen.
Huwelijksaankondiging
Oswald D’Hulster van Beveren-IJzer en Gode
lieve Scharre van Proven.
Paascommunie: zieken en bejaarden
In de week na Pasen zal men de Communie
ten huize brengen voor de mensen die door
ouderdom of ziekte niet meer kunnen naar de
kerk komen.

V.K.S.J. - Proven
De examenkoorts zullen we doorspoelen met
een top-vergadering die doorgaat in de paro
chiezaal Sint-Jozef op woensdag 5 april om
2 uur in de namiddag. Daar zullen we onze
sport-, spel- en danstallenten naar boven ha
len. Wees allen op post, tot zo lang.
Bedanken
De Heer en Mevrouw Marcel Vandenbroucke
Sticker uit de Uilegatstraat nr. 7, houden er
aan langs het parochieblad nogmaals de brand
weer van Proven te bedanken, die door haar
snel ingrijpen de brand die verleden week op
hun hofstede was ontstaan, tot een minimum
schade te herleiden. Niet in het minst danken
zij ook al hun geburen die al hun werk lieten
vallen, om de eerste noodzakelijke hulp te
bieden.

Briefke van een Missionaris
Bosu Manzi, 8.3.72

Beste Vrienden,
Langs deze weg wil ik u allen van harte een
zalig Paasfeest toewensen vanuit het Afri
kaanse evenaarswoud. De manier waarop Pa
sen hier gevierd zal worden zal ongetwijfeld
heel wat verschillen van bij u.
Onze parochianen die verspreid zijn over een
goeie honderdtal dorpjes in een gebied dat
heel wat groter is dan West-Vlaanderen zul
len niet eens allen een priester zien in deze
paastijd. De meest noordelijke parochiaan
woont 75 km van de missie, de meest zuide
lijke 50 km. Deze enorme afstanden, met het
ontbreken van elke gewoon berijdbare weg
veroorzaken ons heel wat moeilijkheden.
Niettemin komt de reispater toch ongeveer
om de twee maanden eens in elk centrum,
dan komen de mensen van 3 of 4 dorpjes in
het rond daar naar toe, en hij tracht ook in
ieder dorpje afzonderlijk eens per jaar te ko
men. Het spreekt vanzelf dat hij, wanneer hij
deze dorpjes bezoekt, niet elke dag naar huis

kan komen, slechts om de week, of om de
veertien dagen. Zijn manier van leven, eten,
drinken, slapen en wat weet ik al zal dan ook
heel wat verschillen van die in Europa, want
men kan niet anders dan Afrikaan worden met
de Afrikanen en dat betekent heel wat. Later
schrijf ik u nog uitvoeriger hierover.
Voor de mensen kan de priester hier nog heel
wat doen. Het verkondigen van de blijde bood
schap van Kristus staat op de voorgrond, en
in deze omstandigheden houdt dit evenzeer
in aan ontwikkelingswerk doen. Tot nogtoe
is de missionaris in dit plekske van het oer
woud de enige ontwikkelingshelper. Zijn in
vloed op de bevolking is zeer groot en hij zou
er heel wat kunnen doen ware het niet dat hij
voor zo’n groot gebied verantwoordelijk is en
dat er nog zo onnoemelijk veel te doen is.
Maar we trachten te doen wat we kunnen en
zo gaat het stilaan vooruit ... maar we staan
nog heel ver.
In de hoop u later nog heel wat hierover te
schrijven groet ik u allen hartelijk.

P. Erik Maes - Mission Catholique
B.P. 22 - Lisala - Zaïre

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
In alle oprechtheid wens ik U allen een zalige
hoogdag van Pasen. En om de woorden van
onze bisschop te gebruiken : ik zou willen dat
uw hart dit jaar nog eens op zijn paasbest
was, zoals eertijds in uw kinderjaren.
Ik weet, beste mensen van Proven, dat som
migen onder U niet meer kunnen naar de kerk
komen de zondag, hoe gaarne zij dit ook zou
den doen, door ziekte of ouderdom. Die men
sen zullen we proberen regelmatig zelf te be
zoeken, om hun een woordje van steun en
troost toe te spreken.
Ik verheug mij ten zeerste dat ver het groot
ste deel van de bevolking van Proven zeer
trouw aanwezig is iedere zondag in de H. mis.
Proven mag zonder de minste twijfel op ge
bied van kerkgangers bij de besten gerekend
worden. God zij gedankt. Ik vraag U allen dit:
blijft trouw aan uw zondagsmis, spijts alles.
Helaas, er zijn ook een aantal zeer goede men
sen op onze parochie, die achterblijven, die
niet meer komen de zondag. Waarom? - oh,
zij zijn daarom niet tegen de kerk of tegen
Christus, absoluut niet. Soms denken ze dat
ze geen tijd hebben, dat wegblijven is zo een
beetje met een keer gekomen, ja het steekt
zeker allemaal zo nauw niet meer, menen ze
ik herhaal, die mensen zijn daarom als mens
niet minder goed. Laat me erbij voegen, ik be
zoek ze even gaarne, Ik zou hen nochtans voor
zichtig dit willen zeggen : uw zondagsmis is
geen pasterskwestie, het gaat niet tussen U
en mij, het gaat wel tussen U en God zelf.
Denk daar a.u.b. eens aan. Uw aanwezigheid
in de zondagsmis, zelfs als ge geen letter
leest, is zekerlijk een bewijs en een houding
van afhankelijkheid van God. Dit mocht ik U
zeggen, dierbare parochianen want ik weet dat
U allen gelovige mensen zijt.

Ons
P~E1rochÎeb1aEid
Pr~ven
le Jaargang Nr 14 - 1 april 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

r ~ESTER VAN DIENST
L1 2 tot 8 april : E. H. Maes

Pastoor Krombeke. Tel. 401 84
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandercruysse (2 april) Tel. 306 47
Dokt. Deblaere (3 april) Tel. 302 44
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Paas-Zaterdag 1 april
Geen morgendienst.
8.30 u. Gewijd water te verkrijgen bij

het portaal van de kerk.
18u. Biechtgelegenheid met vreemde

biechtvader.
19 u. Dienst van Paas-Zaterdag (telt

voor zondagsmis)
Zondag 2 april - Pasen
8 u. Gez. 6-wekenmis voor Julienne

Dewickere
10 u. Gez. Jaarmis v. Valère Lefebvre

andag 3 april
8 u. H. mis v. oven, moeder (K.V.)
Dinsdag 4 april
8 u. H. mis v. oven, moeder (D.V.)
Woensdag 5 april
8 u. H. mis v. een bijz. oven. (F.D.)
Donderdag 6 april
8 u. H. mis v. een bijz. oven. (G.B.)
Vrijdag 7 april
8 u. Gel. 6-wekenmis v. René Bollan

gier echtg. v. Germaine Talon.
Zaterdag 8 april
8 u. H. mis uit dankbaarheid (G.D.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Felicie De

pouvre, echtg. v. Hektor Delanote.
Zondag 9 april
8 u. Gez. mis v. Arthur Delbaere, we

duwn. v. Zoë Dennekin..
10 u. Gez. mis v. Maria Deroubaix,

wed.v. lsidoor Wyckaert en v. Leon
Meersseman.



le Jaargang Nr 15 - 8 april 1972. Verantw.

Lectoren voor zondag 9 april
Dirk Vandenbussche: zaterdagavond 19 u.
Jan Vandenbroucke : zondagmorgen 8 u.
Luc Vanderhaeghe: zondagmorgen 10 u.

~ In de Heer ontslapen

Julia Thulliez, weduwe van Vital Boulanger,
overleden zondag II. 2 april in het gesticht in
de leeftijd van 88 jaar en die vrijdag 14 april
te 9.30 u. te Roesbrugge wordt begraven.

Bond der Gepensioneerden
Op dinsdag 11 april ‘s namiddags in de Zaal
Sint-Elooi houdt de bond haar Paasfeestje, te
beginnen met een H. mis voor overleden Voor
zitter René Bollangier en alle overleden le
den van de bond te 14 u. Let goed op, de
H. mis is in de Zaal zelf en er is gelegenheid
tot Communie .Daarna gezellig samenzijn aan
een lekkere koffietafel. Alle gepensioneerden
worden er verwacht en zijn hartelijk welkom.

Proven, buitengewoon goed,
broederlijk gedeeld”

De opbrengst van de eerste omhaling in de
kerk met halfvasten was 15.380 fr. Prachtig
En nu de tweede omhaling in de Goede Week
ten huize heeft de mooie som opgebracht van
17.399,25 fr.... Dat is tesamen :32.799,25 fr.
Dat is zeer veel. Dank daarom aan alle gevers,
dank vooral aan alle milde gevers, en niet het
minst mijn oprechte dank aan alle medewer
kers die tijd gemaakt hebben en die het niet
ontzien hebben de omslagen voor ,, Broeder
lijk delen ten huize te bestellen en terug af
te halen. U hebt allen een schoon en edel
werk van kristelijke naastenliefde verricht en
mild gesteund - Zo pas binnengekomen nog
de bijdrage van ,, De Lovie “ de som van
3.470 fr. Is tesamen voor Proven: 36.269,25 fr.
Aanvaardt mijn welgemeende dank.

Apoteek
Met geneeskundige verzorging van dokters
en ,, Wit-Gele Kruis “,ten dienste van de men
sen gaat ook samen de apoteek, waarvan het
telefoonnummer nu ook bovenaan in het pa
rochieblad staat. - We vermelden alleen nog
de openingsuren van de apoteek: E. Regheere
Markt 5, Proven, geldig vanaf maandag 10.4.72
Weekdagen: van 8.30u. tot 12.15u.

en van 1.45u. tot 19u.
Zondag: van 8.30 u. tot 12 u
Donderdagnamiddag gesloten.

Aankomsten
Antoon Deman uit Poperinge en Annie Ghee
raert uit Krombeke naar Statiestraat nr. 62
Proven.

Dames-Voetbal

uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

Proven gedurende de oorlog: 1792-’94
Op 27 maart 1793 vierde men te Proven het
succes der keizerlijke wapens met tromgerof
fel, het lossen van geweerschoten en het lui
den van de klokken. Gevierd werd ook, dat
men steeds het planten van de vrijheidsboom
had kunnen weren. Dit, terwijl de Fransen af-
trokken, doch nog geenszins ons grondgebied
verlaten hadden. De 31e maart kregen VIa
mertinge, Poperinge en Proven order van twee
Franse officieren om logement klaar te maken
voor 4.000 man.

Kapelwagen-aktie v. Oostpriesterhulp
Aanstaande maandag 10 april komt de kapel-
wagen van Oostpriesterhulp naar onze paro
chie, voor een inzameling van nog bruikbare
kledingstukken, niet bederfbare levensmidde
len, medikamenten en een geldelijke bijdrage.
Bandapparaten, platenspelers ,typmachinen en
auto’s in goede staat zijn zéér welkom.
Na sortering, worden de gaven gestuurd naar
kinderrijke families, centra voor hulpbetoon,
alleenstaande oude mensen, priesters, kloos
tergemeenschappen met doorgaans veel roe
pingen achter het IJzeren Gordijn en ontwik
kelingslanden; verder naar homes voor wees-
kinderen (Latijns Amerika), emigrantengroe
pen in West Europa als starthulp, gebieden
die door natuurrampen worden geteisterd,...
In 1971 stuurde Oostpriesterhulp-Kerk in Nood
300.000 kgr. goederen in natura (ter waarde
van 40 miljoen Bfr.) naar landen achter het
IJzeren Gordijn, Latijns Amerika, Kongo, het
Verre Oosten en overal waar nood de mens
heid teisterde.
Wij bevelen deze inzameling ten zeerste aan
Steun deze aktie door de ontvangen folder
voor het raam te hangen
Aanstaande zaterdag en zondag 8 en 9 april
zal in alle misvieringen gepredikt worden over
Oostpriesterhulp-Kerk in Nood. De zondags
kollekte wordt eveneens gehouden ten voor-
dele van dit werk.

Briefke van uw pastoor
over EERSTE KOMMUNIE

PLECHTIGE KOMMUNIE en VORMSEL.
Dierbare Parochianen,
Speciaal richt ik mij tot de ouders van onze
Eerste-Kommuniekanten en die van onze Plech
tige-Kommuniekanten en Vormelingen.
Zoals U reeds weet, de Eerste Kommunie van
onze kleinen gaat door op zondag 7 mei in de
hoogmis te 10 u. We zullen er een zeer ver
zorgde plechtigheid van maken.
Voorwat de Plechtige Kommunie en Vormsel
betreft, deze beide gaan door in één en de
zelfde plechtigheid op zondag 18 juni te 10.30u.
In Proven zal E. H. J. Vantieghem het Vormsel
toedienen. Op woensdag 12 april worden alle
Plechtige-Kommuniekanten en Vormelingen,
naar welke school ze ook gaan, verwacht in de
kerk te 17 u. in de namiddag voor een eerste
bijeenkomst van voorbereiding. Dus tot woens
dag 12 april te 17 u. in de kerk te Proven.

Ons
Pa~irochîeb1ud
Proven

STER VAN DIENST
van 9 tot 15 april: E. H. Ollivier

Pastoor Proven. Tel. 303,91
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Neuville (9 april) Tel. 303 38
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 8 april
8 u. H. mis uit dankbaarheid (G.D.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Felicie De

pouvre, echtg. v. Hektor Delanote
Zondag 9 april - 2de Paaszondag
8u. Gez. mis v. Arthur Delbaere, we

duwn. v. Zoë Dennekin.
10 u. Gez. mis v. Maria Deroubaix,

wed.v. Isidoor Wyckaert en v. Leon
Meersseman.

Maandag 10 april
8 u. H. mis v. oven, moeder (K.V.)
Dinsdag 11 april
~ H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijzondere intentie (M)
Woensdag 12 april
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

(G.D.)
Donderdag 13 april
8 u. H. mis v. verschili. oven. (C.S.)
Vrijdag 14 april
8 u. Gel. 6-wekenmis v. René Bollan

gier echtg. v. Germaine Talon.
17 u. Plecht. Huwelijksmis van Oswald

D’Hulster en Godelieve Scharre
Zaterdag 15 april
8u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

Lourdes uit dank (D.V.)
19 u. Gez. mis v. Zelie Decae echtgte

van Marcel Top en Juffr. Leontine
Decae

Zondag 16 april - 3de Paaszondag
8 u. Gez. mis voor Henri Gruwez en

huisvrouw Eugenie Alderweireldt
10 u. Gez. 6-wekenmis voor Felicie De-

pouvre echtgte v. Hektor Delanote
Zondag as. 9 april, match Proven-Maldegem
te 15 u. Supporters wees allen op post.



• H. mis v. oven, moeder (K.V.)
Dinsdag 18 april
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijzondere intentie (M)
Woensdag 19 april
8 u. H. mis voor oven, familie (N.V.)
Donderdag 20 april
8 u. H. mis voor overl. echtgenoot en

Lectoren voor zondag 16 april
Luc Lemahieu: zaterdagavond 19 u.
Luc Malbrancke: zondagmorgen 8 u.
Michel Devooght: zondagmorgen 10 u.

K.L.J.
Wegens haar origineel optreden in de cul
tuurdag van Poperinge, wordt onze KLJ-afde
ling Proven uitgenodigd, om het gewest Pope
ringe te vertegenwoordigen op de provinciale
cultuurdag, die doorgaat op 29 april in Tielt.
In voorbereiding daarvan zal er nog een bij
eenkomst voorzien worden.

Simgouwdag V.K.S.J.
Elk jaar wordt er een formidabel feest ge
vierd door alle Simmers uit Westvlaanderen.
Dit jaar trekken we naar De Panne, waar Wil
lem Vermander onze gastheer zal zijn. 7 mei
wordt alvast een datum die niemand uit het oog
verliezen mag. Het wordt een toffe dag en we
hopen dat je er bij zult zijn. De kostprijs be
draagt slechts 35 fr. Inschrijvingen en verdere
inlichtingen bij Martien Vulsteke - Roesbrugge
Straat 10, Proven.

Tot kind Gods gedoopt
Nancy Bouton, d. v. Freddy en van Rosanne
Bogaert - Watoustraat 48.

Oostpriesterhulp dankt
Langs het parochieblad wil Oostpriesterhulp
die met de Kapelwagen maandag II. Proven
heeft bezocht, alle mensen hartelijk danken
voor hun mildheid. De opbrengst in geld be
droeg 7.917 fr. en het opgehaalde gewicht in
natura bedroeg 1200 kg. Ze hebben met veel
lof over de mensen van Proven gesproken, en
met recht en reden. Een speciaal dankwoordje
richten de mannen van de Kapelwagen vooral
tot de twee jonge mannen en de vier juffrou
wen van Proven die door een hondenweer
maandag laatst langs de Kapelwagen zijn mee-
gelopen om ten dienste te staan - hartelijk
dank.

Verhuizingen
Daniël Notredame en Martha Louwagie van
Couthoflaan 46 naar Westvleterenstraat 4
te Oostvleteren.

Aankomsten
Ignace Vandenberghe en Lieve Depoorter van
Pittem, Willecomstraat nr 2 naar Couthoflaan
nr 46, Proven.

De Gepensioneerden
waren er gaarne bij
Dinsdag Ii. hebben de mensen van de gulden
leeftijd met hun gouden hart hun paasfeestje
gevierd in de Zaal St. Elooi bij Albert Deprey.
Het was er gezellig en aangenaam. Meer dan
80 aanwezigen. Iedereen was tevreden. Moch
ten we uit dit paasfeestje onthouden: drie
personen : God - gij - ik.

Dames-Voetbal
S.C. PROVEN - MALDEGEM: 0-1
Wegens de zeer slechte weersomstandighe
den kreeg de match van vorige zondag geen
normaal verloop. Bij de rust was de stand nog
steeds 0-0. doch bij het begin van de tweede
speelhelft kwam Maldegem op voorsprong
door een misverstand in de Provense verde
diging. De einduitslag werd door dit doelpunt
meteen vastgelegd : 0-1.
Zondag as .16 april uitwedstrijd

Veldegem-S.C. Proven.
Zondag 23 april: S.C. Proven bye.

Proven gedurende de oorlog: 1792-’94
Nadat praktisch gans ons grondgebied op de
Fransen heroverd was (onder het commando
van de prins van Saxen-Coburg) kwamen op
8 april acht of negen Oostenrijkse huzaren op
de kasseiweg naar Roesbrugge tot bij de her
berg ,, De Gaepaerde (ergens tegenover of
bij de monding van de Blokstraat?) Toen ze
hoorden, hoeveel Fransen er verderop waren
zijn ze teruggekeerd.
De 20e april zijn zestig man van het regiment
van Michel Wallis (Duitsers - samen met en
kele vrouwen) vanuit Roesbrugge gaan liggen
op Couthove. Op 6 mei werd de dorpsplaats
met de omringende hofsteden door jacobijnen
fel geplunderd en de 18e verhuist het bureau
van de domeinen voor korte tijd van Roes
brugge naar Proven. De 6e juni, rond twee uur
in de namiddag, zakten een honderdtal Franse
soldaten naar ons dorp af. Enkele Oostenrij
kers namen negen republikeinen gevangen,
doodden er drie en verjoegen de rest.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Langs het parochieblad doen we vaak een op
roep voor het godsdienstig leven op de paro
chie. Ik wil deze week van hier uit ‘n dank-
woord sturen naar de velen, ik zou bijna schrij
ven tot allen uit de parochie, die van Pasen
een heerlijke hoogdag hebben gemaakt.
Op de laatste voorbereidingsdagen, Witte
Donderdag - Goede Vrijdag en de Paaswake,
de zaterdagavond, was er telkens een schone
groep gelovigen aanwezig, om deze diensten
van dicht te volgen. Ook waren er veel men~
sen aanwezig voor de kruiswegoefening op
Goede Vrijdag namiddag.
Paaszondag zelf bracht een overrompeling. -

Gij hebt waarlijk aan de Goede Week en
Pasen inbegrepen de voorrang gegeven.
Ik ben werkelijk zeer gelukkig ook links en
rechts op de parochie te vernemen dat de
Eucharistievieringen met zeer aangepaste mu
ziek en zang door E. H. Matthijs op band opge
nomen, zeer gewaardeerd worden. Het doet
me zelf deugd dat te vernemen door mensen
die mee zijn met hun tijd. We kunnen er Mijn
heer Matthijs dankbaar voor zijn. Voorwaar
op die manier hadden we mooie paasdagen,
en steeds ook goed verzorgde Eucharistie-
vieringen in de kerk.

Ons
Pftrochîeblftd
Proven
le Jaargang Nr 16 - 15 april 1972. Verantw. ultg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

1 _STER VAN DIENST
van 16 tot 22 april : E. H. Vanden Abeele

Pastoor Roesbrugge. Tel. 303 74
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Sergier (16 april) Tel. 401 92
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 15 april
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

Lourdes uit dank (D.V.)
19 u. Gez. mis v. Zelie Decae echtgte

van Marcel Top en Juffr. Leontine
Decae

Zondag 16 april
8 u. Gez. mis voor Henri Gruwez en

huisvrouw Eugenie Alderweireldt
10 u. Gez. 6-wekenmis voor Felicie De

pouvre echtgte v. Hektor Delanote
Maandag 17 april

familie (M.D.)
Vrijdag 21 april
8 u. Gel. 6-wekenmis v. René Bollan

gier echtg. v. Germaine Talon.
Zaterdag 22 april
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

Lourdes uit dank (D.V.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Felicie De

pouvre, echtg. v. Hektor Delanote.
Zondag 23 april
8 u. Gez. 6-wekenmis voor Julienne

Dewickere
10 u. Gez. Jaarmis v. Achiel Desomer

en echtgenote Zoë Demeensseman



le Jaargang Nr 17 - 22 april 1972. Verantw.

Lectoren voor zondag 23 april
Henri Gruwez: zaterdagavond 19 u.
Geert Ryon: zondagmorgen 8 u.
Guido Monkerhey : zondagmorgen 10 u

Geboorte
Claudine Mares, d. v. Cyriel en van Brigitte
Deroo - Roesbruggestraat 31a.
Tot kind Gods gedoopt
Ingrid Degraeve, d.v. Johan en van Miranda
Labaere - Baron-Mazemanlaan 10.

,, De Slag van San Sebastian” - K.L.J.
Vrijdag 21 april, in de Zaal St.-Jozef, te 20 u.
film : ,, De slag van San Sebastian (kleuren).
Met Anthony Quin, Charles Bronson en Anja-
nette Comer. Voor de enen een rebel, voor de
anderen een heilige, voor nog anderen een
duivel, dit was Léon Alastery, de held van
San Sebastian. Een buitengewone, spectacu
laire en levenslustige film. Wie niets wil mis
sen, weze stipt, want er wordt te 8 u. gestart.

Davidsfonds
Op 11 mei, Hemelvaartsdag, wordt gereisd
naar: Jabbeke - bezoek aan Permeke-museum

St. Michiels - Boudewijnpark met Dolfi
narium
Knokke en ‘t Zwin - vogel- en natuur
reservaat.

Prijs : 130 fr. - toegangskaarten en geleide
bezoeken inbegrepen. Inschrijving door beta
ling vôôr 22 dezer bij Davidsfondsbestuurs
leden, of door overschrijving op post-rekening
nr. 5309.88 van D. Morez Roesbrugge-Haringe.

Wat gaan we daarover zeggen!
Zaterdag en zondag as. 22 en 23 april is het
de internationale gebedsdag voor de roepin
gen en omhaling in al de missen voor het
werk der priesterroepingen.
Ook wordt er in al de missen gepreekt over
de priester en de roeping tot het priesterschap
nu in deze tijd. We zullen proberen de toe
stand eens klaar voor ogen te houden.

Te onthouden
Iedere vrije woensdagnamiddag te 17 u. is er
voor alle toekomstige Plechtige Kommunie
kanten en Vormelingen bijeenkomst in de
kerk, tot voorbereiding van hun Pl. Kommunie
en Vormsel.

Eerste Kommunie der kleintjes
De ouders van onze Eerste-Kommuniekanten
zullen vooraf ten huize nog een briefje ont
vangen waarop de bijzonderste schikkingen
voor de Eerste-Kommuniedag op zondag 7 mei
te 10 uur.

Proven gedurende de oorlog: 1792-’94
Op 8 juli, maandag na Poperinge-ommegang
lagen hier Duitsers met enkele stukken ge
schut. De jonge prins van Oranje en de majoor
Utz, die verbleven op de ,, Meulewalle voer
den het bevel in de schermutseling van die

uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

dag, de slag van ,, De Haeghedoorn “. In en
rondom Rousbrugge vochten 4.000 man.
De 22ste juli ‘s morgens vroeg schiet Karel
Potter, boer uit Proven, een jongen neer, die
geklommen was op één van zijn kersebomen.
‘s Namiddags wordt hij door een Oostenrijkse
patrouille uit zijn noeneslaap gewekt en naar
Poperinge opgeleid.
Op 20 augustus ligt een groot leger van ver
bondenen in de weiden langs de kassei naar
Rousbrugge. Het bestond uit 25.000 man on
der leiding van de Hannoverse veldmaarschalk
Freytag. Deze manschappen maakten het re
servekorps uit van de verbonden strijdkrach
ten. Vrijdag 6 september werd door Fransen
op terugtocht van Poperinge naar Rousbrugge
gans de dorpsplaats van Proven geplunderd
o.a. de pastorie, de kapelanie en de dichts
bije hoeven. De pastoor De Neut vluchtte in
het bos (,, Het Juffrouwke “ over de Haringe
beek). Ook zijn hof werd doorzocht en daar
vond men al zijn wijn, die er gedolven was.
Een boer, Eugenius Coucatrice, werd in zijn
hoeve doodgeschoten, omdat hij een geweer
in huis had.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
De zondagsplicht wordt nog zeer goed onder
houden op onze parochie, die hierin bestaat:
het bijwonen van de H. mis de zaterdagavond
te 19 u., of de zondagvoormiddag te 8 u. of te
lOu. Mochten ons mensen zich daaraan toch
blijven vasthouden.
Wat ons ook nog kan verheugen is vast te
stellen, dat meer en meer mensen een zicht
bare plaats kiezen in de kerk, t.t.z. waar men
het altaar kan zien. En zo zijn er al enkele ge
lovigen stilletjes aan verhuisd naar de midden-
beuk van de kerk. Dat is zeer lovenswaardig.
Anderen zijn meer vooraan in de zijbeuken
naar voor geschoven, en dat is ook zeer goed.
Men kan dat allemaal niet forceren. Ik weet
het wel een mens die altijd op de laatste rijen
heeft gezeten, zal nu ook niet plots zo op de
eerste rij gaan zitten, - neen dat gaat niet.
Maar moest het volgende kunnen gebeuren
als er geen familiemis is - moesten dan de
mensen vooraan zitten in de middenbeuk op
de 4de of de Sde rij, moesten deze nog een
drietal rijtjes naar voor schuiven (wat niet
moeilijk is) dan zouden er in de middenbeuk
verderop nog heel wat plaatsen vrijkomen.
Dat is de moeite waard om te proberen.
We stellen ook met blijdschap vast dat som
mige gelovigen al een beetje beginnen mee te
zingen, althans de eerste zone in de kerk,
maar het klinkt nog heel voorzichtig, Ik heb
zo de indruk dat velen vergeten dat ze een
mooie stem hebben. - We zullen U nogthans
helpen om gemakkelijker te kunnen meezin
gen. en U binnenkort de tekst bezorgen van
de liederen die in de mis zullen gezongen
worden.
Eucharistie vieren, beste mensen, is geen in
dividuele aangelegenheid, maar wel een vie
ring van gans de gemeenschap samen.

Ons
PftrocllÎeblftd
Prc~ven

STER VAN DIENST
v~... 23 tot 29 april : E. H. Bruneel

Pastoor Haringe. Tel. 306 09
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandenberghe (23 april) Tel. 306.37
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 22 april
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

Lourdes uit dank (D.V.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Felicie De

pouvre, echtg. v. Hektor Delanote.
Zondag 23 april
8 u. Gez. 6-wekenmis voor Julienne

Dewickere
10 u. Gez. Jaarmis v. Achiel Desomer

en echtgenote Zoë Demeersseman
Maandag 24 april
8 u. H. mis v. oven, moeder (K.V.)
r -sdag 25 april

H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor
bijz. intentie vw. de gever

Woensdag 26 april
8u. H.mis voor oven, echtgenoot en

familie (M.D.)
Donderdag 27 april
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw v.

een genezing
Vrijdag 28 april
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw uit

dank (G.D.)
Zaterdag 29 april
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

Lourdes uit dank (D.V.)
19 u. Gez. mis voor Maurits Bulckaert

wedn. van Celestine Top
Zondag 30 april
8u. Gez. 6-wekenmis voor Julienne

Dewickere
10 u. Gez. Jaarmis voor een overleden

echtgenoot



Ons
PftrochÎeblnd
Proven
le Jaargang Nr 18 - 29 april 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

Lectoren voor zondag 30 april
Stefaan Ryon: zaterdagavond 19 u.
Marc Gruwez: zondagmorgen 8 u.
Donald Deiplacie: zondagmorgen 10 u.

Geboorte
Daan Decroos, z. v. Albert en van Gemma
Seaux - Statiestraat 64.

5 Mei
Eerste Vrijdag - biechtgelegenheid voor de
schoolkinderen, 3de en 4de G. jongens en
meisjes, donderdagmorgen kwart v66r 9 u.

Verzustering
Chiro Reninge en V.K.S.J. Proven. Op zondag
30 april komt de meisjes.chiro uit Reninge
naar Proven. Om 10 uur zullen we onze gasten
verwelkomen in de parochiezaal en daarna
trekken we naar De Lovie, waar ons een groot
bosspel te wachten staat. Het geheel zullen
we afsluiten met een Eucharistieviering in de
kapel van de Broeders van Daele.
Wat brengen we allemaal mee
- picknick voor ‘s middags
- spelkledij
- een fris gelaat, een stralende glimlach, want

dat doet altijd deugd.
We hopen op een talrijke opkomst: hoe meer
volk hoe meer leute. Einde voorzien rond 17 u.

K.L.J. Proven
Na een goede inspanning op ons cultuurfeest
te Poperinge, heeft onze afdeling de eer hun
stukje bij te dragen op het Provinciaal cul
tuurfeest, die doorgaat op zaterdag 29 april
in de Europahalle te Tielt. - Vertrek om 6 u.
uit Proven. Wees stipt, en breng zoveel moge
lijk supporters mee. Vrijdagavond algemene
repetitie.

Bedevaart naar Oostakker
Op donderdag 18 mei ‘72 gaat de dekenale
bedevaart door naar Oostakker. Verleden jaar
hebben 425 mensen uit onze dekenij aan die
jaarlijkse bedevaart deelgenomen. . Wellicht
hebben ook mensen uit Proven dit jaar goes
ting om mee te gaan naar Oostakker. De bede
vaart gebeurt met autobussen. Ge kunt U la
ten inschrijven in de pastorij met uw naam op
te geven en 120 fr. te betalen, en dit vôôr
11 mei aanstaande.
Ziehier nu het programma van de bedevaart:
7. 30u. afreis uit de parochies buiten Poperinge
8 u. afreis op de grote markt te Poperinge
10.30 u. te Oostakker H. mis in de basiliek

van 0. L. Vrouw met homilie.
14.00 u. groet aan de grot en ommegang
15.00 u. terugreis over St.-Arnoldus - Tiegem

en Kortrijk
18.00 u. verzameling en vertrek uit Kortrijk.

Brandweernieuws
Ter aanvulling van het effectief (26 man +1)
van ons plaatselijk brandweerkorps werden
volgende Provenaren ingelijfd : Top Ivan - Vul-

STER VAN DIENST
van 30 april tot 6 mei : E. H. Maes

Pastoor Krombeke. Tel. 401 84
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandercruysse (30 april) Tel. 306 47
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
WIT.GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 29 april
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

Lourdes uit dank (D.V.)
19 u. Gez. mis voor Maurits Bulckaert

wedn. van Celestine Top
Zondag 30 april
8u. Gez. 6-wekenmis voor Julienne

Dewickere
10 u. Gez. Jaarmis voor een overleden

echtgenoot
Maandact 1 mei - St. Jozef - arbeider
8 u. H. mis t. e. v. St. Jozef v. bijz. int.

r ‘sdag 2 mei
b ~. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijz. intentie vw. de gever
Woensdag 3 mei
8u. H.mis voor oven, echtgenoot en

familie (M.D.)
Donderdag 4 mei
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw uit

dank (G.D.)
Vrijdag 5 mei - Eerste Vrijdag
8 u. H. mis voor overl. familie (N.V.)
Zaterdag 6 mei
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

Lourdes uit dank (D.V.)
19 u. Gez. mis voor Maurits Bulckaert

wedn. van Celestine Top
Zondag 7 mei
8 u. Gez. mis voor Omer Lefebvre van

wege de geburen
10 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

Parochianen - Eerste Kommuniemis
van de Kleintjes

steke Jacques - Fossaert Joseph - Pareyn
Johan. We verhopen dat deze nieuwe ,, pom
piers evengoed als hun medemakkers het
korps zullen behartigen.

Nieuwe huurders in de Mazemanlaan
Nr 13 Fauverq Diana, uit Gasthuisstr. 7 Proven
Nr 15 Dehondt Frans, uit St. Omaarstr. 7

Beveren-IJzer
Nr 17 Leys Hugo, uit Poperingestr. 21 Proven
Nr 19 Porreye Gerard, uit Bergenstr. 51

Beveren-lJzer
Nr 21 Fresnais Patrick, uit Statiestr. 74 Proven
Nr 23 Saint Machin Albert, uit Bertinusstr. 5

Poperinge
Nr 25 Van Oost Guido, uit Molendr. 4 Proven
Nr 27 (nog niet verhuurd)
Nr 29 (nog niet verhuurd)
Nr 31 Lefevere Jacques, uit Abelestatiepl. 49

Poperinge
Nr 33 Lozie Willy, uit Krombekestr. 58 Proven

Verhuizingen
Maxim Deloz en Nicole Lemahieu uit Maze
manlaan 16 naar Roesbrugge - Poperingestr 15.
Damesvoetbal
Tegen een zeer sterk spelend Veldegem was
het een eervol verlies (3.1). Vooral daar Vel
degem aan de top van de rangschikking staat
en Proven niet kon rekenen op zijn elfde man.
Zondag as. 30 april : Proven- Izegem.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Laat me ter gelegenheid van de aanstaande
meimaand een woordje schrijven over de ver
ering van 0. L. Vrouw. - Daarom zou ik U
eerst eens willen in herinnering brengen een
bijzonderen datum: voor Proven ni.: 8 SEP
7EMBER 1946 - ,, Proven aan 0. L. Vrouw”
inwijding der Grot van 0. L. Vrouw. (Provens
dankmonument).
Hoe kwam de huidige grot tot stand voor dat
groots feest van 8 sept. 1946. Eerst werd ge
dacht de grot te plaatsen in de plaats der ka.
pel, dat plan werd verlaten om vele redens,
en ‘t gedacht viel op de plaats waar ze nu
staat, en ‘t kan ook niet beter. De hof van de
pastorij is nog meer dan groot genoeg. Mate
rialen kwamen aan, en men begon eraan twee
maanden v’ôr het feest van 8 sept. ‘46. De
mensen zegden al : ‘t zal nooit gereed zijn.
Men viel aan het werk: onze goede metser
Jean Menu en Cyriel Dever als diender, en
pastoor Cosyn om uiteen te doen. Dat waren
de architekten alle drie en de aannemers tege
lijk. En de grot groeide uit de grond, niet rap
in ‘t begin en met veel bekommernis. Jean
Menu en Cyriel Dever hebben toen veel sla
peloze nachten gehad. Tot eenieders verwon
dering stond de grot er 14 dagen vôôr de in
wijding, 7 1/2 m. hoog en 11 m. breed.

Proven aan 0. L. Vrouw.
Laten we in de meimaand naar 0. L. Vrouw
van de grot gaan, en ‘s avonds te 7 u. bidden
we samen aan de grot op onze paternoster.



Zaterdag 6 mei
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

Lourdes uit dank (D.V.)
19 u. Gez. mis voor Maurits Bulckaert

wedn. van Celestine Top
Zondag 7 mei
8 u. Gez. mis voor Omer Lefebvre van

wege de geburen
10 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

Parochianen - Eerste Kommuniemis
van de Kleintjes

Maandag 8 mei
H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

..ijz. intentie vvv. de gever
Dinsdag 9 mei
8 u. H. mis voor overl. echtgenoot en

familie (M.D.)
Woensdag 10 mei
8 u. H. mis voor bijz. overledene (G.B.)
19w Gez. 6-wekenmis voor Julienne

Dewickere
Donderdag 11 mei - 0. H. Hemelvaart
8 u. Gez. mis v. Lucie Cambier, echtgte

v. Cam. Quaghebeur vw. de geburen
10 u. Gez. mis v.d. leden en overl. le

den v.h. A.C.W. Proven ter gelegen
heid van Rerum-Novarum

Vrijdag 12 mei
8 u. H. mis voor oven, familie (N.V.)
Zaterdag 13 mei
8u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot tot intentie v. d. gevers
19 u. Gez. mis v. Julienne Dewickere

vanwege de geburen

Zondag 14 mei
8 u. Gez. mis v. Maria Deroubaix, wed.

van Isidoor Wyckaert en van Leon
Meersseman

10 u. Gez. 6-wekenmis v. Lucie Cam
bier, echtgte v. Camiel QuaghebeLlr

Lectoren voor zondag 7 mei
Joël Busschaert: zaterdagavond 19 u.
Jef Vulsteke: zondagmorgen 8 u.
Johan Lobelle : zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Guillaume Berquin, echtgenoot van Ivonne
Mortaigne, woensdag 26 april overleden in de
leeftijd van 64 jaar, en die maandag II. 1 mei
te 10 u. werd begraven.
We danken meteen de brandweermannen die
in de begrafenis van hun overleden medemak
ker en vriend, waar zoveel volk aanwezig
was; er alles hebben toe bijgedragen om de
offergang waardig en schoon te doen verlopen.

Woensdag 10 mei
De avondmis van 7 u. telt juist zoals de zater
dagavond voor het vervullen van ons mis-ho
ren in aansluiting van donderdag 0. L. Heer
Hemelvaartdag.

Beste Ouders van onze Eerste-Kommu
niekanten
Op zondag 7 mei, in de mis van 10 u. heeft
uw kind het groot geluk zijn Eerste Kommunie
te mogen doen. Wij priesters verheugen ons
met U allen om deze heerlijke gebeurtenis.
Mogen wij U, vader en moeder, uitnodigen
om samen met uw kind naar de kerk te ko
men, en vooraan in de eerste rijen van de
middenbeuk plaats te nemen. De Eerste Kom
muniekanten zullen hun plaats hebben rond
het altaar.
We danken U om uw medewerking en reken
en ten zeerste op uw aanwezigheid.

Met beste dank,
Uw priesters, Michel Ollivier, pastoor,

André Matthys, medepastoor.

V.K.S.J. - Nieuwsjes
30 april is zeker een onvergetelijke zondag
geworden voor velen uit onze jeugdbeweging.
Buiten ieders verwachtingen om, was het weer
ons Vrij gunstig gezind, zodat alles zijn nor
male gang kon gaan. Rond half elf stormden
een 30-tal Reningse Chiro-meisjes onze pa
rochiezaal binnen en samen met onze V.K.S.
ers marcheerden ze naar De Lovie. Daar aan
gekomen vulden we eerst onze uitgehonger
de magen, en daarna begon het succesrijke
bosspel. Allen zwoegden en zweetten om de
talrijke opdrachten zo goed als mogelijk uit
te Voeren. In de Eucharistieviering die daarop
volgde, dankten we de Heer voor ons jong-
zijn, voor ons gezond-zijn, wat ons meer kan
sen biedt dan onze gehandicapte leeftijdge
noten, aan wie wij in de loop van de namid

dag een bezoekje brachten. vermoeid maar
tevreden vatten we dan de terugtocht aan.

Afzwaaiers
Johan Dessein - St. Jansstraat 5
Johan Pareyn - Roesbruggestraat 1
Frans Gruwez - Roesbruggestraat 30
Proficiat en hartelijk welkom thuis en op de
parochie.

A.C.W. Proven - Rerum-Novarum
Dit is een vriendelijke uitnodiging tot het bij
wonen van de Rerum-Novarumviering alsook
de actie Wereldsolidariteit op DONDERDAG
11 MEI 1972 - feest van 0. L. H. Hemelvaart.
Dagorde:
10 uur: Plechtige Eucharistieviering met ge
legenheidssermoen en offergang. Wij vragen
met aandrang dat de leden zoveel mogelijk
zouden willen plaats nemen in de midden-
beuk vooraan.
Voor iedere mis ook de woensdagavond zul
len omslagen gegeven worden voor de actie
Wereldsolidariteit - steun mild deze actie.
14 uur: Uitdeling van pakjes, voor alle kinde
ren van 1 tot 14 jaar waarvan de ouders aan
gesloten zijn bij het A.C.W., bij Dever Cyriel
in het lokaal.
18 uur: Monsterkaarting in het lokaal bij De-
ver Cyriel, geldprijzen voor de winnaars, na
tura prijzen voor de verliezers - Inleg 15 fr.
- loten voor maten.
Voor de vrouwen, aangesloten bij het A.C.W. -

bolling door den uil - inleg 15 fr. - verschil
lende prijzen te winnen in geld.
Er is ook nog grote Rerum-Novarumvinken
zetting in het lokaal bij André Lemahieu in de
voormiddag.
Alle aangesloten leden verwachten wij op dit
uitzonderlijk feest.
N.B.: Wie belet is voor de pakjes van de kin
deren te komen afhalen, gelieve het bestuur
te verwittigen.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Het is al meimaand. We verwachten allemaal
veel van die schone lentemaand. Warmer we
der, stralende zon, bloemen die ons verblijden.
Gods heerlijke natuur op zijn best.
Als we autentieke gelovigen zijn, moeten we
ook meeleven met de kerk, die de mooiste
maand van het jaar heeft voorbehouden aan
de Lieve Vrouw.
Maria is gedurende de twintig eeuwen van
het kristendom een voorwerp geworden van
diepe verering.
Het is zo hartversterkend aan de hand van de
weinige gegevens, die ‘t evangelie ons geeft,
onze gedachten te vestigen en zelf onze ver
beelding te laten dromen over dat gezinsle
ven te Nazaret.
De Mariadevotie is een bron van schone vreug
de, van diepe rust, van edele gevoelens, van
troost en sterkte. We mogen die bron niet
verlaten of minachten. Komt ‘s avonds in de
meimaand te 7 u. bidden aan de grot.

Ons
Pftrochîeblftd
Proven
le Jaargang Nr 19 - 6 mei 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

I~ STER VAN DIENST
vat 7 tot 13 mei : E. H. Ollivier

Pastoor Proven. Tel. 303 91
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Neuville (7 mei) Tel. 303 38
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25



Lectoren voor zondag 14 mei
José Monkerhey: zaterdagavond 19 u.
Roger Benauwt: zondagmorgen 8 u.
Guido Vanderhaeghe : zondagmorgen 10 u.

Boerinnengilde
Op zondag 14 mei te 14 u. is er vergadering
in de Zaal St.-Jozef. We verwachten een tal
rijke opkomst, en maken er een feestvie
rende namiddag van.

Deden hun Eerste Kommunie
Op zondag 7 mei deden 18 kinderen hun
Eerste Kommunie. Deze zijn:
- Berquin Rik-Watoustraat 7
- Bouw Stefaan - Krombekestraat 79
- Deheegher Bart - Blokstraat 1
- Delanote Rik - Couthoflaan 23
- Dequidt Carlo - Couthoflaan 30
- Devaere Dominiek - Mazemanlaan 4
- Devos Dirk - Duinkerkestraat 23
- Vanthournout Geert - Provenstraat 79
- Borra Krista - Molendreef 6
- Dewancker Rita - Statiestraat 14
- Dezitter Linda - Kerkstraat 14
- Luyssen Heidi - Blokstraat 7
- Notredame Veerle - Blokweg 15
- Pacco Carine - Watoustraat 17
- Parmentier Katrien - Provenstraat 22
- Scharre Dorette - Roesbruggestraat 25
- Vandromme Caroline - Markt 20
- Vitse Ria - Roesbruggestraat 18
Aan alle Eerste Kommuniekanten en hun
ouders en familie hartelijk proficiat.

Sinksenkermis
ZATERDAG 20 MEI
om 20 u. Prijskaarting in ‘t Manillen bij M.
Sergier, herberg ,, ‘t Boldershof” voor de le
den van de Spaarkas.
ZONDAG 21 MEI - SINKSEN
om 9.15 u. : Grote Vinkenzetting in ,, De
Jager bij Roger Devos.

Voetbalwedstrijden
om 14 u.: T.S.C. Proven-Sp. Kelem (Kad.)
om 15.30 u.: T.S.C. Proven - Ballon Unic
‘s Namiddags: op de Marktplaats: Volks-
vermaken ingericht door ,,Moeder Noom
om 18 u. : Wandelconcert en Show door de
Muziekmaatschappij ,,De Volksvreugd
‘s Avonds: Zang - Dans - Muziek bij Guy
Verbeke-Ryckewaert.
MAANDAG 22 MEI - 2e SINKSENDAG
om 9 u. : Plechtig Jaargetijde voor de over
leden parochianen.
om 9.15 u. : Vinkenzetting in ,, De Fontein
bij M. Alderweireidt.
‘s Namiddags : Grote Velokoers, 18e Krite
rium van de Westhoek - 3.000 fr. prijzen +
1.500 fr. premies.-45 km. goede baan-Palm
en beker aan de overwinnaar. - Inschrijving
om 15 u. bij Palma Luyssen - Vertrek om
16 u. bij herbergen ~Breda” en de ,, Hoppe
rank - Aankomst bij het Gemeentehuis -

Prijsdeling bij A. Deprey ,, St.-Elooi “.

Op de Marktplaats : Volksvermaken ingericht

door Moeder Noom.
‘s Avonds: Zang - Dans - Muziek bij Guy
Verbeke-Ryckewaert.
DINSDAG 23 MEI
om 9 u. : Plechtig Jaargetijde voor de Ge
sneuvelde soldaten en burgerlijke slachtof
fers van beide oorlogen.
‘s Avonds: Prijskaarting in de herbergen

Breda “- ,, De Hopperank” en ,, ‘t Bolders
hof “. Inschrijvingen in de herberg ,,Breda
KERMISDONDERDAG 25 MEI
‘s Avonds: Prijskaarting bij André Lemahieu.
ZATERDAG 27 MEI
om 9.15 u. : Vinkenzetting in ,, St.-Victor
bij G. Vandromme.
om 15 u. : Voetbalwedstrijd : Top Kerels-
College (Terrein Buseyne).
‘s Avonds: Vogelpikwedstrijd : Proven-Roes
brugge in ,,St.-Victor” bij G. Vandromme.

Damesvoetbal PROVEN - WEVELGEM: 0-0
De match van zondag eindigde op een gelijk
spel, alhoewel de Provense meisjes de gan
se match in de aanval waren. De Provense
doelman had het deze keer zeer gemakke
lijk, daar hij slechts een drietal ballen heeft
moeten plukken. Dit dank zij een uitstekend
spelende verdediging, in het bijzonder Liii
ane Deloz.
Zondag aanstaande worden alle supporters
verwacht voor de thuismatch tegen Pope
ringe om 15u.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Ter gelegenheid van Moederkesdag, zondag
14 mei wil ik graag een woordje schrijven
over moeder, zij verdient het. Moeder is het
hart van het gezin. Moeder is een leven
gevend, onvervangbaar wezen, zich zelf ver
loochenen en dag en nacht in de weer.
Voor moeder zou ik de lofzang willen aan-
halen uit het Oude Testament, men kan haar
met geen ander woorden beter beschrijven.
Moeder : fleen degelijke huisvrouw, wie zal
haar vinden 7 Zij staat op als het nog nacht
is, - of zij is op als het nog nacht is. Zij geeft
haar huis het voedsel. Zij omgordt haar len
denen met kracht en versterkt haar armen.
Kracht en luister is haar gewaad. De komen
de dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij
haar mond. Zij houdt toezicht op de gang van
haar huishouding, en het brood der traag
heid eet zij niet.
Moeder wordt aldus bezongen : ,, ze bidt
voor u, ze werkt voor u, ze zorgt voor u, en
het enige kwaad dat ze u ooit aandoet is te
sterven en u te verlaten “. Dit zijn slechts
enkele van de ontelbare warme getuigenis
sen. Alle maken ze duidelijk dat de moeder
enig is. Wat al wassen, plassen, strijken,
naaien, koken, verstellen... komen er niet
aan te pas. Een lange paternoster van ge
duld, zorg, kommer, angst, lach en vreugde..
is het deel van de moeder.
Mochten we haar met bloemen gedenken op
moederkesdag. Leve Moeder.

Ons
Pnrochîeblftd
Proven
le Jaargang Nr 20 - 13 mei 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

_STER VAN DIENST
van 14 tot 20 mei : E. H. Vanden Abeele

Pastoor Roesbrugge. Tel. 303 74
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandenberghe (14 mei) Tel. 306 37
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 13 mei
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot tot intentie v. d. gevers
19 u. Gez. mis v. Julienne Dewickere

vanwege de geburen
Zondag 14 mei
8 u. Gez. mis v. Maria Deroubaix, wed.

van Isidoor Wyckaert en van Leon
Meersseman

10 u. Gez. 6-wekenmis v. Lucie Cam
bier, echtgte v. Camiel Quaghebeur

Maandag 15 mei
~ ‘. H. mis voor overl. familie (N.V.)
Ldsdag 16 mei
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijz. intentie vw. de gever
Woensdag 17 mei
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijz. intentie (M.)
Donderdag 18 mei
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijz. intentie vw. de gever
Vrijdag 19 mei
8u. H.mis voor oven, ouders en fa

milie (D.V.)
Zaterdag 20 mei
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot tot intentie v. d. gevers
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Guillaume

Berquin echtg. v. Ivonne Mortaigne
Zondag 21 mei - Pinksteren

Kermiszondag
8 u. Gez. 6-wekenmis v. Emiel Soenen

wednr van Madeleine Verhaeghe
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Lucie Cam

bier, echtge v. Camiel Ouaghebeur



Kermïszondag
8 u. Gez. 6-wekenmis v. Emiel Soenen

wednr van Madeleine Verhaeghe
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Lucie Cam

bier, echtge v. Camiel Quaghebeur
L ndag 22 mei - 2de Sïnksendag
9 u. Plechtig Jaargetijde v. d. overle

den parochianen
Dinsdag 23 mei
9 u. Plechtig Jaargetijde v. d. gesneu

velde soldaten en burgerlijke slacht
offers van beide wereldoorlogen.

Woensdag 24 mei
8 u. H. mis voor overleden zuster
Donderdag 25 mei
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijz. intentie vvv. de gever
Vrijdag 26 mei
8 u. H. mis voor oven, familie (N.V.)
16 u. Pl. Huwelijksmis van Willy Du

casteele en Marie-Thérèse Menu
Zaterdag 27 mei
8u. H.mis voor oven, ouders en fa

milie (D.V.)
19 u. Gez. 6-wekenmis voor Emiel Soe

nen, wednr v. Madeleine Verhaeghe

Zondag 28 mei
8 u. Gez. mis v. Omer Lefebvre vw.

de geburen
10 u. Pl. Dankmis v. d. Jubilarissen:

Romain Fossaert-Dehaeck en Camiel
Ostyn-Vandensteendam ter gelegen
heid van hun gouden bruiloft

Lectoren voor zondag 21 mei
Frans Ide: zaterdagavond 19 u.
Roger Pareyn : zondagmorgen 8 u.
Alfons Debergh: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
Claudine Mares, d. v. Cyriel en van Brigitte
Deroo - Roesbruggestraat 31a.

Huwelijksaankondiging
Willy Ducasteele van St.-Henricus-parochie te
Rumbeke en Marie-Thérèse Menu van hier,
Watoustraat 46.

Jeugdmissen
Vrijdagavond in de St.-Jozefszaal, samenkomst
van de werkgroep ,, Jeugdmissen “. Voorbe
reiding jeugdmis voor de maand juni.

K.L.J. - Landbouw en Wegcode
Op donderdag 25 mei komt adjudant-chef Vy
vey uit Kortenberg ons handelen over ,, De
landbouwer en de wegcode “. Het wordt een
zeer leerrijke avond met dia’s en film. Aan de
aanwezigen zal gratis de wegcode (bijna
100 blz.) aangeboden worden. De chef zal ons
ook op alle mogelijke vragen i.v.m. de land-
bouwer en het wegverkeer antwoorden. Deze
vergadering begint om 20 u. in de St.-Jozefs
zaal. Wees stipt. Telaatkomers zijn zeer hin
derend voor de spreker.

Aankomsten en Verhuizingen
Willy David van Alveringem naar Roesbrugge
straat 11.
Freddy Wyffels uit Westvleterenstraat 8 -

Krombeke, naar Winnezeelestraat 27-Watou.

Verblijven in het gesticht
Gasthuisstraat 25

1 Camiel Beudaert v. 1886 Proven
2 Remi Coulier v. 1892 Leisele
3 Irma Cayzeele v. 1886 Leisele
4 Remi Raeckelboom v. 1901 Proven
5 Blanche Devos v. 1900 Proven
6 Firmin Debergh v. 1901 Roesbrugge
7 Camiel Dewulf v. 1892 Krombeke
8 Maurits Decrock v. 1900 Proven
9 Remi Quaghebeur v. 1901 Proven

10 Maurits Devloo v. 1894 Beveren
11 Karel Ducorney v. 1894 Beveren
12 Maurits Behaeghel v. 1913 Haringe
13 Theophiel Saesen v. 1892 Roesbrugge
14 Martha Maddelein v. 1899 Langemark
15 Maurits Vandevelde v. 1923 Beveren
16 Achiel Deschrevel v. 1902 Stavele

Gemeenteraad : woensdag 24 mei 19u.
Bijzonderste programma punten:
- rekeningen van C.O.O. en Kerkfabriek
- meerdere werken: kerk St.-Blasius
- vaststelling van pers. kader en administr.

statuut v. gemeentepersoneel
- dossier: glasramen v. parochiekerk St-Victor

Proven.

Nog Proven-Kermis
Voor Kermis-zondag 21 mei werd nog niet ver
meld in het parochieblad
ZONDAG 21 MEI : ,, Sinksenkermis “, bij A.
Lemahieu, Zaal ‘t Rozenhof: Fantastisch Bal
met ,, Discobar Hoppebel “, Magische Licht-
show (Belgische medewerker Radio Noord
zee). Begin te 20 uur. Inkom gratis.
ZONDAG 28 MEI - KOEKEZONDAG
Huldiging door het Gemeentebestuur van de
Echtparen : Romain Fossaert-Dehaeck en Ca
miel Ostyn-Vandensteendam om hun Gouden
Bruiloft.
om lOu.: Dankmis, waarna Ontvangst door
het Gemeentebestuur - opgeluisterd door de
Muziekmaatschappij.
Parking ,, Canada ,,: 2de Internationale Rally
voor Veterancars. Omloop : De Hoppelandrou
te (wagens van v56r 1941).
om 9 u.: Start le gedeelte - 11.30 u. : Aan
komst te Poperinge.
van 12.30 u. tot 14.30 u. : Tentoonstelling der
wagens (Bertenplaats).
om 14.30 u. : Vertrek 2de gedeelte - Aankomst
om 15.30 u. Parking Canada - Prijsuitdeling.
om 20 u. : Prachtige Prijsdeling van de Voet
balpronostiek ~Rood-Geel” bij G. Verbeke
Ryckewaert.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Op het kermis-programma van Sinksen, dat
verleden week in het parochieblad stond, zie
ik dat er binst de kermis, prijskaartingen zijn,
en vinkenzetting, en voetbalwedstrijden, en
volksvermaken, en wandelconcert met show,
en zang en dans en muziek, en velokoers, en
vogelpikwedstrijd, en nog allerlei attracties
meer. . . ik wens maar één ding: mochten al
le neringdoeners en winkeliers en cafébazen
en allen die bij de kermis baat kunnen hebben,
mochten allen welvaren en een beetje profijt
opdoen.
Ja, mochten die paar kermisdagen met Sink
sen voor vele mensen ook, die gehele dagen
in ‘t werk staan een deugddoende ontspan
ning betekenen, wat iedereen in deze tijd van
gejaagd en haastig leven z6 nodig heeft
In dien zin wens ik U allen een vrolijke Ker
mis. Laten we echter de kerk niet vergeten,
want kermis komt van Kerkmis. Ik mag aldus
uw aandacht trekken op uw zondagmis met de
hoogdag van Sinksen, en op de plechtige jaar
getijden maandag en dinsdag voor de overle
den parochianen en voor onze gesneuvelde
soldaten. Moge St.-Victor, de patroonheilige
van onze kerk fier zijn over U allen.

Ons
PfIrochieblud
Proven
le Jaargang Nr 21 - 20 mei 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

1- ..STER VAN DIENST
van 21 tot 27 mei : E. H. Bruneel

Pastoor Haringe. Tel. 30609
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandercruysse (21 mei) Tel. 306 47
Dokt. Deblaere (22 mei) Tel. 302 44
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 20 mei
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot tot intentie v. d. gevers
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Guillaume

Berquin echtg. v. lvonne Mortaigne
Zondag 21 mei - Pinksteren



Zondag 4 juni
8 u. Gez. mis vw. C.O.O. v. E. H. Leroy
lOu. Gez. 6-wekenmis v. Lucie Cam

bier, echtge v. Camiel Quaghebeur
Lectoren voor zondag 28 mei
Jozef Gruwez: zaterdagavond 19 u.
Kris Rosseeuw: zondagmorgen 8 u.
Michel Borrey: zondagmorgen 10 u.

Afscheid - K.L.J.
Op vrijdag 2 juni wordt in onze K.L.J.-afdeling
het afscheid gevierd van onze leider Michel,
die gedurende vele jaren aktief lid is en sinds
drie jaar leider. Aan hem onze welgemeende
dank, proficiat en hartelijke gelukwensen.

Jeugdmis - K.L.J.
Op zondag 4 juni wordt de mis van 10 u. ver
zorgd door de K.L.J., thema : arbeid.

Is uw kind in een jeugdbeweging?
Proven telt drie bloeiende jeugdgroeperingen
met samen bijna 300 aangesloten leden. Voor
onze jongens is er de Chiro, voor onze jongens
en meisjes vanaf 17 jaar hebben we de K.L.J.,
en voor onze meisjes vanaf 12 jaar en ouder
bestaat er de V.K.S.J. Ouders, denk er eens
over na en moedig uw kinderen aan zich aan
te sluiten.

Biecht voor de Eerste Vrijdag
Donderdag 1 juni, kwart v65r 9 u. biechtgele
genheid voor de schoolkinderen van het 5de
en 6de leerjaar jongens en meisjes in voorbe
reiding van de Eerste Vrijdag van de maand
juni toegewijd aan het H. Hart.

Huwelijksaankondiging
Martial Vandenbilcke van Poperinge en Berna
dette Vandensteendam van hier, Gasthuis
Straat 52.

Gouden Bruiloften
Wij houden eraan de Jubilarissen : Camiel
Ostijn-Vandensteendam Julia, Gasthuisstraat
50, en Romain Fossaert-Dehaeck Rachel, Krom
bekehoek, hartelijk proficiat te wensen ter ge
legenheid van hun gouden Bruiloft, die ook in
een plechtige Dankmis (aangevraagd door het
Gemeentebestuur) gevierd wordt in de kerk.
Mochten vele vrienden en kennissen en gebu
ren vooral eraan houden in die dankmis om
10 u. aanwezig te zijn, uit sympathie voor de
Jubilarissen. Een beetje bevlagging (voor wie
het mogelijk is) op zondag 28 mei in de Gast
huisstraat, de Markt, de Statiestraat en de
Krombekehoek, waar de Jubilarissen moeten
voorbijkomen, zou aan het geheel een feeste
lijke stemming geven.

Gemeentelijke Jongensschool
Reizen om te leren”

Op dinsdag, 6 juni schoolreis naar Nederland,
eiland Walcheren. Vertrek aan de jongens
school om 6.30 u.

Reisweg: Proven naar Brugge, Tolkantoor
Sluis, Breskens. Veerboot naar Vlissingen, ha
ven, scheepstimmerwerven. Middelburg op het
eiland Walcheren. — Bezoek aan de stad en
aan Miniatuur Walcheren. Rondrit op het ei
land : Koudekercke, Zoutelande, Westkapelle,
Domburg, Vrouwenpolder — Veer. Bezoek aan
de dam welke Walcheren met Noord-Beveland
verbindt. Terug langs dezelfde weg naar Sluis,
daarna langs onze Belgische kust: Knokke,
Heist, Zeebrugge, Blankenberge, Wenduine,
Den Haan, Bredene, Oostende, Nieuwpoort
Bad, De Panne, Adinkerke, De Meli. — Bezoek
aan De Meli. Terugweg over Veurne, De Moe
ren, Houtem, Leisele, Beveren-lJzer, Roesbrug
ge, Proven.

Proven gedurende de oorlog: 1792-94
(vervolg en slot)
De 3de november komen 300 carmagnolen uit
Poperinge. Ze plunderen niet in het dorp zelf,
wel op de hoeven. Ze bewegen de gevluchte
pastoor en kapelaan terug te keren. Die kun
nen gerust mis en andere diensten doen.
Op 13 november roven de Fransen al het zit-
verwerk, dat nog in de kerk gebleven was. Ze
halen de klokken uit de toren en voeren ze
weg.
In het begin van 1794 werden de jacobijnen
opnieuw uit West-Vlaanderen verdreven, doch
aan de lijn Veurne-Poperinge duurden de ge
vechten voort. De republiek lanceerde eind
april een nieuw offensief. Eind juli was gans
ons grondgebied definitief in haar macht.
Van de verbonden mogendheden was niet de
minste hulp meer te verwachten. Tot 1815
zouden we van de hoop moeten leven.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Het kan nuttig zijn ons mensen gerust te stel
len aangaande naamloze brieven die ze ont
vangen (dat gebeurt op iedere parochie), waar
aan geen het minste geloof moet gegeven
worden. Het gaat immers over die Kettingbrie
ven van de Heilige Antonius. Ik ken bijna van
buiten wat erin zo’n brief staat : ,, Deze brief
is afkomstig uit Bulgarije en moet de wereld
rond. Laat er 24 afdrukken van maken en stuur
ze naar vrienden en familie v66r er 9 dagen
verlopen zijn. U zult een aangename verrassing
ontvangen. Constantin Den ontving de ketting,
liet er afdrukken van maken, verstuurde ze
en 9 dagen later ontving hij negen millioen
dollar. Aurealie Drax verbrandde de ketting
brief alvorens op zakenreis te gaan en de gan
se familie werd in de miserie gedompeld....
enz. enz. En op het einde van zo’n brief staat
er nog : ,, Stop deze ketting onder geen voor
wendsel, doe wat er U gevraagd wordt. . bidt
3 weesgegroeten en drie gloria’s voor de H.
Antonius
Dierbare mensen, moest het soms gebeuren
dat U zulk een brief of dergelijke kettingbrie
ven ontvangt, laat U dan niet door vrees bein
vloeden, en begin nooit met over te schrijven
en rond te sturen.

Ons
Pftrochleblftd
~roven
le Jaargang Nr 22 - 27 mei 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

PRIESTER VAN DIENST
van 28 mei tot 3 juni : E. H. Maes

Pastoor Krombeke. Tel. 401 84
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Neuville (28 mei) Tel. 303 38
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 27 mei
8u. H.mis voor oven, ouders en fa

milie (D.V.)
19 u. Gez. 6-wekenmis voor Emiel Soe

nen, wednr v. Madeleine Verhaeghe
Zondag 28 mei - Koekezondag
8 u. Gez. mis v. Omer Lefebvre vw.

de geburen
10 u. Pl. Dankmis v. d. Jubilarissen

Romain Fossaert-Dehaeck en Camiel
Ostyn-Vandensteendam ter gelegen
heid van hun gouden bruiloft

ft. ..indag 29 mei
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijz. intentie vw. de gever
Dinsdag 30 mei
8 u. H. mis voor oven, familie (N.V.)
Woensdag 31 mei - 0. V. Vr. Bezoek
8 u. H. mis voor overleden vader.
Donderdag 1 juni - Sacramentsdag
8u. H.mis voor oven, ouders en fa

milie D.V.)
Vrijdag 2 juni - Eerste Vrijdag
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijz. intentie (G.)
Zaterdag 3 juni
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw van

de grot (L.V.)
9.30 u. Pl. Huwelijksmis voor Martial

Vandenbilcke en Bernadette Vanden
steendam.

19 u. Gez. 6-wekenmis v. Guillaume
Berquin echtg. v. lvonne Mortaigne



ESTER VAN DIENST
van 4 tot 10 juni : E. H. Ollivier

Pastoor Proven. Tel. 30391
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Sergier (4 juni) Tel. 401 92
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 3 juni
9.30 u. Pl. Huwelijksmis voor Martial

Lectoren voor zondag 4 juni.
Luc Lemahieu : zaterdagavond 19 u.
Luc Malbrancke: zondagmorgen 8 u.
K.L.J.: zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Jérôme Devos, weduwnaar van Maria Ver
meulen, overleden te Poperinge op 30 mei II.
in de leeftijd van 82 jaar, en die zaterdag
3 juni om 10.30 u. hier wordt begraven.

V.K.S~J. - om te onthouden
Vergeet niet: houdt 19 tot 26 juli vrij. We
gaan op kamp naar Ronse, in de mooie streek
van de Vlaamse Ardennen en de Kluisberg.
Ondertussen aan allen veel succes in de
examens.

K.L.J.
Alle leden worden verwacht op vrijdag 2juni.
te 20 u. in de Zaal St. Jozef. Het wordt een
topper, met o.m. een: ,, Dank U “ aan leider
Michel Devooght, die op 1juli in het huwelijk
treedt.

Huwelijksaankondiging
Guido Lelieur van Roesbrugge en Christine
Buseyne van hier - Roesbruggestraat 17.

Verhuizingen
Debruyne Jeanne, Stationsstraat 71 naar Roes
brugge-Haringe.

Plechtige Kommunikanten en Vorme
lingen op zondag 18 juni 1972.

1. Katrien Debeer - Couthoflaan 17
2. Caroline Derycke - Blokstraat 3
3. Rita Devaere - Mazemanlaan 4
4. Werner Notredame - Blokweg 13
5. Marc Descamps - Couthoflaan 15
6. Edwin Scharre - Roesbruggestraat 25
7. Paul Gheldof - Couthof laan 27
8. Frank Lemahieu - Stationsstraat 73
9. Guido Pareyn - Roesbruggestraat 1

10. Filip D’Hooghe - Blokstraat 7
11. Ronny Parret - Couthoflaan 24
12. Eddy Parmentier - Roesbruggestraat 7
13. Geert Brysbaert - Roesbruggestraat 15
14. Marnix Degruyter - Gasthuisstraat 7
15. Ronny Vandromme - Watoustraat 10
16. Frans Bouw - Krombeeksestraat 79.

Danken
De Gouden Jubilarissen Romain Fossaert-De
haeck en Camiel Ostyn-Vandensteendam hou
den eraan het Gemeentebestuur, en allen die
eraan meegeholpen hebben om van hun Gou
den Bruiloftsfeest zondag II. 28 mei een schoon
feest te maken, hartelijk te bedanken, in het
bijzonder ook voor het mooi geschenk die ze
mochten in ontvangst nemen.

Zondag 4 juni
Op zondag 4 juni wordt de hoogmis om 10 u.
verzorgd door de K.L.J. We mogen onze Jeugd-
bewegingen dankbaar zijn om hun bereidwil

ligheid, en om de inspanning die ze doen, om
de Eucharistieviering in hun parochiekerk te
helpen verzorgen.

De Relikwieën der Heiligen vereerd in
onze kerk.
inleiding.
Door de eeuwen heen heeft de Provense be
volking steeds blijk gegeven van haar diep ge
loof. Een bewijs hiervan is wel dat ze zich niet
uitsluitend tot Christus en Zijn Moeder, maar
tevens tot een groot aantal heilige martelaren
en belijders heeft gericht. Hier volgt een lijst
van de vereerde relikwieën, die grotendeels
nog in de kerk worden bewaard.

(vervolgt)

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
In de maand juni zou het om wel te zijn op de
eerste plaats moeten beginnen een beetje
warmer weder te worden. Maar dat hangt van
ons niet af. Wij kunnen er alleen om verlangen
en erom vragen.
De maand juni is ook de maand met een heel
bijzonder punt op het programma, namelijk
de plechtige Kommunie en het Vormsel die op
onze parochie tesamen in één plechtigheid
plaats heeft op zondag 18 juni in de mis van
10.30 u. Deze dubbele plechtigheid zal in onze
kerk geleid worden door een vertegenwoordi
ger van onze Bisschop, namelijk E. H. J. Van
tieghem, die het Vormsel zal toedienen aan
16 vormselkandidaten, hoger vermeld in het
parochieblad. We zullen van die Plechtige Kom
munie en Vormsel in de kerk een schone, een
treffende, maar sobere en eenvoudige plechtig
heid maken. Intussen zijn de jonriens en de
meisjes bezig zich terdege voor te bereiden,
wetend dat hun Plechtige Kommunie het feest
is van de dankbaarheid, vooral tegenover va
der en moeder, die tot nu toe alles gedaan
hebben, alles gegeven hebben om van hen
een goede jongen en een flink meisje te ma
ken. En ze weten daarbij ook, wat hun Vorm
sel betekent, ze zijn niet langer kind meer,
maar groeien naar volwassenheid. Ze zullen
van nu voortaan als gevormden zelf meer en
meer moeten verantwoordelijkheid opnemen,
en durven kiezen voor het goede in hun leven.
We moeten ook dit nog bekend maken dat
ieder vormeling een peter kiest (voor de jon
gens) en een meter (voor de meisjes).
Het is goed dat de ouders ook weten dat er
na de Plechtige Kommunie en Vormsel, ‘s an
derendaags geen plechtige dankmis meer is
in de kerk. Dus alles gebeurt in één en dezelf
de plechtigheid op zondag 18 juni in de mis
van 10.30 u.
Ik verheug er mij ook om, dat de ouders van
onze Plechtige Kommunikanten en Vormelin
gen akkoord zijn om hun kinderen die dag t~
laten verschijnen in eenvoudige kledij, in een
kostuum die vader en moeder voor hen kopen,
zonder overdreven onkosten. Het innerlijke is
immers meer van belang dan het uiterlijke.

Ons
Purochieblad
Proven
le Jaargang Nr 23 - 3 juni 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

Vandenbilcke en Bernadette Vanden
steendam.

10.30 u. Pl. Begrafenis van Jérôme De
vos, wedn. v. Maria Vermeulen.

19 u. Gez. 6-wekenmis v. Guillaume
Berquin echtg. v. ivonne Mortaigne

Zondag 4 juni
8 u. Gez. mis vw. C.O.O. v. E. H. Leroy
lOu. Gez. 6-wekenmis v. Lucie Cam

bier, echtge v. Camiel Quaghebeur
- ~andag 5 juni
u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor
een genezing.

Dinsdag 6 juni
8 u. H. mis voor oven, ouders (L.V.)
Woensdag 7 juni
8 u. H. mis voor overleden vader.
Donderdag 8 juni
8 u. H. mis v. e. bijz. overledene (G.B.)
Vrijdag 9 juni - Feest van het H. Hart
8 u. H. mis ter ere v.h. H. Hart v. Jezus.
Zaterdag 10 juni -

Onbevlekt Hart van Maria
8u. H.mis ter ere v. 0. L. Vrouw tot

intentie van de gevers.
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Emiel Soenen

wedn. van Madeleine Verhaeghe.
Zondag 11juni
8 u. Gez. 6-wekenmis v. Guillaume

Berquin, echtg. v. Ivonne Mortaigne.
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Lucie Cam

bier, echtge v. Camiel Quaghebeur.



Zondag 18 juni
8 u. Gez. 6-wekenmis voor Guillaume

Berquin echtg. v. Ivonne Mortaigne
1O.30u. Pl. Gemeenschapsmis ter ge

legenheid van de Pl. Kommunie en
het Vormsel.

Lectoren voor zondag 11 juni
Dirk Vandenbussche : zaterdagavond 19 u.
Roger Benauwt: zondagmorgen 8 u.
Donald Deiplacie: zondagmorgen 10 u.

Te 10.30 u.
Plechtige Kommunie en H. Vormsel hebben
plaats op zondag 18 juni in de Hoogmis en let
nu goed op voor de mensen die komen naar
die mis: niet te 10 u., maar wel te 10.30 u.

Honderste lid - Chirojeugd
Het is echt niet te geloven hoe bepaalde men
sen het aandurven een jongen van zeven jaar
te ontvoeren. Dit gebeurde zondag 4 juni bij
de viering van het honderdste lid. Gelukkig
waren alle chirojongens erg koelbloedig en
konden de ontvoerders door de jongens zelf
aangehouden worden. Toen pas lekte het uit
dat het om een spel ging. Aan ons honderdste
lid : hartelijk proficiat en welkom

Zomerfeesten - De Lovie - Proven
Op 1 - 2 en 3 juli ‘72 hebben in ,, De Lovie
voor de tiende maal de grote Zomerfeesten
plaats.
Daar het een Jubileum-uitgave is (lOde keer)
worden dit jaar deze Zomerfeesten speciaal
verzorgd en zal een prima programma aange
boden worden. Iedereen welkom.

De naam ,, Devos” in Proven
Het is ook wel een uitzondering en een record
om zo te zeggen dat men op een gemeente
als Proven, St.-Victor, met een 400 tal gezin
nen, niet minder dan 56 keren de familienaam

Devos ‘ ontmoet bij groot en klein, mannen
en vrouwen, jongens en meisjes.
56 Personen dragen de naam ,, Devos “ als
volgt verdeeld:
- Markt: één, in het nummer 16.
- Gasthuisstraat: twaalf samen, in de num

mers 4 - 22 - 38 - 9 - 37 en 39.
- Statiestraat: tien samen, in de nummers

21 - 4 en 14.
- Watoustraat: negen samen, in de nummers

5-14-16-34-48-70en72.
- Mazemanlaan : zeven samen, in de nummers

9 en 11.
- Klyttestraat: zes samen, in de nummers

20 - 36 en 38.
- Roesbruggestraat: zes samen, in de num

mers 23 en 35.
- Couthoflaan: twee samen, in de nummers

24 en 27.
- Reningestraat: drie in het nummer 4.

Namiddagreis K.A.V. en K.L.V.
Langs deze weg nodigt de K.A.V. en de K.L.V.

U vriendelijk uit op een namiddagreis naar
Brugge op 22 juni. Hou deze namiddag vrij,
want het wordt de moeite waard. Eerst bezoe
ken we het museum PERMEKE, daarna de
unieke dolfijnen- en zeeleeuwenschows te
Brugge, het bekende Boudewijnpark en een
uitstekend restaurant.
Hierna bent LJ een paar uurtjes Vrij en kunt U
een rustige wandeling maken door het schil
derachtige Brugge.
De prijs bedraagt 140 fr. voor de leden, en
150 fr. voor de niet-leden, de ingangen voor
het museum en de dolfijnenschows inbegre
pen. Vertrek te 13 u. op de Marktplaats te
Proven. Gelieve uw naam op te geven v55r
18 juni bij Mevr. Devos-Coeckelbergh, Stati
onsstraat 21.
Na ons geslaagd sportjaar 1971 houden wij er
aan dit jaar opnieuw aan sport te doen, en we
starten ermee op maandag 12 juni met een
fietstocht naar de grot te Westvleteren. Sa
menkomst om 13 u. op de hoek van de Watou
Straat. We fietsen langs de Watoustraat, Blok-
straat, St.-Janstraat, Klyttestraat, . . naar de
abdij St.-Sixtus.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
De Plechtige H. Kommunie en het H. Vormsel
zijn een belangrijke parochiale gebeurtenis,
die zoals U reeds weet plaats heeft op onze
parochie op 18 juni in de hoogmis te 10.30 u.
en die geleid wordt door de Vormsel-bedienaar
E. H. Vantieghem.
13 Jongens en 3 meisjes doen die dag hun
Pl. Kommunie en ontvangen in dezelfde M. mis
het Vormsel. De Pl. Kommuniekanten en Vor
melingen verzamelen die dag op tijd in de
kerk vooraan op de hun voorbehouden plaat
sen.leder vormeling kiest een peter (voor de
jongens) en een meter (voor de meisjes). De
Peters en de Meters zullen door de vormelin
gen een brief overhandigd worden van Mgr.
Desmedt, Bisschop van Brugge.
De toediening van het H. Vormsel gebeurt on
der de Eucharistieviering die op die dag een
uitdrukkelijke dankmis is voor de Pl. Kommu
niekanten. De H. Vorming is de vervollediging
van het H. Doopsel. Na de homilie van de be
dienaar van het Vormsel heeft een plechtige
doopherdenking en geloofsbelijdenis plaats.
We noemen dat de vernieuwing van de doop-
beloften. De kinderen moeten tot viermaal toe
antwoorden : ,, ik geloof “. Ook aan de ouders
stelt de bedienaar een vraag : ,, belooft gij uw
kinderen verder te begeleiden en te steunen
in hun geloofsbeleving. Zij antwoorden: ,, Ja,
dat beloven wij “. Ook aan de peters en de
meters wordt een vraag gesteld: ,, belooft gij
deze jonge kristenen te helpen door zelf als
kristen, een goed voorbeeld te zijn, en door
hen verder te steunen, in de momenten dat zij
het nodig hebben. Antwoord : ,, Ja, dat belo
ven wij “. Onder de vorming staan peter of
meter achter het kind en leggen de rechter
hand op dezes schouder.

Ons
Pnrochieblftd
Proven
le Jaargang Nr 24 - 10 juni 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 30391 - Drukk. Schoonaert

VAN DIENST
van 10 tot 17 juni : E. H.Vanden Abeele

Pastoor Roesbrugge. Tel. 303.74
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandenberghe (11juni) Tel. 306.37
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 10 juni -

Onbevlekt Hart van Maria
8u. H.mis ter ere v. 0. L. Vrouw tot

intentie van de gevers.
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Emiel Soenen

wedn. van Madeleine Verhaeghe.
Zondag 11juni
8 u. Gez. 6-wekenmis v. Guillaume

Berquin, echtg. v. Ivonne Mortaigne.
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Lucie Cam

bier, echtge v. Camiel Ouaghebeur.
M~indag 12 juni
~ H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

een genezing.
Dinsdag 13 juni
8 u. H. mis voor overl. ouders (L.V.)
Woensdag 14 juni
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw tot in

tentie v. d. gevers in de Kapel van de
U ilegatstraat.

Donderdag 15 juni
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor
een bijzondere intentie (M.)
10.30 u. Pl. Huwelijksmis van Guido

Lelieur en Christine Buseyne, en van
Marc Lelieur en lrène Vandenbroucke

Vrijdag 16 juni
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw tot

intentie van de gever.
Zaterdag 17 juni
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw tot

intentie van de gevers.
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Emiel Soenen

wedn. van Madeleine Verhaeghe.



rt~lESTER VAN DIENST
van 18 tot 24 juni: E. H. Bruneel

Pastoor Haringe. Tel. 306 09
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandercruysse (18 juni) Tel. 306 47
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 17 juni
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw tot

intentie van de gevers.
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Emiel Soenen

wedn. van Madeleine Verhaeghe.
Zondag 18 juni
8u. Gez. 6-wekenmis voor Guillaume

Berquin echtg. v. lvonne Mortaigne
10.30u. Pl. Gemeenschapsmis ter ge

legenheid van de Pl. Kommunie en
het Vormsel.

Maandag 19 juni
H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijz. intentie van de gever.
Dinsdag 20 juni
8 u. H. mis v. e. bijz. overledene (J.D.)
Woensdag 21juni
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

een bijzondere intentie.
Donderdag 22 juni
8u. H.mis v. overl. ouders en familie
Vrijdag 23 juni
8 u. H. mis t. e.v. Kindje Jezus v. Praag
Zaterdag 24 juni
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers.
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Guillaume

Berquin, echtg. v. lvonne Mortaigne.
Zondag 25 juni
8 u. Gez. Fondatiemis voor overleden

rechthebbenden.
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Lucie Cam

bier echtge v. Camiel Quaghebeur
vanwege C.O.0.

Lectoren voor zondag 18 juni
Henri Gruwez: zaterdagavond 19 u.
Jan Vandenbroucke : zondagmorgen 8 u.
Pl. Kommuniekanten: zondagmorgen 10.30 u.

Huwelijksaankondiging.
Joseph Vandenbussche van St-Jan ter Biezen
en Christiane Vandenbroucke van hier - Uile
gatstraat nr. 6.

Onze kerk is net.
Dank zij de bereidwillige hulp van een tiental
dames en enkele heren ziet het huis van ons

Vader er zomer-fris uit. Mijn oprechte dank
aan allen die hieraan meewerkten.

Chiro-inschrijving Bivak
Langs deze weg herinneren wij er de ouders
nog eens aan dat de inschrijving voor het bi-
vak moet gebeuren, ten laatste voor zondag
avond 18 juni. Dit is noodzakelijk opdat we
alles definitief zouden kunnen regelen voor de
reis en het logement. Men kan inschrijven bij
alle leiders.

Eén ,, Vosje” te kort.
In plaats van 56 keren de familienaam ,, De-
vos “ in Proven, is het wel 57 keren. Er is nog
een Blanche Devos in het ouderlingengesticht,
Gasthuisstraat 25, die de vorige keer in het
parochieblad niet werd vermeld. En in de Gast
huisstraat vinden we een ,, Devos in Nr 11
en niet in Nr 9.

Namiddagreis v. d. Gepensioneerden
Op woensdag 21juni in de namiddag gaan de
bejaarden op reis naar de vlaamse bergen.
Als zij daarover geraken met twee autocars,
gaan ze ook nog de haven van Duinkerke be
zoeken, om dan terug te keren langs de Meli
te Adinkerke.
Vertrek om 13 u. op de markt van Proven.
Terug thuis rond 9.30 u. ‘s avonds. Er zijn nog
twee middelmatige plaatsen vrij, zich aange
ven bij Maria van Pols.
— Donderdag 22 juni is er kaarting voor de
gepensioneerden in het gewoon lokaal, die we
ten zeerste aanbevelen.
— Maandag 3 juli, uitstap naar De Lovie. Ge-
lief zich aan te geven bij het bestuur zo gauw
mogelijk.

De Lovie voor de Gepensioneerden
Op maandag 3 juli staan de poorten van De
Lovie gastvrij open voor alle gepensioneerden.
Om 14 u. verwachten wij ze, in de grote zaal,
waar wij ze vergasten op een gezellig feest.
Dit jaar treedt de Kortrijkse keurgroep KREA
CHOOR voor het voetlicht, met ballet, vendel
zwaaien en volksdansen, terwijl een forma
tie van het orkest ,, The KONTIKI’S” instaat
voor muziek en dansgelegenheid.
En, ondanks alles, behouden wij het entree
geld op 10 fr. per persoon. Wij zouden echter
vragen dat de deelnemers die per autocar af
komen, hun entreegeld zouden overmaken aan
de begeleider van de bus, die het dan bij de

zaal kan overhandigen aan onze secretaris, ter
wijl de personen die met privaat auto’s aange
bracht worden, het entreegeld aan de ingang
van het Domein voldoen. Zo kan alles vlot
verlopen. Voor wat de bevoorrading in spijs
en drank betreft, de twee Restaurants zullen
daar zeker kunnen voor instaan. Aan alle Ge
pensioneerden nogmaals hartelijk welkom.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Jongeren,

Aan de 18 jonge kristenen aan wie op 18 juni
1972 de Geest van God op een bijzondere
wijze wordt uitgestort.
De voorbereiding tot uw Pl. Kommunie en H.
Vormsel is nu voorbij. Nu volgt alleen nog de
plechtigheid zelf op zondag aanstaande 18juni
in de Hoogmis te 10.30 u. Maar let nu goed
op, met die plechtigheid is het niet gedaan.
Integendeel, het moet nu beginnen, dat ge als
zelfstandige jonge kracht leert leven. Ge moet
geleidelijk het leven, mensen en gebeurtenis
sen met andere ogen bekijken. De Catechese
heeft u veel geleerd. Ge zijt op ontdekkings
reis gegaan. Als een jonge Colombus hebt ge
Amerika ontdekt. ‘t Moet tot uw voordeel
zijn. We hebben samen het Amerika van uw
eigen gezin ontdekt. Vroeger waren vader en
moeder u zoveel waard als gij van hen kondet
profiteren. Gij jongens en meisjes zult voort
in uw thuis nog veel profiteren: liefde, ge
negenheid, veiligheid en levensonderhoud. Ge
kunt ook nog voort profiteren van de levens
wijsheid van uw ouders. Want, weet het goed,
Pl. Kommuniekanten en Vormelingen, uw va
der en moeder zijn verstandige mensen, zij
weten het nog altijd best. Ge moet voort dek
king zoeken in uw thuis. Zoals de strijders
hun gezicht dekten met een schild, zo moet ge
uw eigen waarden, kostbaarder dan goud,
dekken tegen allen die u plunderen willen van
al het schone en het goede dat gij bezit.
Maar van nu voort moet uw thuis en uw fami
lie iets hebben aan U.
Samen hebben we ook in de voorbereiding tot
uw H. Vormsel andere gemeenschapperi Ieren
ontdekken : ni. : uw vrienden, uw buurt en
vooral de Kerk. De Kerk is die andere moeder,
die zoveel voor U gedaan heeft. Uw naam
prijkt in de kerkelijke registers, omdat ge lid
zijt van die Kerk door uw doopsel. Maar van
nu voort het moet meer zijn dan dat. Ge moet
nu meer en meer een levend, werkend, getui
gend, veroverend lid zijn van uw kerkgemeen
schap. Gij moet persoonlijk bijdragen opdat
de parochie groeie in liefde voor mekaar en
voor de liefdevolle God. Tot U, Pl. Kommunie
kanten en Vormelingen nog één goede gedach
te wil ik U meegeven : Wees speciaal dank
baar op de dag van uw Pl. Kommunie en Vorm
sel tegenover vader en moeder om de goud
mijn van uw gezin, waar alles gratis te beko
men is. Wees dankbaar ook tegenover de Kerk,
omdat ge daar raad en doorlopende hulp tegen
ongevallen krijgt. Die dankbaarheid voert U
tot de Vader. Beste jongens en meisjes, blijft
niet op uw lauweren rusten maar entraineert u.

Ons
Purochieblftd
Proven
le Jaargang Nr 25 - 17 juni 1972. Verantw. uitg.past.Proven.Tel.30391 - Drukk.Schoonaert



~STER VAN DIENST
~i~n 25 juni tot 1 juli : E. H. Maes

Pastoor Krombeke. Tel. 401 84
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Deblaere (25 juni) Tel. 302 44
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 24 juni
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers.
10 u. Pl. Begrafenis van lrène Mispelon

huishoudster van E. H. Joris Dewulf
directeur in De Lovie.

19 u. Gez. 6-wekenmis v. Guillaume
Berquin, echtg. v. Ivonne Mortaigne.

Zondag 25 juni

Zaterdag 1 juli
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers.
19 u. Gez. Jaarmis voor Oscar Bus-

schaert en oven, familie.
Zondag 2 juli
8 u. Gez. mis voor Henri Gruwez en

huisvrouw Eugenie Alderweireidt.
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Emiel Soenen

wedn. van Madeleine Verhaeghe.

Lectoren voor zondag 25 juni
Stefaan Ryon: zaterdagavond 19 u.
Marc Gruwez: zondagmorgen 8 u.
Luc Vanderhaeghe: zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
lrène-Magdalena Mispelon, geboren te Werken
op 16 april 1925 en overleden te Proven (De
Lovie) op 19 juni 1972, in de leeftijd van 47j.
(Huishoudster van E. H. Joris Dewulf, direc
teur in De Lovie).

Verhuizingen
- Bert Decroos en Gemma Seaux uit de Sta
tiestraat 64 naar de Brabantstraat 15, Pope
ringe.
- Valeer Morreel en Martha Castrick uit Abee
lestraat Poperinge naar Mazeman!aan nr. 27
Proven.
- Guido Notredame en Martha Dewippe uit de
B!okweg nr. 15, naar de Mazemanlaan nr. 16.

Huwelijksaankondigingen
- Paul Coene van hier, Switspapenstraat 3
en Maria Plancke van Watou.
- Guido Van Oost van hier, Mazemanlaan nr.25
en Yvette Techel van Poperinge.
- Gratien Peperstraete van hier, Statiestraat
nr. 44 en Rosa Versaevel, Pereboomstraat
nr. 10 Poperinge.
- André Deturck van hier, Uilegatstraat nr. 5
en Albine Gombeir van Beveren-IJzer, Hond
schotestraat 1.
- Frans Yde van Krombeke, Krombeeksestr.
nr. 63 en Erna Rappelet van hier, Statiestraat
nr. 72.

59 keren ,, Devos “zal wel juist zijn
In de Couthoflaan nr. 5 zijn er nog twee per
sonen met de familienaam ,, Devos “ die in
het vorig parochieblad niet vermeld werden,
nI. Remi en Angèle Devos. Dat brengt het aan
tal mensen in Proven met de naam ,, Devos
op 59.

Exames
Aan gans onze studerende jeugd, groot en
klein, jongens en meisjes, wensen we veel
zelfvertrouwen en weinig zenuwen voor het
wellukken in hun exames.

Veloclub - Lovenswaardig initiatief

Boussemaere en Gerard Vandromme het ini
tiatief hebben opgevat een veloclub althans
voor mannen in te richten, in vooruitzicht van
definitieve stichting, en dat in navolging van
veel groter gemeenten. Sport en cultuur zijn
van grote waarde. We kunnen alleen maar
veel bijval toewensen.

Auto-wijding op zaterdag 1 en zondag
2 juli

De auto-wijding of van gelijk welk voertuig,
zal plaats hebben te Proven (om het ons men
sen gemakkelijk te maken) in het week-end
van zaterdag 1 juli na de avondmis en zondag
2 juli na de eerste mis en ook na de hoog
mis. Dus al de auto’s of gelijk welk voertuig
die na iedere mis (zaterdagavond en zondag
1 en 2 juli) geparkeerd staan op het kerkplein
zullen ter plaatse gewijd worden. De bijdrage
als lid van de St.-Kristoffelsgilde is onbepaald
en kunt ge vrijelijk geven ieder volgens gods
vrucht en vermogen in de schaal die daartoe
zal aangeboden worden in al de missen op
dit week-end van 1 en 2 juli. In al de missen
zal die zaterdag en zondag dan ook gepreekt
worden over het veilig wegverkeer.

Getuigenis van de Vormer zelf
E. H. Vantieghem, die als vertegenwoordiger
van Mgr. De Bisschop hier op onze parochie
zondag II. 18 juni het H.Vormsel heeft toege
diend was vol lof over de eenvoudige maar
zeer aandoenlijke plechtigheid. Bij de receptie
nadien in de pastorij legde hij de nadruk op de
atmosfeer in de kerk en het innig meeleven
van alle aanwezigen. Hij was ook vol lof over
de liederen en de muziek die langs de band
opname het schone en het waardige van die
Vormselplechtigheid nog verhoogden.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Wij naderen zeer rap de grote vakantie. Er zal
weer veel uitgegaan en gereisd worden in
binnenland en naar het buitenland. U weet
allen dat de baan tegenwoordig veel gevaar
betekent voor het leven van de mens. Het is
niet genoeg dat een auto gewijd wordt. De
bestuurders moeten op de eerste plaats die
wijding ondersteunen door hun voorzichtig
heid. Laten we altijd goed indachtig zijn de
spreuk ~,, Wees een heer in het verkeer “, en
dat er lieve mensen zijn die thuis op ons wach
ten. Spijtig dat we soms langs de baan als
we aan ‘t sturen zijn met de wet van God geen
rekening houden die ons nog altijd klaar en
duidelijk zegt: ,, doodt niet”. Daarom moeten
we om te beginnen alle overdreven snelheid
vermijden. Christus zegt tot ons in zijn Evan
geliewoord: ,, Meent niet, dat ik gekomen ben,
om de wet op te heffen, ik ben niet gekomen
om de wet af te schaffen, maar te vervolma
ken “. Laten we daaraan meehelpen door onze
voorzichtigheid langs de baan en door onze
liefde tot de medemens.

Ons
P~irochÎeb1ftd
Proven
le Jaargang Nr 26 - 24 juni 1972. Verantw. uitg.past.Proven.Tel.30391 - Drukk.Schoonaert

8 u. Gez. Fondatiemis voor overleden
‘chthebbenden vw. de C.0.0.

10 u. Gez. 6-wekenmis v. Lucie Cam
bier echtge v. Camiel Ouaghebeur

Maandag 26 juni
8 u. H. mis ter ene v. 0. L. Vrouw voor

bijz. intentie van de gever.

Dinsdag 27 juni
8 u. H. mis v. e. bijz. overledene (J.D.)
Woensdag 28 juni
8 u. H. mis t. e.v. Kindje Jezus v. Praag
Donderdag 29 juni -

HH. Petrus en Paulus
8 u. H. mis voor overl. familie (N.V.)
11 u. Pl. Huwelijksmis voor Jozef Van

denbussche en Christiane Vanden
broucke.

Vrijdag 30 juni
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

een genezing Uit goede bron werdt vernomen dat André



van 2 tot 8 juli : E. H. Ollivier
Pastoor Proven. Tel. 303 91

van 9 tot 15 juli E. H. Vanden Abeele
Pastoor Roesbrugge. Tel. 303 74

DOKTER VAN DIENST
Dokt. Neuville ( 2juli) Tel. 303 38
Dokt. Sergier (9 juli) Tel. 401 92
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 1 juli
8 u. H. mis ter ere van 0. L.Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers.
19 u. Gez. Jaarmis voor Oscar Bus-

schaert en over!, familie.

Zondag 2 juli
,9 ‘. Gez. mis voor Henri Gruwez en

~uisvrouw Eugenie Alderweireidt.
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Emiel Soenen

echtgte v. Guillaume Desmyter.
Maandag 10 juli
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw

voor bijz. intentie van de gever.
Dinsdag 11juli
8 u. H. mis v. een oven, familie (N.V.)
Woensdag 12 juli
8 u. H. mis ter ere van de H. Godelieve
Donderdag 13 juli
8 u. H. mis t. e.v. Kindje Jezus v. Praag
Vrijdag 14 juli
8u. H. mis ter ere van 0. 1. Vrouw

uit dank.
Zaterdag 15 juli
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie.
19 u. Gez. mis v. Marie-Louise Gryson

wed. van Camiel Vandenbussche vw.
de geburen.

Zondag 16 juli
8 u. Gez. Jaarmis voor Julia lndevuyst

echtgte van Arthur Dehondt.
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Emiel Soenen

wed. van Madeleine Verhaeghe.

Voor twee weken.
De aangevraagde H.H. missen zijn in dit pa
rochieblad voor twee weken aangeduid.

Lectoren voor zondag 2 juli.
Joël Busschaert: zaterdagavond 19 u.
Geert Ryon: zondagmorgen 8 u.
Luc vanderhaeghe: zondagmorgen 10 u.

Auto-wijding op zaterdag 1 en zondag
2 juli.

Na iedere mis van de zaterdagavond 1 juli
en zondagvoormiddag 2 juli zullen de auto’s
en ook andere voertuigen, die geparkeerd
staan rondom de kerk op het kerkplein ter
plaatse gewijd worden. In al de missen zal dan
ook gepreekt worden over het veilig wegver
keer. Uw bijdrage als lid van St.-Kristoffels
gilde kunt ge vrijelijk geven in de schaal die
U tijdens de H. mis zaterdag en zondag zal
aangeboden worden.

Vanlerberghe uit
naar Krombeke

Verandering aan het handelsregister
Ieder handelaar van Proven wordt hierbij er
van verwittingd dat hij zich in regel dient te
stellen met zijn handelsregister te Veurne.
Daarvoor dient U zich zo spoedig mogelijk in
verbinding te stellen met de Rechtbank van
Koophandel Veurne per telefoon nr.058/323 16.

De Relikwieën der Heiligen vereerd in
onze kerk.
- H. Laurentius, martelaar (stukje been).
Hij was aartsdiaken van Rome en stierf in
258. Feest 10 augustus. De reliek werd over
handigd door Reginaldus Beele, abt van de
St.-Niklaasabdij te Veurne or’ 15 augustus 1743.
- H. Vincentius, martelaar (stukje been).
De diaken werd te Saragossa in Spanje ge
marteld in het jaar 304, tijdens de vervolging
van keizer Diocletianus. Feest 22 januari.
Overhandigd te leper door de plaatsvervanger
van de bisschop op 7 juni 1759.
- H. Carolus Barromeus (1538-1584) (stukje

been).
Kardinaal, aartsbisschop van Milaan, had grote
invloed op het concilie van Trente. Feest op
4 november.
Overhandigd door Nicolaus Angelus Maria
Landini, Florentijn, van de Orde der kluize
naars van Sint-Augustinus, kardinaal bij de
Heilige Stoel. Dit te Rome op 18 januari 1776.
.H. Donatus martelaar (stukje scheenbeen) (2)
Romein, patroon tegen hagel en bliksem.
Feest 30 juni. Overhandigd door Felix ,io
sephius Hubertus de Wavrans, bisschop van
leper op 19 augustus 1777.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Laat me bij het begin van de grote vakantie
een woordje richten tot onze studerende jeugd,
groot en klein, jongens en meisjes. - Dierbare
Vrienden, U hebt een lastige periode achter
de rug, een periode van examens en blokken.
Gij hebt uw best gedaan. Daarom wensen we
U een aangenaam verlof en een deugddoende
ontspanning, ‘t zij thuis, ‘t zij op reis of op
kamp. God beware en geleide U gedurende
deze twee maandenlange vakantie. We zou
den U nochtans gaarne nu en dan eens zien
in onze parochiekerk. Zo nodigen we U uit te
komen naar de jeugdmis van 8 uur, voor groot
en klein, voor jongens en meisjes, iedere
woensdag en vrijdag. Dit mogen wij U wel
vragen. Dit wordt dan telkens een grote en
aangename ontmoeting.
Gaarne zouden wij, uw priesters, die twee da
gen, met U samen zijn in de H. Mis, bij de
Vader, de Bron van alle goed.

Ons
PftrocllÎeblnd
Proven
le Jaargang Nr 27 - 1 juli 1972. Verantw. uitg.past.Proven.Tel.30391 - Drukk.Schoonaert

11 u. Pl. Huwelijksmis van Frans Yde
en Erna Rappelet.

19 u. Gez. Jaarmis voor Rachel Vander
faillie, wed. v. Georges Thulliez.

Zondag 9 juli
8 u. Gez. 6-wekenmis voor Guillaume

Berquin, echtg. v. lvonne Mortaigne.
10 u. Gez. Jaarmis voor Alice Louwage

PRIESTER VAN DIENST

Aankomst
lves Dubakov en Martine
leper, Elverdingestraat 37
straat 10 Proven.

wedn. van Madeleine Verhaeghe.

Maandag 3 juli
8 u. H. mis ter ene v. 0. L. Vrouw voor

bijz. intentie van de geven.
Dinsdag 4 juli
8 u. H. mis voor oven, familie (N.V.)
Woensdag 5 juli
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijzondere intentie.
Donderdag 6 juli
8 u. H. mis v. e. bijz. overledene (G.B.)
Vrijdag 7 juli - Eerste vrijdag
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijzondere intentie (M.)

Zaterdag 8 juli
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw van

Hartelijk welkom!de grot tot intentie van de gevers.



ESTER VAN DIENST
van 13 tot 22 juli : E. H. Bruneel

Pastoor Haringe. Tel. 30609
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandenberghe (16 juli) Tel. 306 37
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 15 juli
8 u. H. nijs v. overl. ouders en familie.
19u. Gez. mis v. Marie-Louise Gryson

wed. van Camiel Vandenbussche vw.
de geburen.

Zondag 16 juli
8 u. Gez. Jaarmis voor Julia lndevuyst

echtgte van Arthur Dehondt.
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Emiel Soenen

wed. van Madeleine Verhaeghe.

1~~aaridag 17 juli
8 u. H. mis v. een overl. familie (N.V.)

Zondag 23 juli
8 u. Gez. mis v .Jérôme Devos, wedn.

van Maria Vermeulen.
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Lucie Cam

bier, echtgte v. Camiel Quaghebeur.
Lectoren voor zondag 16 juli
José Monkerhey: zaterdagavond 19 u.
Roger Benauwt: zondagmorgen 8 u.
Raf Busschaert: zondagmorgen 10 u.

Geboorte
- Anne-Mieke Lamaire, d. v. Rafaël en Maria
Baes - Casselstraat nr. la.

Huwelijksaankondigingen
- José Dessein van Proven, St. Jansstraat 5
en Mariette Lermyte van St. Jan-ter-Biezen.
- Freddy Blanchaert van Zillebeke en Berna
dette Verhille van Proven, Gasthuisstraat 20.
- Sylvain Pety van Poperinge en Gerda Ganne
van Proven, St. Jansstraat 9.

Verhuizing
Frans Yde van Krombeke en Erna Rappelet
van hier, Statiestraat 72 naar Statiestraat 44a.

Komt terug naar huis
Langs een briefje vernemen we dat Zuster
Josiane Peperstraete naar huis terugkomt in
verlof voor een vijftal weken om wat op te
knappen, na het vele werk dat zij iedere dag
in het missiegebied van Kinshasa verricht.
Wat doet zij daar al ? — Laten we haar zelf
vertellen, welk werk ze nog bijdoet buiten
haar gewone dagtaak : ,,Sinds Pasen wonen
we dus met vier Zusters op een 5-tal km.
van ons werk. We stellen het zeer goed. We
hebben een sober huis, niet groot, en wonen
op de missiepost Kisenzo. We zorgen ervoor
dat we na ons werk van elke dag nog wat
huisbezoeken kunnen doen bij de gewone men
sen. Dan werk ik ook nog elke avond wat in
het dispensair, waar ik me hoofdzakelijk bezig
houd om wonden te verzorgen bij kinderen en
ook bij volwassenen. Als de gelegenheid zich
voordoet, of als ik ervan op de hoogte ben,
ga ik ook wel ten huize om wat inspuitingen
te geven of andere verzorgingen te doen. We
houden één avond vrij om samen met de gro
tere meisjes een gebedsavond te houden. U
ziet wel dat naast ons gewone dagtaak onze
dagen goed gevuld zijn. We hopen dat we door
onze inzet enig goed kunnen doen op de pa
rochie waar we momenteel gevestigd zijn “.

We heten Zuster Josiane hartelijk welkom
thuis en wensen haar een aangenaam verlof.

Naar Noord-Frankrijk
Op zondag 20 augustus biedt de muziekmaat
schappij U een mooie reis aan door het schil
derachtige Noord-Frankrijk.
Reisweg: Proven - Watten - Clair-Marais -

Arques (het nieuwe sluis) - St.-Omer - Vallei
van de Aa - Merck - St.-Liévin (forellenkwe

kerij) - Hesdin (middag) - Vallei van de Cau
che - Montreuil - Vallei van de Course - Bou
logne - Cap Ons Nez - Calais (hovercraft) -

Duinkerke - Cassel - Proven.
Vertrek om 7.30 uur. Prijs : 150 fr. Inschrij
ving bij A. Debergh, Stationsstraat 42 Proven.

De Relikwieën der Heiligen vereerd in
onze kerk.
(vervolg)
- H. Sebastianus, martelaar (stukje been).
Hij was officier van de keizerlijke lijfwacht,
werd met pijlen doorschoten en daarna met
geselroeden gedood in 288. Feest 20 januari.
Patroon van de boogschutters en van de kruis-
ridders. Overhandigd te Rome op 20 februari
1806 door Joseph Bartholomeus Menochio,
van de Orde der Kluizenaars van Sint Augus
tinus, kardinaal bij de Heilige Stoel.
- H. Victor, martelaar (stukje been) (2).
Ook door Kardinaal Menochio te Rome over
handigd op 4 augustus 1806.
Nota: Voorgaande relikwieën werden onze

kerk gegeven rechtstreeks door of langs be
middeling van het bisdom te Yper om.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Er zijn al veel mensen in vakantie en er gaan
zeker nog veel mensen op vakantie. Wil men
zich echt ontspannen tijdens de vakantie dan
moet men eerder zoeken naar een verandering
van bezigheid. Vakantiedagen moeten gevuld
zijn met bezigheden die anders zijn dan die
van je dagelijks doen. De beste mogelijkheid
is zeker een of ander vorm van spel of sport.
Hierdoor brengt men zichzelf weer in even
wicht. Immers, wandelingen, spel en sport
brengen je hele lichaam weer in beweging.
Alle lichaamsdelen worden eens extra met
zuurstof gevoed en zo ontstaat er soms weer
echte lichaamsvreugde. Dus beweging en nog
eens beweging.
Wil men in deze tijd gespaard blijven van hart-
ziekten, van overspanning en dergelijke meer,
dan moet men de raad van prof. Van den
Bossche opvolgen. Hij beweert immers dat de
helft van de mensen in de wachtkamers van
dokters lijden aan een of andere ziekte die
zijn oorzaak vindt in bewegingsarmoede. Dus,
dierbare mensen, de vakantie of uw congé, die
men zelf kan indelen, moet dus zeker een
degelijke dosis lichaamsbeweging bevatten.
De gunstigste tijd voor sport, spel, wandelin
gen of een fietstochtje is de voormiddag, dan
voelt men zich nog fris en vrolijk. Wat even
eens zeer deugddoende is, is na de noen een
kleine siesta, en dan ‘s avonds wellicht nog
een korte wandeling. Als je dus zo’n vakantie
wilt, kies dan ook een mooie plaats uit. Voor
al boslucht is goed. In de bossen is er minder
wind, minder afkoeling, de zon is er niet zo
sterk en er is voldoende luchtvochtigheid.
In die zin wens ik aan U allen een deugd-
doende vakantie.

Ons
Ptirochîeblud
Proven
le Jaargang Nr 28 - 15 juli 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

Dinsdag 18 juli
8 u. H. mis voor een overl. moeder.

Woensdag 19 juli
8u. H.rnis v. e. overl. schoonmoeder.
Donderdag 20 juli
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijzondere intentie (V.Q.)

Vrijdag 21juli
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor de leden van de
St. Kristoffeisgilde.

Zaterdag 22 juli
8 u. 1-1. mis ter ere van 0. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers.
19 u. Gez. Jaarmis v. Margriet Degrae

ve. echtgte v. Cyriel Dever.



.ESTER VAN DIENST
van 22 tot 29 juli : E. H. Maes

Pastoor Krombeke. Tel. 401 .84
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandercruysse (21 juli) Tel. 306.47
Dokt. Deblaere (23 juli) Tel. 302.44
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Dhr. Frans Vulsteke (23 juli) Tel. 424.48
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 22 juli
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers.
19 u. Gez. Jaarmis v. Margriet Degrae

ve, echtgte v. Cyriel Dever.
Zondag 23 juli
8 u. Gez. mis v .Jérôme Devos, wedn.

van Maria Vermeulen.
u. Gez. 6-wekenmis v. Lucie Cam

bier, echtgte v. Camiel Ouaghebeur.
Maandag 24 juli
8 u. H. mis v. een oven, familie (N.V.)
Dinsdag 25 juli - H. Jacobus
8 u. H. mis voor een oven, moeder.
Woensdag 26 juli - H. Anna
8 u. Hmis v. e. oven, schoonmoeder.
Donderdag 27 juli
8 u. H. Mis ter ere van 0. L. Vrouw en

St. Kristoffel
Vrijdag 28 juli
8 u. H. mis voor een overleden moeder
Zaterdag 29 juli - H. Martha
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor de leden van de
St. Kristoffeisgilde.

19u. Gez. Jaarmis v. Martha Dumelie

Zondag 30 juli
8 u. Gez. mis v. Jérôme Devos wedn.

van Maria Vermeulen
10 u. Gez. Jaarmis v. Alfons Vulsteke

- Coene Clothilde.

Lectoren voor zondag 23 juli
Frans Yde: zaterdagavond 19 u.
Jan Vandenbroucke : zondagmorgen 8 u.
Michel Borrey: zondagmorgen 10 u.

Jeugdmis
Ter herinnering : iedere woensdag en vrijdag
jeugdmis in de parochiekerk te 8 u. Er is geen
kwestie van moeten of van verplichting, neen,
maar zij die gaarne komen zullen de inspan
ning doen om toch te komen. Wellicht zullen
enkelen uit de jeugdbewegingen eens de kop
pen bij mekaar steken om zelf eens een
jeugdmis in de week te verzorgen. Waarom
niet. Ik geloof in onze jeugd.

In de Heer ontslapen
- Jozef Fossaert, zoon van Romain en Rachel
Dehaeck, na een pijnlijk ongeval overleden te
Kortrijk op 13 Juli 1972, in de leeftijd van 29
jaar en die dinsdag II. te 10.15 u. te Krombeke
werd begraven.
- Martha Sys, echtgenote van Jeroom Top
overleden te Proven op zaterdag 14 juli 1972
in de leeftijd van 79 jaar en die donderdag
II. te 10.30 u. hier werd begraven.
Aan beide families onze kristelijke deelneming

Verhuizingen
- Gratien Peperstraete van Proven en Rosa
Versaevel van Poperinge naar de Watoustraat
nr. 8 - Proven.
- André Deturck van Proven en Albine Gom
beir van Beveren-Yzer naar Mazemanlaan nr. 14
Proven.

Afwezig
Dokter Deblaere zal afwezig zijn van 21 juli
tot en met 6 augustus. Hij laat zich vervangen
door Dokter Bollaert van Vlamertinge. Er zijn
geen consultaties. Gelieve steeds het num
mer 302.44 oo te bellen en bij afweziqheid
tel. nr. 220.40

Te Ronse was het goed
Vol goede moed vertrokken leiders, jongens,
kokkinnen en proost van onze chirojeugd op
zondag 9 juli uit Proven. De eerste sensatie
kwam toen een bus in de gracht sukkelde;
maar gelukkig kwamen we alle tachtig zonder
kleerscheuren op onze kampplaats aan.
Het weer was werkelijk fantasties en ook de
kokkinnen deden het gedurende het bivak
opperbest. De Vlaamse Ardennen vormden

voor de jongens een prachtig speelmilieu en
de heuvelachtige bossen waren geknipt voor
bos- en sluipspelen.
De Speelklub, de jongsten, sloegen meermaals
op de vlucht voor de beruchte sherehan; en
de rakkers konden hun hartje ophalen bij het
overvallen van postkoetsen, braamstruiken en
doornen ten spijt. De toppers konden zich ge
durende een hele week uitleven in de ruimte
en de kerels werkten gedurende het ganse
kamp als echte raspaarden !
Het bivak vervloog dan ook als de wind en
iedereen vond het spijtig dat het slechts een
week had geduurd, zelfs de (hese) leiders

Beurtrol der Vee-artsen
In het belang der landbouwers en gemakke
lijkshalve zal voortaan in ,, Ons parochieblad
Proven de naam en het telefoonnummer
van de veearts die van dienst is, vermeld
staan. Zie eerste kolom bovenaan.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

Nu en dan eens wordt er in ons parochieblad
een beetje historie verteld over onze parochie
kerk en wat onze kerk aangaat, door meester
Michel Borrey, die kenner is en gaarne in alle
oudheden snuistert. We zijn er hem zeer dank
baar voor.
Bij een eerste opzicht zou men denken dat
onze parochiale kerk niet rijk is aan kunstbe
zit. Inderdaad zeer rijk is ze niet. Maar toch
moeten we zeggen dat velen van onze bevol
king niet weten wat onze kerk aan kostbaars
rijk is. Het is in de loop van honderden jaren
samengebracht. Het is door kunstenaarshan
den vervaardigd, ik zou haast durven zeggen
geschapen.
Laat me dan even voor U de zeer waardevol
le beelden opnoemen die in onze kerk staan
- Moeder Anna + Maria
- St. Sebastianus, martelaar
- H. Barbara, martelares
- H. Catharina, martelares
- Moeder van Smarten, met

de schoot.
Dit zijn vijf beelden, eerder klein maar groot
in waarde, zeer waardevol zelf, en meer dan
de moeite waard om eens te bekijken. Ik heb
vreemde mensen in onze kerk op bezoek eens
lange tijd in bewondering zien staan ervoor.
Voorwaar in deze tijd is men al moede gewor
den van veel moderne meubelstijl. De grote
belangstelling gaat terug naar oude meubelen,
snijwerk, in massief hout. De verzamelaars van
oudheden vermenigvuldigen zich. Er zijn han
delaars die daarvan profiteren, en zoeken af
gedankte meubelen, uit huizen en kerken op
te kopen, en ze dan als antiek, aan hoge prij
zen aan de man te brengen. Niet zelden ko
men kostbaarheden afkomstig uit kerken te
recht in openbare ontspanningsgelegenheden,
waar ze absoluut niet op hun plaats zijn.

Ons
Purochieblud
Proven
le Jaargang Nr 29 - 22 juli 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

dode Christus op

echtge. van Marcel Benauwt



van 30 juli tot 5 augustus : E. H. Ollivier
Pastoor Proven. Tel. 303.91

DOKTER VAN DIENST
Dokt. Neuville (30 juli) Tel. 303.38
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Frans Goethals. (30 juli) Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 29 juli - H. Martha
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor de leden van de
St. Kristoffeisgilde.

19u. Gez. Jaarmis v. Martha Dumelie
echtge. van Marcel Benauwt

Zondag 30 juli
8 u. Gez. mis v. Jérôme Devos wedn.

van Maria Vermeulen
( u. Gez. Jaarmis v. Alfons Vulsteke

- Coene Clothilde.
Maandag 31juli - H. Ignace
8 u. H. Mis ter ere van 0. L. Vrouw en

St. Kristoffel
Dinsdag 1 augustus = H. Alfons
8 u. H. mis voor een overl. moeder.
Woensdag 2 augustus
8 u. H. mis ter ere v. Kindje Jezus van

Praag (M.)
Donderdag 3 augustus
8u. H.mis voor overl .ouders en fa

milie (B.R.M.)
Vrijdag 4 augustus - Eerste Vrijdag

H. Pastoor van Ars
8u. H.mis voor overl. ouders en fa

milie (D.M.J.)
Zaterdag 5 augustus
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor de leden van de
St. Kristoffeisgilde

19 u. Gez. mis voor Jozef Fossaert z. v.
Romain en Rachel Dehaeck vanwege.
Eurofreez.

Zondag 6 augustus
8 u. Gez. mis voor Cyriel Decaesteker

en echtgen. Marie Gesquiere.
10 u. Gez. mis voor Rosa Devos d. v.

Cyriel en Katr. Dudrack.
Lectoren voor zondag 23 juli
Frans Yde : zaterdagavond 19 u.
Jan Vandenbroucke : zondagmorgen 8 u.
Michel Borrey: zondagmorgen 10 u.

Jeugdmis : woensdag en vrijdag te 8 u.

Biechtgelegenheid
Ter gelegenheid van de eerste vrijdag op
4 augustus e.k. is er biechtgelegenheid voor
groot en klein, donderdagmorgen vôôr en na
de mis van 8 u. De biecht is nog altijd de
fijnste vorm van vergiffenis.

Afwezig
Dokter Deblaere is afwezig van 21 juli laatst
tot en met 6 augustus. Hij laat zich vervangen
door dokter Bollaert van Vlamertinge. Gelieve
steeds het nummer 302.44 op te bellen, en bij
afwezigheid : Tel. nr. 220.40.

Fietsen is gezond - K.A.V. Proven
In het teken van Sportiva richten we opnieuw
enkele fiets- en wandeltochten in samen met
onze gezinsleden, dit telkens op dinsdag
avond om 7.30 u.
Op volgende datum
Dinsdag 1 aug. : wandeltocht; plaats v. samen

komst: hoek meester Pareyn.
Dinsdag 8 aug. : fietstocht; plaats v. samen

komst: hoek Watoustraat.
Dinsdag 15 aug. : wandeltocht; plaats v. sa

menkomst: hoek meester Pareyn.
Dinsdag 22 aug. : fietstocht; plaats v. samen

komst : hoek Watoustraat.
Op 30 aug.: fiets- en wandeltocht naar Helle

ketelbos met pic-nic. Om 2 u. bijeenkomst:
Watoustraat.

We zullen u graag ontmoeten en zeggen u
van nu af welkom.

De Relikwieën der Heiligen vereerd in
onze kerk.
(vervolg)
- H. Kruis v. 0. H. Jezus Christus (stukje hout)
Feest kruisverheffing 14 september, kruisvin
ding 3 mei. Overhandigd door J. B. Robertus
Van Velde de Mebroy, vroegere bisschop van
Roermond te Brussel op 19 augustus 1812..
(In Proven vanaf 1817)
- H. Vincentius è Paulo (1581-1660)

(stukje vlees)
Franse heilige, stichtte in 1625 te Parijs de
Congregatie der Lazaristen (ook Congregatie

der Missie genoemd) en die der Zusters van
Liefde. Feest 19 juli. Overhandigd door Ludo
vicus De Bras, algemeen overste van de Con
gregatie te Parijs op 20 april 1757. (In Proven
vanaf 1817)

De Brandweer aan hun overleden
makker

Een smartelijk ongeval is altijd onverwacht en
pijnlijk voor naastbestaanden en dorpsgeno
ten, maar ook voor ons medemakkers brand
weermannen, en vooral wanneer het om een
jong leven gaat.
Diep inslaand was de mare, JEF FOSSAERT,
zoals iedereen hem noemde, Jef is veronge
lukt, dagenlang is iedereen daarmee bezig en
terecht.
Enkele weken terug was de familie in vreug
de en het ganse dorp juichte mee, vandaag is
de ganse familie in rouw en iedereen rouwt
mee, en vooral wij brandweermannen die kort
op mekaar twee van de onzen plots wegge
rukt van ons zien weggaan. Jef was zô geluk
kig onze rangen te vervoegen, éénmaal had hij
zijn uniform met luister en fierheid gedragen
en vandaag dragen wij onze uniform om Jef
naar zijn laatste rustplaats te begeleiden.
Dierbare familie, weest overtuigd van ons
diep medeleven, wij allen zijn zeer onder de
indruk, want één van de onzen is nogmaals
heengegaan en dan nog op tragische wijze.
Beste brandweermannen, mogen wij allen
hieruit de wijze les nemen, dat de baan een
slagveld is voor ieder die ze betreedt, dag en
nacht beloert ze ons allen, daarom wees steeds
waakzaam, spijtig ten koste van dit jong leven,
die op deze manier, ouders, broers en zus
ters en ons allen is voorgegaan.
Jef, iedere maal als wij samen optrekken, zul
len wij U als symbool medenemen, want on
vermijdelijk zullen wij U steeds gedenken.
Vaarwel en waak over ons van hierboven.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Zoals we zondag II. gemeld hebben en ook ge
toond, dat we splinternagelnieuwe gewaden
hebben, het was een echte tentoonstelling in
de kerk, dan is dat voor mij een grote vreugde
en voldoening dat te bezitten. Ik denk dikwijls
bij me zelf, wat zijn de mensen van Proven
toch goed. - Aldus kunnen we de plechtige
diensten in de kerk nog beter verzorgen en
nog meer luister bijzetten. ‘t zij voor begra
fenissen zowel als voor huwelijksmissen of
ook nog voor andere plechtigheden in de kerk.
- Ik heb U klaar en duidelijk gezegd, dat is
voor een aanzienlijk deel al uw gift, uw ge
schenk aan uw parochiekerk, waarvoor ik U
van harte zeer dankbaar ben. Ik ben ervan
overtuigd dat ons mensen tevreden zijn en
gaarne weten wat er met hun geld dat ze in
de schaal geven gebeurd. Wij zullen het altijd
nuttig kunnen gebruiken en dat steeds ten
dienste van ons mensen.

Nogmaals mijn welgemeende dank.

Ons
Pnrochieblftd
Proven
le Jaargang Nr 30 - 29 juli 1972. Verantw. uitg.past.Proven.TeI.30391 - Drukk.Schoonaert

..~STER VAN DIENST



.ESTER VAN DIENST
van 6 tot 12 augustus : E. H. Vanden Abeele

Pastoor Roesbrugge. Tel. 303.74
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Sergier (6 aug.) Tel. 401 .92
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Vandenberghe (6 aug.) Tel. 381 .60
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 5 augustus
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor de leden van de
St. Kristoffeisgilde

19 u. Gez. mis voor Jozef Fossaert z. v.
Romain en Rachel Dehaeck vanwege
Eurofreez.

Zondag 6 augustus
8 u. Gez. mis voor Cyriel Decaesteker

~n echtgen. Marie Gesquiere.
~iuU. Gez. Jaarmis v. Rosa Devos,d.v.

Cyriel en Katr. Dudrack.
Maandag 7 augustus - H. Juliana
8 u. H. mis v. een bijz. oven. (H.B.)
Dinsdag 8 augustus - H. Dominicus
8 u. H. mis v. bijzonder overledenen

Woensdag 9 augustus
8 u. H. mis t. e. v. H. Antonius (M.D.)
Donderdag 10 augustus - H. Laurentius
8 u. H. mis v. een bijz. oven. (G.B.)
Vrijdag 11 augustus - H. Clara
8u. H.mis voor oven, ouders (M.)
17 u. Plechtige Huwelijksmis voor Syl

vain Pety en Gerda Ganne.
Zaterdag 12 augustus
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor de leden van de
St. Kristoffelsgilde.

10 u. Plechtige Huwelijksmis v. Fred
dy Blanchaert en Bernadette Verhille

19 u. Gez. mis v. overl. rechthebben
den vw. de C.O.O.

Zondag 13 augustus
8 u. Gez. Jaarmis v. Marie Deroubaix,

wed. v. Isidoor Wyckaert en v. Leon
Meersseman.

10 u. Gez. mis v. Jérôme Devos, wedn.
v. Maria Vermeulen.

Lectoren voor zondag 6 augustus
Luc Lemahieu: zaterdagavond 19 u.
Roger Pareyn: zondagmorgen 8 u.
Johan Lobelle : zondagmorgen 10 u.

Geboorte
An Notebaert, d. v. Frans en Kristien Vanden
broucke, Roesbruggestraat nr. 5.

Milac
Frans Vandenbroucke van Roesbruggestraat
nr. 4 als soldaat opgeroepen naar Opleidings
centrum - Heverlee.

Verloren en gevonden
Gevonden in de kerkstraat een tamelijk lange
ijzeren sleutel waarop letters D.L. en waaraan
nog een deeltje van een sleutelhanger aan
vast is. Terug te bekomen in de pastorij.

Benoeming ter plaatse
Voor die het nog niet weten, kunnen we mel
den dat onze goede medepastoor E. H. André
Matthijs, die een kostbare hulp is voor onze
parochie, niet alleen de weekends in de kerk,
maar ook voor al onze jeugdbewegingen; dat
hij nu in het Vrij Technisch Instituut te leper
waar hij tot nu toe leraar was, benoemd is tot
onderdirekteur in het zelfde Instituut. Harte
lijk proficiat !

Gemeentelijk Nieuws
Gezien de afwezigheid van de Gemeente-Se
cretaris Willy Devos, zal het Secretariaat al
leenlijk open zijn in de namiddag van 14 tot
17 uur.

andere:
In 1970 heb ik 400 huisgezinnen bezocht in
Proven, in het dorp en te lande, overal werd
ik goed ontvangen. Ik was werkelijk getrof
fen door de edelmoedige inzet van vele gezin
nen. Nu zou ik aan diezelfde mensen van
Proven willen vragen samen met ons te wil
len bidden voor de vrede in Burundi. Door
radio en T.V. gaat u wel vernomen hebben dat
het hier niet pluis zit. Het is werkelijk een
rassenstrijd tussen de twee bijzonderste stam
men van de Burundi. Reeds 17 priesters van
het kleine ras zijn aangehouden en naar men
zegt reeds allen dood, vooral de meest ont
wikkelden worden aangehouden en om het le
ven gebracht. Ook onze meisjes onderwijze
ressen worden hier in onze aanwezigheid weg
gehaald, dan achteraf mishandeld en doodge

slagen. Vele mensen leven hier in vrees en
vragen zich angstig af wat hun lot zal zijn.
Anderen zijn gevlucht, maar het is heel moei
lijk over de grens te geraken. (‘t vervolgt)

T.S.C. Proven - F.C. Roesbrugge: 3-2
De eerste oefenwedstrijd van het seizoen
moest Three Stars aantreden met een 4 tal
kadetten, gezien enkele spelers onbeschikbaar
waren. Toch werd het een verdiende zege
dank zij een prachtwedstrijd van de ganse
ploeg en in het bijzonder de jeugd.
Zondag a.s. 14 u. T.S.C. - E Watou (Kadetten)

16u. T.S.C. - EWatou (leploeg)

De Relikwieën der Heiligen vereerd in
onze kerk. (vervolg)
- H. Barbara, maagd & martelares (stukje been)
Ca. 300 door haar vader onthoofd wegens
haar overgang tot het christendom. Patrones
tegen een onvoorziene dood, brand, bliksem;
beschermvrouwe der artillerie en van hen,
wier leven voortdurend in gevaar is o. a. de
mijnwerkers. - Feest 4 december. Overhan
digd te Gent door Benedictus Jacobus Van
Troyen, schrijver bij de bisschop aldaar, op
15 mei 1818.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
‘t Is nu al een grote maand vakantie, maar
eens dat het augustus is, beginnen vele ou
ders al een beetje peinzen op de school die
in september opnieuw openstaat voor duizen
den en duizenden kinderen klein en groot. -

Ik zou een woordje willen schrijven speciaal
voor de ouders van onze schoolgaande jon
gens en meisjes van de lagere afdelingen.
Sommige ouders staan nu voor de keus voor
welke school en in welke richting zenden we
ons kind. Als U voor zulk een stap, voor zulk
een beslissing staat is het altijd van groot be
lang, beste Ouders, eerst raad te vragen. Dat
is van het allergrootste belang. In het ver
leden werd veel te veel rekening gehouden
met de school zelf. Het ging in zeer vele scho
len om het aantal leerlingen . . we hebben zo
veel leerlingen meer. . . en zo ontstond tus
sen verschillende scholen dikwijls een onge
zonde wedloop om leerlingen te werven, Ik
kan begrijpen dat iedere school bekommerd is
om het vereiste aantal leerlingen te behouden.
De degelijkheid van het onderwijs en de op
voeding is daartoe de beste propaganda. -

Het mag gezegd worden dat wat onderwijs en
school aangaat, altijd het kind zelf op de voor
grond moet geplaatst worden, met andere
woorden, de vraag moet gesteld worden: wat
is het meeste voordeel voor het kind, wat is
nu voor het kind het meest nuttig voor wat
zijn leren en studies en toekomst aangaan. Ik
geloof dat de schoolinrichtingen op die manier
voor vele ouders een kostbare hulp en steun
kunnen zijn. Temeer daar de ouders nu nog
veel meer dan vroeger bekommerd zijn en
terecht om de behartiging van het onderwijs,
en de ~ekomst van hun kind.

Ons
Pnrochîeblnd
Proven
le Jaargang Nr 31 - 5 aug. 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

(J.C.B.) Zuster Alma Soenen schrijft onder



I-’HIESTER VAN DIENST
van 12 tot 19 augustus : E. H. Bruneel

Pastoor Haringe. Tel. 306.09
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandenberghe (13 aug.) Tel. 306.37
Dokt. Vandercruysse (15 aug.) Tel. 306.47
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Vulsteke (13 aug.) Tel. 424.48
Veearts Goethals (15 aug.) Tel. 302.67
VulT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 12 augustus
8u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor de leden van de
St. Kristoffelsgilde.

10 u. Plechtige Huwelijksmis v. Fred
dy Blanchaert en Bernadette Verhille

19 u. Gez. mis v. oven. rechthebben
de C.O.O.

Zondag 13 augustus
8u. Gez. Jaarmis v. Marie Deroubaix,

wed. v. Isidoor Wyckaert en v. Leon
Mee rsseman.

10 u. Gez. mis v. Jérôme Devos, wedn.
v. Maria Vermeulen.

Maandag 14 augustus
8u. H.rnis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijz. intentie (M.D.)
19 u. Gez. mis v. oven. rechthebben

den vw. de C.0.O.
Dinsdag 15 august. - Maria Hemelvaart
8 u. Gez. mis v. oven. rechthebbenden

vw. de C.O.0.
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Martha Sys,

echtgte van Jérôme Top
Woensdag 16 augustus
8 u. H. mis v. overleden ouders (M.)
Donderdag 17 augustus
8 u. H. mis v. overleden ouders, onkels

en tanten

8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke
Voorzienigheid voor de leden van de
St. Kristoffeisgilde

19u. Gez. Jaarmis voor Wed. Camiel
PolIey - Bottecaer Magdalena

Zondag 20 augustus
8 u. Gez. mis voor oven. rechthebben

den vw. de C.O.0.
10 u. Gez. Jaarmis v. Maurits Deraedt,

echtg. v. Maria Top en Jeanne Huy
ghebaert

Lectoren voor zondag 13 augustus
Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
Roger Benauwt: zondagmorgen 8 u.
Luc Vanderhaeghe: zondagmorgen 10 u.

Lectoren voor 0. L. Vrouw-Hemelvaart
José Monkerhey: maandagavond 19 u.
Geert Ryon: dinsdagmorgen 8 u.
Alfons Debergh: dinsdagmorgen 10 u.

Geboorten
- Leys Fanny, d. v. Hugo en Derycke Noëlla,
Mazemanlaan 17 - Proven.
- Pacco Kurt, z. v. Paul en Visage Ghislaine,
Westvieterenstraat 12 - Proven (Krombeke)

Huwelijksaankondigingen
- Paul Grave van Coudekerque-Branche (Fr)
en Mireille Van Oost, Molendreef 4, Proven.
- Guido Ruzeré van Westouter en Lena Van
doolaeghe, Couthoflaan 28, Proven.
- Paul Vervarcke van Oostende en Ines De
neulin, Blokstraat 17, Proven.
- Ignace Depyper van Oostvleteren en Lena
Ryon, Blokweg 2, Proven.

Bond der Gepensioneerden - Verbroe
ringsfeest

Te Krombeke op maandag 21 augustus, te 14 u.
in de namiddag, in de lokalen van de meisjes-
school. Het programma van ~it namiddagfeest
hebt U ten huize ontvangen. Om de verplaat
sing naar Krombeke voor onze bejaarden ge
makkelijker te maken, vertrekt er van de
Markt te Proven een autobus te 13.40 u.
Hartelijk welkom.

Zuster Alma Soenen (vervolg)
Wij zijn hier de toeschouwers van een ge

weldige weerwraak, het ene ras op het ander.
Hoe zal dat eindigen? Het is alsof de norma
le tijd nooit meer zal terugkomen. Weduwen
en kinderen waarvan hun man gedood werd,
worden alles ontnomen, en zo maar op straat
gezet. Indien wij zelf willen bemiddelen, wor
den we zelf uit het land gezet en de mensen
hebben ons z6 nodig. Nu vooral is onze aan-

wezigheid een steun voor hen. Meer dan ooit
komen ze nu naar ons, en het is onze plicht
hier te blijven en goed te zijn voor de men
sen. We verzorgen voort de zieken, elke dag
een 300. We staan ook in voor het onderwijs
en sociaal werk. Later schrijf ik nog wel meer,
nu mag ik niet veel schrijven, ik moet voor
zichtig zijn, maar ik wilde toch iets laten we
ten aan de mensen van Proven, omdat ze mij
dierbaar zijn, Ik eindig met de vraag, doet een
vurig gebed voor al onze mensen hier, die
schrik en doodsangsten doorstaan. Velen van
hen zijn nu dakloos en zonder eten

Parking Canada
Zondag a.s. 13 augustus : grote zangwedstrijd
voor jong en oud. Muzikale begeleiding ,, De
Hennebels “. Aanvang te 20 u. Toegang kos
teloos.

Voetbal T.S.C. Proven - E. Watou: 15-0
Tegen de jongeren van Watou hebben onze
kleinen een overrompelende zege behaald.
Aan de rust was het reeds 11-0.
T.S.C. Proven - E. Watou: 3-4
Three Stars dat weer 4 spelers diende te ver
vangen, leed tegen Watou een nipte 3-4
nederlaag.
Zondag a.s. te 15 u. : T.S.C. - Ballon Unic.

De Relikwieën der Heiligen vereerd in
onze kerk. (vervolg)
- H. Eligius (590-660) (stukje been)
Bisschop van Noyons, predikte voornamelijk
in Vlaanderen. Patroon van de boeren en de
smeden. Feest 1 december. Ook door J.B. Van
Troyen te Gent overhandigd op 16.11.1818.
Nota: Deze tweede reeks relieken bereikte
onze kerk vanuit of langs bemiddeling van het
bisdom te Gent, tot welks rechtsgebied Pro-
ven toen behoorde.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Er zijn nog families, die op half-augustus, zo
als men dat uitdrukt, moederkensdag vieren.
Zij hebben geen ongelijk, het is geen wille
keurige dag. Dan is het immers een dubbele
viering van moeder. Welke nu ook de houding
is van vele kristenen, Maria blijft een uitzon
derlijke, bevoorrechte, rijk begenadigde moe
der. Het kan nu wel zijn dat sommige strek
kingen in het verleden, een al te zoeterige
devotie hebben gefabriceerd, die geen grond,
geen wortel had in het Evangelie. - Maar één
ding is zeker, als wij echt geloven in Kristus
en de verlossing, dan kunnen wij 0. L. Vrouw
niet laten vallen. Wij zullen voortgaan met
haar te loven, eren en op een gezonde ma
nier tot haar te bidden. Wij mogen voortgaan
het Weesgegroet en de Rozenkrans te bid
den zonder de minste twijfel.
Onze gelovigen gaan voort op bedevaart naar
Lourdes en andere talrijke Heiligdommen in
ons eigen land. En mochten de mensen van
Proven ook voort houden van Maria en hun
eigen bedevaartplekje, aan de grot.

Ons
PftrochÎeblftd
Pr~ven
le Jaargang Nr 32 - 12 aug. 1972 Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

Vrijdag 18 augustus
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor geestelijk en
tijdelijk welzijn van de familie.

Zaterdag 19 augustus



r1iIESTER VAN DIENST
van 20 tot 26 augustus: E. H. Maes

Pastoor Krombeke. Tel. 401 .84
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Deblaere (20 aug.) Tel. 302.44
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Vulsteke (20 aug.) Tel. 424.48
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 30325

Zaterdag 19 augustus
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor de leden van de
St. Kristoffelsgilde

19u. Gez. Jaarmis voor Wed. Camiel
Polley - Bottecaer Magdalena

Zondag 20 augustus
8 u. Gez. mis voor oven. rechthebben

‘den vw. de C.O.O.
u. Gez. Jaarmis v. Maurits Deraedt,

echtg. v. Maria Top en Jeanne Huy
ghebaert

Maandag 21 augustus
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijz. intentie.
Dinsdag 22 augustus
8 u. H. mis voor oven, man (C.D.R.)
Woensdag 23 augustus - H. Roza
8 u. H. mis voor oven, ouders (A.B.)
Donderdag 24 augustus -

H. Bartholomeus
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor de leden van de
St. Kristoffeisgilde.

le Jaargang Nr 33 - 19 aug. 1972 Verantw.

19 u. Gez. mis voor Jozef Fossaert z. v.
Romain en Rachel Dehaeck, vw. de
geburen

Zondag 27 augustus
8 u. Gez. 6-wekenmis voor Martha Sys,

echtgte van Jérôme Top
10 u. Gez. Jaarmis v. oven, echtgenoot

en vader.
Lectoren voor zondag 20 augustus
Henri Gruwez: zaterdagavond 19 u.
Luc Malbrancke: zondagmorgen 8 u.
Raf. Busschaert: zondagmorgen 10 u.

Verloren
Een zilveren halsketting niet ver van de post,
indien gevonden, terug te bezorgen in de
pastorij.

Spel zonder Grenzen “V.K.S.J.
Zondag 20 augustus: vergadering voor alle
leden van de V.K.S. Te 14 u. samenkomst in de
Zaal St. Jozef. Programma : ,, Spel zonder Gren
zen”. Einde rond 17u.

V.K.S.J.-bivak Ronse: een ,,voltreffer”
35 meisjes van V.K.S.-Proven beleefden van
19 tot 26 juli een heerlijk bivak te Ronse, in de
streek van de mooie Vlaamse Ardennen.
Het was de eerste maal in de nog jonge ge
schiedenis van de V.K.S.-Proven dat ze op bi-
vak gingen. Het was een ,, voltreffer” ! Zo
getuigen zij die er bij waren ! Buiten een paar
regenvlagen viel het weder best mee. We heb
ben genoten van een brok ongeschonden na
tuurschoon in bosspel en trektocht. De lief
hebbers van zwemmen kregen ruim de kans
hun zwemhartje op te halen. De liederen die
gans de dag door de kampplaats gaimden ge
tuigden dat de stemming er in zat.
Een ,, top “-moment was ongetwijfeld de be
zoekdag van de ouders .De meisjes hebben
echt hun best gedaan om vader en moeder
eens een aangename namiddag te bezorgen.
In de mooie ontspanningszaal van onze kamp-
plaats werden ze verwelkomd met goed ver
zorgde nummertjes. Daarna was er buiten een
spelnamiddag. De ballonnetjes-wedstrijd zorg
de voor de plezierige noot. Samen hebben we
een mooie eucharistie verzorgd in de kapel
van de Paters. ,,Spijtig “ zeiden de paters,
,,dat we dit niet iedere zondag hebben “!

Om deze mooie namiddag te besluiten werden
de ouders uitgenodigd tot een aanval op pan
nekoeken. En of ze smaakten.
Het thema van het bivak was : ,, Voor mij hoef
je niet volmaakt te zijn “. We hebben geduren
de deze dagen geleerd samen te leven met
andere mensen, eens afstand te doen van ons
eigen gedacht. Zo wil de V.K.S. ook een stukje
opvoeding geven aan deze jonge mensen.
Langs deze weg danken wij alle mensen die
dit bivak mogelijk gemaakt hebben : de kamp-

uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

leiding, de keuken, de vele ouders die hun wa
gen ter beschikking stelden voor het vervoer.
Ook aan de vele onbekenden die ons kamp
materieel gesteund hebben, zeggen we ,, Dank
U “. Volgend jaar trekken er weer op uit! ! 1

(zie foto’s keerzilde)

De Relikwieën der Heiligen vereerd in
onze kerk. (vervolg)

- H. Donatus, martelaar (stukje been) (zie
ook 4e reliek) Overhandigd door Stephanus
Missir, aartsbisschop te Rome op 10 april 1840
- H. Catharina, maagd en martelares. (stukje
been) Griekse uit Alexandrië. Ze bekeerde
vijftig heidense wijsgeren, tot wie ze gebracht
werd, tot het christendom. Keizer Maximianus
liet haar martelen en onthoofden in 305. Patro
nes van het Aartsbisdom Utrecht. Feest 25 no
vember. Overhandigd door Kardinaal Constan
tinus Patrizi, vicaris-generaal van zijn Heilig
heid op 31 augustus 1847 te Rome.
- H. Maagd Maria. (stukje stof uit een kleding
stuk) Overhandigd dor Kardinaal Patrizi te
Rome op 2 december 1847.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Er is een tijd van gaan en een tijd van keren.
Er is een tijd van lachen en een tijd van ern
stig zijn. Er is een tijd van werken en rusten.
Er is een tijd van zich te ontspannen en een
tijd van inspanning te doen. Zo ongeveer
schrijft een wijs man uit de oudheid in een
gewijd boek.
Zijn wijsheid is ook voor onze tijd. De vakan
tie is nu al voor meer dan de 3/4 voorbij. Het
kontakt dat velen onder ons gehad hebben
met mensen van een ander land en andere ge
woonten, dwingt ons tot nadenken.
In die korte dagen, waarin ik al mensen ont
moet heb, die teruggekeerd zijn van hun tocht,
heb ik al driemaal gehoord : ,, het is nog ner
gens beter dan bij ons “. We voelen ons ner
gens beter thuis, dan in ons eigen kerk, in
ons eigen leefmilieu, en in de wijding van ons
eigen gezin.
En nochtans, er is enorm veel veranderd bij
ons. Heel zeker ook in het gezinsleven. Het
samenzijn, het samenleven, het samenspreken
(ik bedoel van gedachten wisselen), het sa
menzijn is moeilijker en zeldzamer geworden
onder de maaltijden en de avonduren. Het sa
men bidden of om het moderner uit te druk
ken, een korte, rake bezinningsstonde houden
is aan gedaanteveranderingen onderhevig.
Het is nochtans hoopvol, dat er geweldig
ijverig gezocht wordt, naar bruikbaarder vor
men voor dat alles. Er wordt ook gezocht naar
hulpmiddelen en suggesties.
Daarom, om in onze moeilijke wereld van
tegenwoordig een gezond familieleven te kun
nen bewaren, blijft het enige motto nog altijd

zijn geloof belijden ‘. Daarom is het nodig
dat we vooraf beginnen het Woord van God
in de H. Schrift te lezen.

Ons
Pftrochîeblnd
Proven

Vrijdag 25 augustus - H. Lodewijk
8 u. H. mis voor bijz. overledenen.
Zaterdag 26 augustus
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot tot intentie van de gevers.
10 u. Pl. Huwelijksmis van Paul Grave

en Mireille Vanoost.



Cliché Het Wekelijks Nieuws



19 u. Gez. Jaarmis voor Alfons Carlier -

Vandewynckel - Cornette
Zondag 3 september
8 u. Gez. mis voor oven. rechthebben

den vw. de C.O.O.
10 u. Gez. 6-wekenmis voor Martha

Sys, echtgte. van Jérôme Top.

Lectoren voor zondag 27 augustus
Stefaan Ryon: zaterdagavond 19 u.
Geert Ryon: zondagmorgen 8 u.
Guido Vanderhaeghe : zondagmorgen 10 u.

Familiezorg West-Vlaanderen
telt momenteel 521 helpsters, hetzij 299 ge
zinsverzorgsters en 222 bejaardenhelpsters.
In 1971 presteerden zij samen 648.433 uren
hulp. Voor wie belangstelt in dit sociaal be
roep staan volgende voorbereidingscursussen
open : 3 okt. ‘72 : Gezinsverzorgsters, Brugge -

10 okt. ‘72: Bejaardenheipsters, Roeselare -

16 jan. ‘73: Bejaardenhelpsters, Brugge -22 jan.
‘73: Gezinsverzorgsters, Brugge - 11 sept. ‘73
Bejaardenheipsters, Kortrijk - en 2 okt. ‘73:
Gezinsverzorgsters, Brugge.

Eerste Vrijdag van september
Eén september is het nog geen school, maar
het is ,, eerste vrijdag ‘. Het is zekerlijk aan te
prijzen, moesten ook de gezinnen met school-
gaande kinderen zich op die eerste vrijdag la
ten vertegenwoordigen in de H. Mis, om Gods
zegen af te smeken over hun kinderen en hun
studies. Daarom nodigen we ouders en kinde
ren uit naar de kerk ‘s morgens te 8 u. op de
eerste vrijdag aanstaande. We volgen samen
een aangepaste Eucharistieviering v66r de
opening van een nieuw schooljaar.

Opening der scholen
Op maandag 4 september begint het nieuw
schooljaar. Ouders die wensen dat hun kind
de maaltijd ‘s middags neemt in de school, ge-
lieve de naam op te geven aan de leerkrach
ten vôôr donderdag 31 augustus, ofwel per
telefoon : Jongensschool : 303.41 - Meisjes-
school : 302.23.

Studietoelagen
In het nieuwe stelsel van studietoelagen moet
er in de loop van het 6de leerjaar geen aan
vraag van studiebeurs voor het secundair on
derwijs meer gedaan worden. De aanvraag-
formulieren moeten begin september afge
haald worden in de inrichting voor secundair
onderwijs, waar de leerling is ingeschreven.
Een van de belangrijke veranderingen is de
afschaffing van de schiftingsproeven. Voort
aan zijn de uitslagen van het voorgaande
schooljaar de wettelijke grondslag voor het
toekennen van de studietoelage.
Volgens de recente ministeriële onderrichtin
gen zullen de aanvragen om studietoelagen

voor het secundair onderwijs voor 1972-73
ten laatste op 1.10.1973 moeten toekomen op
de diensten van de goeverneur van de pro
vincie waar de school gelegen is, die zij tij
dens het schooljaar 1972-73 zullen bezoeken.
De leerlingen, die gedurende het schooljaar
1971-72 geen beurs van het Nationaal Studie-
fonds genoten hebben - alle leerlingen van de
lagere school bevinden zich in dit geval - zul
len een aanvraagformulier begin september
moeten afhalen in de inrichting voor secundair
onderwijs, waar zij ingeschreven zijn.
De lagere school hoeft zich dus voor 1972-73
niet bezig te houden met het uitdelen van
aanvraagformulieren.
Er zal alleen aan de lagere school gevraagd
worden de uitslagen van het 6de leerjaar L. 0.
officieel te bevestigen.

Voetbalnieuws en Pronostiekboekjes
T.S.C. Proven - S.K. Nieuwkerke: 1 - 1
Dames : Mad. Langemark - T.S.C. Proven : 0 - 4
Pronostiekboekjes v. d. supportersclub Rood-
Geel afdeling Proven zijn te verkrijgen op za
terdag 26/8, zondag 27/8 en op zaterdag en
zondag 2 en 3/9 in Café Tramstatie bij de
nieuwe uitbater F. Notredaeme-Sohier. Pronos
tiekers, wij verwachten U zoals elk jaar talrijk!
Zondag a.s. te lOu. T.S.C. Proven-S.K. Renin
gelst (Kadetten). De iste ploeg reist naar
Nieuwkerke. Vertrek te 13.30 u.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Op een blaadje uit de almanak heb ik een paar
dagen gelegen deze woorden gelezen : ,, een
wereld zonder God wordt een hel “. - Inder
daad, als we de grote koppen in de dagbladen
lezen, of de nieuwsberichten in de Televisie
horen en beelden zien, met zijn talrijke aan
slagen op het leven van de medemens, met
zijn straatgevechten, met zijn onenigheid on
der de volkeren, met zijn opstand en geweld,
dan begint de wereld inderdaad hier en daar
te gelijken op een echte hel. - Een wereld die
God vergeet, daar wordt het een hel nog min
nog meer.
Het is hoog tijd, het is meer dan nodig, dat de
mensen weer beginnen te luisteren naar Gods
woord. Ik ken een mini-bijbel die ik U kan aan-
prijzen te bezitten met korte uittreksels uit
het boek der boeken, dat U stellig zal aan
spreken.
Het is aangenaam een lief woord van moeder
of van een goede vriend in zich te dragen,
maar echt hartversterkend is het als Gods
woord ons dagelijks begeleidt. Bij het lezen
zult U merken dat de bijbel geen bestofte
papyrusrol is, maar het boek waaraan de we
reld niet kan voorbijgaan.
Om een voorbeeld te geven van zo’n Gods
woord : ,, Ga de baan op vandaag, en wees
onberispelijk van levenswandel, spreek geen
kwaad van de mensen, en luister zelf niet naar
kwaadsprekerij “ ! Zo spreekt God de Heer.

Ons
PnrochÎeblftd
Proven
le Jaargang Nr 34 - 26 aug. 1972 Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

PRIESTER VAN DIENST
van 27 augustus tot 2 september: E. H. Ollivier

Pastoor Proven. Tel. 303.91
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Neuville (27 aug.) Tel. 303.38
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Vandenberghe (27 aug.) Tel.381.60
WIT-GELE KRUIS : Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 26 augustus
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot tot intentie van de gevers.
10 u. Pl. Huwelijksmis van Paul Grave

en Mireille Vanoost.
19 u. Gez. mis voor Jozef Fossaert z. v.

Romain en Rachel Dehaeck, vw. de
geburen.

Zondag 27 augustus
u. Gez. 6-wekenmis voor Martha Sys,
echtgte van Jérôme Top

10 u. Gez. Jaarmis v. oven, echtgenoot
en vader.

Maandag 28 augustus - H. Augustinus
8 u. H. mis ter ere van het Kindje Jezus

van Praag v. bijzondere intentie.
Dinsdag 29 augustus
8 u. H. mis ter ere van het Kindje JezLls

van Praag v. bijzondere intentie.
Woensdag 30 augustus
8 u. H. mis ter ere van het Kindje Jezus

van Praag v. bijzondere intentie.
Donderdag 31 aug. - O.L.Vr. Middelares
8 u. H. mis ter ere van het Kindje Jezus

van Praag v. bijzondere intentie.
Vrijdag 1 september - Eerste Vrijdag
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor de leden van de
St. Knistoffeisgilde.

Zaterdag 2 september
8u. H.mis ter ene v. 0.L.Vrouw v.d.

grot tot intentie van de gevers.



PRIESTER VAN DIENST
van 3 tot 9 september: E. H. Vanden Abeele

Pastoor van Roesbrugge. Tel. 303.74
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Sergier (3 sept.) Tel. 401 .92
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Goethals (3 sept.) Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 2 september
8 u. H. mis ter ere v. 0. L.Vrouw v. d.

grot tot intentie van de gevers.
19 u. Gez. Jaarmis voor Alfons Carlier -

Vandewynckel - Cornette
Zondag 3 september
8 u. Gez. mis voor over!. rechthebben

den vw. de C.0.0.
(~ u. Gez. 6-wekenmis voor Martha
‘~ Sys, echtgte. van Jérôme Top.

Maandag 4 september
8 u. H. mis v. over!, ouders en familie
Dinsdag 5 september - H. Bertinus
8 u. H. mis v. over!, man (C.D.R.)
Woensdag 6 september
8 u. H. mis v. oven, ouders (S.V.)
Donderdag 7 september
8 u. H. mis v. bijz. overledene (G.B.)
Vrijdag 8 september - O.L.Vr. Geboorte
8 u. H. mis v. oven, ouders (A.B.)
17 u. (met p1. v. 10 u.) Pl. Huwelijks-

mis van Guido Ruzeré en Lena Van-
doolaeghe.

Zaterdag 9 september - St. Omer
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers.
19 u. Gez. Jaarmis v. Maurits Devos,

echtg. van Maria Decuyper.

Zondag 10 september
8 u. Gez. mis voor Marie Deroubaix,

echtgte van Isidoor Wyckaert en van
Leon Meersseman.

10 u. Gez. 6-wekenmis v. Martha Sys,
echtgte van Jérôme Top.

Lectoren voor zondag 3 september
Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
Roger Pareyn: zondagmorgen 8 u.
Michel Borrey: zondagmorgen 10 u.

Huwelijksaankondiging
- Jean-Marie Vandamme van Noordschote met
Micheline Borrey, Gasthuisstraat 13 Proven.
- Luc Malbrancke, Blokstraat, 9 Proven met
Christiane Vermeulen, Molendreef 2, Proven.

In den Heer ontslapen
- André Heens, echtgenoot van Gerarda Ghee
raert, overleden te Proven op zaterdag 26 aug.
in de leeftijd van 58 jaar en die donderdag II.
31 aug. hier werd begraven.

Verhuizing en aankomst
- Rik Van Renterghem, Roesbruggestraat 42,
en Cecile Catrycke van Watou naar Blokweg
nr. 13A.

Gevonden
- Een klein, bruin, plat geldbeugeltje met toch
wat geld in : een geldbriefje en twee geld-
stukjes. Terug te bekomen in de Pastorij.

Stuur ons
medikamenten voor de missies. Ze zijn er
broodnodig in de hospitalen en dispensaria en
zijn in veel gevallen niet te krijgen. - Kerk en
Leven, Bisdom Brugge, Oostnieuwkerkestwg.
51, 8800 Roeselare.

Uit de Bestuursvergadering K.V.S.V.
Bij het opmaken van het jaarprogramma ‘72-’73
werden 4 data gekozen voor de samenkomsten
nI. 15 okt. ‘72 - 17 dec. ‘72 - 25 febr. ‘73 en
29 april ‘73. De onderwerpen zullen dan nader
bepaald worden. Er zal ook een gezinsaktie
voor jonggehuwden (min dan lOj. gehuwd)
opgericht worden. De jonge gezinnen zullen in
de eerstkomende weken door de jongere be
stuursleden aangesproken worden over de in
houd en de mogelijkheden van deze ge
zinsaktie. We zijn belangstelling verwachtend.

Zuster Lutgart Feryn uit Kalomba.
Op 17 januari ging het dispensarium te Kalom
ba open. Het was een enorm probleem, wââr
al die lijdende mensen zouden verzorgd wor
den ! Een jonge missie, 10 jaar oud, weinig
gebouwen : het huis van de paters en de
school. Er stond nog een bouwvallig klasje,
waar vroeger de doopleerlingen onderricht
kregen. ,, Men prijst een stuur begin zo
klinkt een vlaams spreekwoord. De ratteholen

werden met cement dichtgestopt, de vuile mu
ren, waar ‘s nachts de geiten en schapen hun
,,body” plezierig aaiden, werden netjes gewit
met kalk uit de streek. Na twee maanden wor
den in het kleine dispensarium 200 zieken per
dag verzorgd. Het grootste percentage van de
zieken zijn kleine kinderen van twee maanden
oud tot het tiende levensjaar. Op de tien mi
kroskopische onderzoeken van de stoelgang,
zijn er acht positief. Kleintjes van twee jaar
oud bezitten een weelderige dierentuin. Men
kan de ellende aflezen op hun gezichtjes. Ze
staren je aan met glanzende, gezwollen oogjes.
Waarom zijn wij : ,, onverweerbare wezens de
prooi van al die ellende en onwetendheid “ ?
Je moet maar eventjes het dorp bezoeken, om
de oorzaken ervan te kennen.

4e Canadawijkkermis
(vervolgt)

Op zondag 3 september ‘72 Parking ~Canada
te 18 u.: Groot Folklorefeest met de bewo
ners der Canadawijk.
te 20 u. : Groot Verjaringsbal in openlucht op
prachtig verlichte dansvloer met de mede
werking van het orkest ,, De Hennebels
lnkomprijs voor beide feesten: 40 fr.

De inrichter, Pierre Lesy.

Voetbalnieuws
Jeugdploeg: T.S.C. Proven - S.K. Reningelst 6-1
Opnieuw een mooie zege voor onze jongeren,
die beslist een goed seizoen moeten tegemoet
gaan.
S.K. Nieuwkerke - T.S.C. Proven 1-0
Een nochtans goed spelende Provense ploeg
verloor deze match met minime 1-0 cijfers.
Zondag as. te 15 u. T.S.C. Proven - J.S. Wervik
Zaterdag 18 u. T.S.C. Proven - Watou (Kad.)

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
In de komende week zal het aanschijn van de
parochie veranderen.
De scholen openen immers opnieuw hun deu
ren op maandag 4 september. Rond de 130 jon
geren zullen dagelijks optrekken naar de la
gere school en zowat 60 kleuters, fier alsof
ze volwassen waren, zullen zij de cursussen
van de beginnelingen volgen.
Het onderwijs op een parochie vraagt ons al
ler aandacht en medewerking. Wij hebben er
alle belang bij dat de jeugd van uw gemeen
schap, goed gevormd, goed opgeleid en de
beste kansen krijgt Laten we allen ons best
doen, vooral diegenen die betrokken zijn recht
streeks in de opleiding, om de jeugd met lief
de te omringen. Geen vertroetelde liefde,
maar liefde die tot de waardigheid van de
mens doordringt.
Zoeken we de goede, voor deze tijd aange
paste toon, waarin wij tot hen spreken. Trach
ten wij hun eigen problemen te begrijpen.
Laten wij : voorleven, medeleven en begelei
den. Dat kan voor kinderen meer betekenen
dan mooie woorden.

Ons
PnrocliÎeblftd
Pr~ven
le Jaargang Nr 35 - 2 sept. 1972 Verantw. uitg.past.Proven.Tel.30391 - Drukk.Schoonaert



JIESTER VAN DIENST
van 10 tot 16 september: E. H. Bruneel

Pastoor van Haringe. Tel. 306 09
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandenberghe (10 sept.) Tel. 306 37
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Vandenberghe (10 sept.) Tel. 381 60
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 9 september - St. Omer
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers.
19 u. Gez. Jaarmis v. Maurits Devos,

echtg. van Maria Decuyper.
Zondag 10 september
8 u. Gez. mis voor Marie Deroubaix,

echtgte van lsidoor Wyckaert en van
Leon Meersseman.

u. Gez. 6-wekenmis v. Martha Sys,
echtgte van Jérôme Top.

Maandag 11 september
8 u. H. mis v. over!, ouders en familie
Dinsdag 12 september
8 u. H. mis voor oven, moeder (M.D.)
Woensdag 13 september
8 u. H. mis v. oven, ouders (S.V.)
Donderdag 14 september
8u. H. mis voor oven, man (T.P.)
Vrijdag 15 september -

0. L. Vr. van Smarten
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor de leden van de
St.Kristoffelsgi Ide.

Zaterdag 16 september
8 u. H. mis ter ere v. 0. L.Vrouw v. d.

grot tot intentie van de gevers.

19 u. Gez. Jaarmis voor André Loones
echtg. van Alice Duf!ou

Zondag 17 september
8 u. Gez. Jaarmis voor Jérôme Derycke

- Remi Dehaeck en Vr. Irma Debergh.
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Martha Sys,

echtgte van Jérôme Top.

Lectoren voor zondag 10 september
Joel Busschaert: zaterdagavond 19 u.
Kris Rosseeuw: zondagmorgen 8u.
Donald Delplacie: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- An Neuville, d. v. Henri en Yvette Deprey -

Elsene.
- An Notebaert, d.v. Frans en Christien Van
denbroucke - Dilbeek.

Geboorte
Isabel Desmyttere, d. v. Joel en Paula Struye,

Blokstraat 15 - Proven.

Verhuizingen
- Talon Germaine (Wed. René Bollangier) uit
Stationsstraat 34 naar Snepstraat 5 te Geel.
• Verbeke Guy, Franky en Ryckewaert Gode
lieve uit Gasthuisstraat nr 2 naar Avenue de
Gen. de Gaulle te Bray-Dunes.

Verloren
Een gouden armbandhorloge (van meisje) za
terdag of zondag II. te Proven. Het zou een
schoon en eerlijk gebaar zijn van de vinder
dit terug te bezorgen in de pastorij.

Vermijd een risico
Een huwelijk zonder degelijke voorbereiding
is een risico. Een goed huwelijk vraagt een
goede voorbereiding. Verstandige verloofden
volgen daarom een verloofdencursus.

Opening van herberg ,, Tramstatie”
Frans en Christiane Notredame-Sohier hebben
het genoegen U uit te nodigen op de opening
van herberg : ,, Tramstatie “ Gasthuisstraat 2
Proven op zaterdag 9 en zondag 10 september
1972.

De Relikwieën der Heiligen vereerd in
onze kerk. (vervolg)

- H. Joseph (stukje van de mantel) (2)
Overhandigd door Kardinaal Patrizi op 3 janu
ari 1848.
- H. Anna, moeder van Maria (stukje been)
Feest 26 juli. Overhandigd te Rome op 14 fe
bruari 1848 door Joseph Castellani, van de Or
de der Kluizenaars van Sint Augustinus, kardi
naal bij de Heilige Stoel.
- H. Victor, martelaar (stukje been) (zie ook
Ge reliek). Tegelijk met de vorige relikwie
overhandigd.

- H. Apollonia, maagd en martelares (stukje
been). Griekse uit Alexandrië, gemarteld on
der Gaius Decius (249-251). Haar werden alle
tanden in de mond verbrijzeld. Patrones der
tandartsen, tevens aanroepen door de tand-
lijders. Feest 9 februari. Overhandigd door
Joannes Baptiste Malou, bisschop van Brugge
op 23 november 1857. (vervolgt)

Voetbal. T.S.C. Proven - E. Watou: 11-0
Overwinning die onze jongeren meteen aan de
leiding brengt in hun competitie. Proficiat jon
gens en doe zo verder.
T.S.C. Proven - J.S. Wervik: 1-1
Tegen de kampioenen der B. Reeks van ver
leden jaar speelde Three Stars een zeer goe
de wedstrijd. Zaterdag a.s. te 16 u. speelt de
jeugdploeg te Zuidschote, terwijl de le ploeg
zondag naar Houtem (Veurne) reist. Vertrek
te 13.45 u.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Laat me U nog een woordje schrijven over de
school. Het is van zon groot belang. Uitge
rust en opgefrist door het twee maandenlange
verlof moeten onze jonge mensen verder ge
schoold worden. Dat wil zeggen, ze moeten
onderwezen en opgevoed worden, ze moeten
ingewijd worden in het ware leven, ze moe
ten voorbereid worden tot de taak, die hun
voor de toekomst is weggelegd.
We mogen nooit vergeten dat normaal be
keken, de taak van de algehele opvoeding op
de allereerste plaats toekomt aan de ouders.
De vaders en de moeders moeten zich dan
laten helpen door de school en kristelijke ou
ders hebben recht op hulp in hun taak door
de kerk.
Hun heel bijzondere zorg bestaat erin dat de
ouders een goede school kiezen. Zij mogen
zich niet laten leiden door hun gemakzucht en
een onderwijsinstelling de voorkeur geven,
waardoor zij van hun kinderen zullen zoveel
mogelijk verlost worden. Liefst van de morgen
tot de avond en liever nog van de maandag
tot de zaterdag.
De school immers neemt de kinderen in hun
geheel niet over. Zij is slechts een hulpmid
del. De ouders moeten een school kiezen,
waar zij zelf als ouders het best, het innigst
en het dichtst kunnen medewerken.
Het spreekt vanzelf dat de school een heel
zware verantwoordelijkheid draagt. Zij moet
alle waarborgen bieden voor de hulp, die ou
ders nodig hebben in de opvoeding en die zij
bij haar komen zoeken. Een school is nooit te
degelijk, te goed uitgerust, te aangepast, te
ordevol, te dienstvaardig.
Een goede school moet in doorlopend kontakt
met de ouders haar taak volbrengen en voor
kristenmensen moet de school de hulp van de
kerk verzekeren in volmaakte samenwerking.
Nooit mogen de gelovige ouders hun kinderen
verpachten, of aan de meest biedende toe-
vertrouwen,

Ons
PaEIrochieblud
Proven
le Jaargang Nr 36 - 9 sept. 1972 Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert



ESTER VAN DIENST
van 17 tot 23 september: E. H. Maes

Pastoor van Krombeke. Tel. 401 .84
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandercruysse (17 sept.) Tel. 306.47
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Vulsteke (17 sept.) Tel. 424.48
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 16 september
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw v.d.

grot tot intentie van de gevers.
19 u. Gez. Jaarmis voor André Loones

echtg. van Alice Duflou.
Zondag 17 september
8 u. Gez. Jaarmis voor Jérôme Derycke

- Remi Dehaecken Vr. Irma Debergh.
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Martha Sys,

‘~chtgte van Jérôme Top.
i~andag 18 september
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie
Dinsdag 19 september
8 u. H. mis voor overl. moeder (M.D.)
Woensdag 20 september
8 u. H. mis v. oven, ouders (S.V.)
Donderdag 21 september
8 u. H. mis ter ere v. St.-Kristoffel uit

dank.
Vrijdag 22 september
8 u. H. mis ter ere 0. L. Vrouw voor bij

zondere intentie (M.)
Zaterdag 23 september
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(D.G.)
11 u. Pl. Huwelijksmis van Paul Ver

varcke en Inès Deneulin.
19 u. Gez. mis voor Jozef Fossaert z. v.

Romain en Rachel Dehaeck, vanwe
ge de geburen.

Zondag 24 september
8 u. Gez. mis v. Martha

gte v. Henri Beudaert
overleden ouders.

10 u. Gez. 6-wekenmis v. Martha Sys,
echtgte van Jérôme Top.

Lectoren voor zondag 17 september
Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
Luc Malbrancke: zondagmorgen 8 u.
Donald Deiplacie: zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
- Firmin Debergh, wednr. van Marcelinne Cee
naeme, zondag II. 10 september overleden in
het gesticht te Proven in de leeftijd van 71 j.,
en die donderdag 14 september te Roesbrugge
werd begraven.

Tot kind Gods gedoopt
- Anne-Mieke Lamaire, d. v. Rafaël en Maria
Baes, Casselstraat 2 - Proven.

Verhuizingen
- EIie Devos en Monique Durant en Dirk, Frank,
Marc en Rik uit Duinkerksestraat 23 naar
Stationsstraat 71 - Proven.
- Mireille Vanoost uit Molendreef 4a naar Rue
de fuseliés Marius - Rosendael.

Aankomsten
- Magdalena Bryon, wed. Saelens Raphaël,
uit Kasteelstraat 1, Oostvieteren naar Stations-
straat 19, Proven.
- Frans Notredame en Sohier Christiane uit
leperstraat 110, Poperinge naar Gasthuisstraat
2, Proven.

Voor langdurige zieken
Op het Week-end van 16 en 17 sept. wordt aan
de kerkdeur een geldinzameling gehouden
door de Christelijke Mutualiteit voor steun
aan de meest behoeftige zieken, om hulp te
bieden aan langdurige zieken.

Opnieuw naar haar Missiepost
Op 20 september 1972 vertrekt Zuster Josiane
Peperstraete terug naar haar missiepost in
Kisenso, een broussepost op 40 km. van de
grootstad Kinshasa in Zaïre. Haar leven mid
den onder de armen zal weer opnieuw al haar
krachten en talenten opeisen.
Zuster Josiane vraagt alleenlijk aan de men
sen van Proven een ,, Onze Vader “ en een

Weesgegroet” voor haar reis en haar werk
in de missies.
Mag ik nochtans voorstellen dat de mensen
die een goed werk willen doen, haar nog al
tijd een beetje geldelijk kunnen steunen ook
v66r haar vertrek op 20 september e.k.; U
kunt haar persoonlijk iets geven, of onbekend
langs de priester, maar volledig vrij. Op die
manier kunnen wij ook missionnarissen zijn.
Wij wensen Zuster Josiane een goede heen
reis en een vruchtbaar apostolaat.

Wij gingen op reis : woensdag 13 sept.
Wij . . . dat waren het personeel en verpleeg
den van het rustoord, samen met al de andere
leden van de C.O.O., die aan de mensen van
het gesticht eens een aangename namiddag
wilden verschaffen. Hoe was de reisroute?
Over Watou - Cassel naar St.-Omer, bezoek
aan de basiliek van 0. L. Vrouw. Daarna wan
deling door het park van St.-Omer. Verder
ging het over Wizernes naar Fauquenbergues
en naar !vlerck St.-Lievin, waar we een der
grootste forellenvisserij hebben bezocht. Daar
hebben we een mondje geëten. Vervolgens
langs de prachtige vallei van de Aa, over
Wirquin, Lumbres naar Arques. Dan namen we
de baan naar Haezebrouck om nog eens te
stoppen aan het Hotel Kosmos op de Rode
Berg, waar we een droge en natte versterking
hebben genomen. Het was een aangename
uitstap. Dank de C.O.O.

Voetbalnieuws
JEUGDPLOEG : Zondag as. te Reninge, te 10 u.
E. HOUTEM - T.S.C. PROVEN: 3-2. Zondag a.s.
naar Westrozebeke. — DAMES : Lauwe - T.S.C.
Proven : 0-6. Zondag a.s. naar Menen.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Als er een programma aangeboden wordt in
de Televisie dat niet voldoet of waar ons men
sen niets aanhebben, dan volgt daar gewoon
lijk nogal veel kritiek op langs de pers. En met
reden. - Oorzaak meestal is, dat ze hun pro
gramma niet goed overpeinsd hebben, niet
goed in mekaar gestoken, niet goed voorbe
reid hebben. Veel hangt af van de voorbe
reiding.
Een leraar geeft vandaag geen onderwerp
voor opstel, om het morgen reeds door de
leerlingen te doen binnenbrengen, dat gaat
niet.
Een pastoor zou best niet preken, als hij zijn
sermoentje vooraf niet tot in de details heeft
voorbereid. Want als hij zijn toehoorders in de
kerk ziet ja-knikken, dan mag de pastoor nog
niet seffens denken dat ze ‘t akkoord zijn met
hetgene hij preekt. Dat ja-knikken immers kan
ook knikkebollen zijn, wat zoveel betekent
als in slaap vallen bij zijn sermoen. En dan is
het meer dan hoog tijd, dat hij ophoudt met
preken.

Voorbereiden en nog eens voorbereiden
alles vraagt voorbereiding.

Een priesterleven aangaan zonder degelijke
voorbereiding is een risico. Maar een even
groot risico, mijn dierbare jonge mensen is,
een huwelijk aangaan zonder degelijke voor
bereiding.
Daarom zijn er verloofdencursussen voorzien
te Poperinge in ,, De Gilde leperstraat 31
(langs Rekhof) op de volgende data : vrijdag
6, 13, 20 en 27 oktober 1972 te 19.45 u - en
ook zondag 4, 11, 18 en 25maart1973 te 14u.
Verloofden die begeren daaraan deel te ne
men, kunnen hun naam komen opgeven in de
pastorij.

Ons
Purochieblad
Praven
le Jaargang Nr 37 - 16 sept. 1972 Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 30391 - Drukk. Schoonaert

Claeys. echt-
en voor haar



Zaterdag 30 sept. - H. Hieronymus
8u. H.mis voor overleden ouders en

familie (E.)
19 u .Gez. mis v. Guillaume Berquin

en Jozef Fossaert, oven, bestuurs
leden van de Kaartersgilde.

Zondag 1 oktober
8 u. Gez. mis v. Em jet Soenen, echtg.

van Madeleine Verhaeghe.
lOu. Gez. mis v. Martha Sys, echtgte

van Jérôme Top, vw. de geburen.
Lectoren voor zondag 24 september
José Monkerhey : zaterdagavond 19 u.
Marc Gruwez: zondagmorgen 8 u.
Raf. Busschaert: zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
- Yvonne Brion, echtgenote van Etienne Meers
seman, overleden te leper op 18 september
1972 in de leeftijd van 43 j. en die zaterdag
e.k. 23 sept. te 10 u. te Proven (St.-Victor)
wordt begraven.
Tot kind Gods gedoopt
- Fanny Leys, d.v. Hugo en NoëlIa Derycke,
Mazemanlaan 17 - Proven.

Geboorten
- Geert Vanrenterghem, z. v. Gilbert en Jac
queline Meersseman, Watoustr. 13e - Proven.
- Kristof Vandenberghe, z. v. Ignace en Gode
lieve Depoorter, Couthoflaan 46 - Proven.

Vertoofdencursussen
Te Poperinge in ,, De Gilde “, leperstraat 31,
(langs Rekhof) op de volgende data : vrijdag
6, 13, 20 en 27 oktober 1972 te 19.45 uur —

en ook zondag 4, 11, 18 en 25 maart 1973 te
14 u. Verloofden die begeren daaraan deel te
nemen, kunnen hun naam komen opgeven in
de pastorij.

Nieuwsbericht
Dokter Deblaere stopt zijn praktijk te Proven
vanaf 24 sept. ‘72. Hij draagt zijn praktijk over
aan de nieuwe dokter van Watou : dokter
Jean-Pierre Verhoeven. Tel. 382.71

Opbrengst
Het bestuur der plaatselijke afdeling van de
Kristelijke Mutualiteit Proven bedankt de be
volking voor de milde steun die zij gegeven
heeft zondag II. aan de kerkdeur. Dit bracht
de mooie som op van 3.445,25 fr. Hartelijk
dank in naam der zieken.

Voetbatnieuws
Kadetten: T. Ren inge - T.S.C. Proven 0-1
Deze gevaarlijke verplaatsing werd voor de
Three Stars jongerenploeg een verdiende zege.
Het enige doelpunt kwam er langs M. Kerck
hof na 14 min. - Proficiat jongens.
0. Westrozebeke - T.S.C. Proven 3-2

Weer een nederlaag voor Three-Stars, dat op
nieuw eens het slachtoffer was van een onbe
grijpelijk optreden van de fluitjesman.
Dames : K.G. Menen -T.S.C. Proven 1-3
Zondag a.s. Kadetten te 10 u. in Reningelst
lste ploeg te 15 u. aan huis tegen Bulskamp.

Tekenakademie
Vanaf woensdag 27 sept. ‘72 telkens de woens
dagnamiddag te 13.30 u. beginnen in de pa
rochiezaal de lessen ~tekenen en schilderen”
voor alle jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar.
Men vraagt alleenlijk de naam op te geven in
het Gemeentesekretariaat, of in de Parochie-
zaal zelf. Volledig kosteloos onderwijs.

De Relikwieën der Heiligen vereerd in
onze kerk. (vervolg)
- H. Silvester, paus en belijder (314-335)
(stukje been) Hij is de tweede patroon van
onze parochie. Er was in onze kerk een bijzon.
dere devotie tot die Heilige, die vooral aan-
roepen werd om kinderziekten te weren. Veel
moeders lieten hier kinderkleren met zijn re
hek zegenen. Over de oorsprong der devotie
tast men in het duister. Waarschijnlijk toch
dateert ze van eeuwen terug. De kleine mon
strans, waarin de rehiek is gevat, is immers
in verguld zilverwerk, vervaardigd in de 15e
eeuw.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Dezer dagen viel mij volgende tekst onder
ogen. Ze zijn gevloeid uit de pen van een diep
gelovig letterkundige, een gezagvol man.
Hij schrijft: ,, De Kern van de religie is
vroomheid, en dat is gebed
Ik meen, dat bij de Kristen van vandaag, de
overtuiging moet aanwezig zijn, dat de ver
nieuwing en de verdieping van het geloof niet
te zoeken is in het organiseren van synoden
hier, en congressen daar, pastorale raden en
nog eens raden op elk niveau, dialogen over
de dialoog, commisies, subcommissies, prate
rij en windmakerij overal. En al evenmin in
het moeizaam trapezenwerk van theologen
maar enkel en alleen in de inkeer tot gebed.
Zo hebben het de eenvoudige, eerlijke en diep-
levende mensen altijd gezien.
Het is daarom geen goed teken, dat in vele
kristengezinnen, de zondagmis niet meer bij
gewoond wordt en het gebed er niet meer is.
Ofwel dat het gebed niet gezond is, of opper
vlakkig wordt verricht. Bidden is zelfbewust
worden dat wij afhangen van God. Bidden is
dankbaar zijn dat wij leven, dat wij er zijn,
omdat die Grote, die Andere er is, en er al
tijd is geweest.
Bidden is luisteren naar God. Ik begrijp best,
dat in deze tijd er naar hulp gezocht wordt,
om de goede toon, de verteerbare inhoud en
de innerlijke vrede te vinden in het gebed.
Mag ik nogmaals voor eerlijk zoekende men
sen een stukje lezing uit het Evangelie voor
stellen.

Ons
PfirochÎebkid
Proven
le Jaargang Nr 38 - 23 sept. 1972 Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

PRIESTER VAN DIENST
van 24 tot 30 september: E. H. Olhivier

Pastoor van Proven. Tel. 303.91
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Verhoeven (24 sept.) Tel. 382.71
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Vandenberghe (24 sept.) Tel. 381 .60
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 23 september
10 u. Pl. Begrafenisdienst van Yvonne

Brion, echtgte van Etienne Meers
seman.

11.15 u. Pl. Huwelijksmis v. Paul Ver
varcke en lnès Deneutin.

19 u. Gez. mis voor Jozef Fossaert z. v.
Romain en Rachel Dehaeck, vanwe
ge de geburen.

~‘ dag 24 september
8 ~. Gez. mis v. Martha Ctaeys. echt

gte v. Henri Beudaert en voor haar
overleden ouders.

10 u. Gez. 6-wekenmis v. Martha Sys,
echtgte van Jérôme Top.

Maandag 25 september
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie
Dinsdag 26 september
8 u. H. mis v. oven, ouders (S.V.)
Woensdag 27 september
8u. H.mis ter ere van St.-Kristoffet

uit dank.
Donderdag 28 september
8 u. H. mis v. oven, familie (T.P.)
Vrijdag 29 september - H. Michael
8 u. H. mis v. overt. ouders en familie

(O.G.)
11 u. Pl. Huwelijksmis van lgnace De

pyper en Lena Ryon.
15 u. Pl. Huwelijksmis (Pl. v. 10 u.) v.

Jean-Marie Vandamme en Micheline
Borrey.



PRIESTER VAN DIENST

Dokt. Neuville (1 okt.) Tel. 303.38
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Goethals (1 okt.) Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16

familie (E.)

leden van de Kaartersgilde.

van Madeleine Verhaeghe.

genezing (E.)

familie (O.G.)

Zaterdag 7 oktober -

Zondag 8 oktober
8 u. Gez. 6-wekenmis v. André Heens

echtg. van Gerarda Gheeraert.
lOu. Gez. mis v. Hektor Lesy, echtg.

van Martha Lermytte, vw. de oud-
strijders ‘14-’18.

Lectoren voor zondag 1 oktober
Jozef Gruwez: zaterdagavond 19 u.
Jef Vulsteke: zondagmorgen 8 u.
Guido Monkerhey : zondagmorgen 10 u.

Eerste vrijdag van oktober
In voorbereiding tot de Eerste vrijdag is er
biechtgelegenheid donderdag 5 oktober en
vrijdag 6 oktober telkens v66r de mis van 8 u.
Voor de schoolkinderen : 3de, 4de, 5de en 6de
Ij. donderdag 5 okt. om kwart vôôr 9 u.

Oktobermaand - Rozenkransmaand
De oktobermaand is altijd de maand geweest
van de vernieuwing van de geest van het ge
bed. De zomerdrukte is voorbij, de vakantie
en de uitstappen hebben wellicht de gebeds-
praktijk geschaad. De stemmige avonden van
oktober lenen zich, beter om het familiege
bed te hernemen. Komt ‘s avonds te 7 u. naar
de grot, wij bidden er voor uw intenties.

Kerkraad
De leden van de kerkraad worden vriendelijk
uitgenodigd tot de bijeenkomst in de pastorij
op dinsdag 3 oktober te 11 u.

Verhuizingen
- Dennekin Jean-Marc uit Watoustraat 72, ge

huwd met Wollaert Geneviève naar Krombe
kestraat 36 Roesbrugge.

Aankomsten
- Verstraete Marcel uit Antwerpen naar Klytte

straat 5 Proven (De Lovie).
Bond der Bejaarden
Op donderdag 5 oktober uitstap naar Wieze.
Vertrek om 8.30 uur op de plaats.
K.A.V.
K.A.V. Roesbrugge reist op dinsdag 17 okt.
naar het voedingssalon van Brussel. De K.A.V.
leden van Proven kunnen eveneens deze reis
meemaken. Vertrek te Proven om 7.10 u. -

Prijs 160 fr. Gelieve in te schrijven vôôr 8 okt.
bij Mevr. G. Ryon-Vanacker.
K.L.J.

H. Bruno De K.L.J. - Startvergadering gaat door op vrij
dag 6 oktober met het thema ,, Ik leef niet
graag met een blinde muur, wel met een hori
zon “. Daarna ontspanning. Iedereen wordt
vriendelijk uitgenodigd op deze vergadering
aanwezig te zijn om 20 u. in de Zaal St. Jozef.
Chiro - Proven
Zondag 1 okt. zijn alle jongens om 9.15 u.
aan het lokaal verwacht. We vertrekken allen
samen naar Poperinge voor de jiepo-dag. Het

wordt een enige dag in ieders chiroloopbaan.
Iedereen op post.

Jeugdclub Moeder Noom
kiest haar bestuur.
Waar? Café ‘t Rozenhof.
Wanneer? 1 oktober ‘72 om 20 uur.
P.S.’ 1! - Nieuwe leden kunnen gratis inschrij
ven in de Jeugdclub tot nieuwjaar.

Oktober - Kermis
VRIJDAG 6 OKTOBER

Prijskaarting met saucissenkandeel bij Geor
ges Buseyne, herberg ,, Hoppeland “ 300 fr.
vooruit.

ZATERDAG 7 OKTOBER
Grote velokoers - Inschrijving om 14 u. bij
Cyriel Dever, herberg ,, De Zwaan - Vertrek
om 15 u. bij de herbergen ,,Breda en Hop
perank - Prijsdeling in ,, St.-Sebastiaan bil
Frans Notredame.
te 15 u. Voetbalmatch T.S. Proven - Mesen
(kadetten)
Te 20 u. Prijskaarting bij Maurice Sergier, her
berg ,, ‘t Boldershof “ voor de leden van de
spaarkas.

ZONDAG 8 OKTOBER
Te 11 u. Wandelconcert met show door de
muziekmaatschappij ,, De Volksvreugd
Te 15 u. Voetbalmatch T.S. Proven-B.S. Gelu
veld.
Vanaf 18 u. Grote prijskaarting in de vier her
bergen van de Marktplaats. - Inschrijving bij
Urbain Savaete, Gasthof ,, De Kroon
‘s Avonds: Prachtig Bal în de feestzaal ,, ‘t Ro
zenhof” bij André Lemahieu met de discobar

Hoppebel “ en zijn prachtige Lichtshow. -

Ingang vrij.
MAANDAG 9 OKTOBER

Te 9 u. Pl. Dienst v. d. overl. parochianen.
Te 15.30 u. Ballonwedstrijd - 1.000 fr. prijzen
en 5 reuze teddyberen. Bij Cyriel Dever, her
berg ,, De Zwaan
Te 15 u. Kermisschieting in Zaal ,, St.-Elooi
bij Albert Deprey - 500 fr. vooruit.

(Vervolg kermisprogramma: volgende week)

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
We mogen ons verheugen dat wij nu Gods lof
kunnen uitzingen in de moedertaal. Maar we
hebben nog niet veel rijkdom. Daarom zullen
we zondag a.s. de iste oktober, zowel in de
avondmis zaterdag als in de zondagmissen
even proberen, bij het begin van iedere mis
voor een zevental minuten een nieuwe mis
aan te leren. En opdat het niet langer zou du
ren, zullen we de preek laten wegvallen.
We vragen alleen de medewerking van alle
aanwezigen, ge hebt ten anderen allemaal
een mooie stem, die mag gehoord worden.
We nodigen vooral ook de jongeren uit op
een zichtbare plaats in de kerk te komen zit
ten, waar U goed de maat kunt volgen.
Laten we aldus allen samenwerken tot meer
dere eer en glorie van God.

Ons
PftrochÎeblftd
Proven
le Jaargang Nr 39 - 30 sept. 1972 Verant. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

1 tot 7 oktober: E.H.Vanden Abeele
Pastoor van Roesbrugge. Te!. 303.74

DOKTER VAN DIENST

BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 30 sept. - H. Hieronymus
8 u. H. mis voor overleden ouders en

19 u .Gez. mis v. Guillaume Berquin
en Jozef Fossaert, overl. bestuurs

Zondag 1 oktober
8 u. Gez. mis v. Emiel Soenen, echtg.

10 u. Gez. mis v. Martha Sys, echtgte
van Jérôme Top, vw. de geburen.
aandag 2 oktober

8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

Dinsdag 3 oktober - H. Gerardus
8 u. H. mis voor overleden ouders en

Woensdag 4 oktober - H. Franciscus
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie
Donderdag 5 oktober - H. Theresia
8 u. H. mis v. een bijzond. overledene

(G.B.)
Vrijdag 6 oktober - Eerste vrijdag

8 u. H. mis voor overleden ouders.

0. 1. Vrouw van de Rozenkrans
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot tot intenties van de gevers.
19u. Gez. mis voor overleden familie

van Jean Menu-Degraeve.



P~1ESTER VAN DIENST
8 tot 14 oktober: E.H. Maes

Pastoor van Krombeke. Tel. 401.84
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Sergier (8 okt.) Tel. 401 .92
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Vulsteke (8 okt.) Tel. 424.48
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 7 oktober -

0. 1. Vrouw van de Rozenkrans
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot tot intenties van de gevers.
19u. Gez. mis voor overleden familie

van Jean Menu-Degraeve.
Zondag 8 oktober - Kermiszondag
8 u. Gez. 6-wekenmis v. André Heens

echtg. van Gerarda Gheeraert.
lOu. Gez. mis v. Hektor Lesy, echtg.

van Martha Lermytte, vw. de oud-
strijders ‘14-’18.

Maandag 9 oktober
H. mis v. Ach iel Vandewynckel en

~Ir. Maria Breemeersch.
9 u. Pl. Dienst voor de overleden paro

Zaterdag 14 oktober
8 u. H. mis ter ere v. 0. L.Vrouw v. d.

grot tot intenties van de gevers.
19 u. Gez. 6-wekenmis v. André Heens

echtg. van Gerarda Gheeraert.
Zondag 15 oktober
8 u. Gez. mis voor Rechthebbende

overledenen vw .de C.0.0.
lOu. Gez. mis voor Omer Lefevre vw.

de Oudstrijders ‘14-18.
Lectoren voor zondag 8 oktober
Frans Yde: zaterdagavond 19 u.
Roger Pareyn: zondagmorgen 8 u.
Guido vanderhaeghe: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Geert Vanrenterghem, z. v. Gilbert en Jaque
line Meersseman - Watoustraat 13E.

Geboorten
- Ann Vanhoucke, d. v. Michel en Marie-Rose
Gadeyne - Bromstraat 3, Proven.
- Geert Vanspeybrouck, z. v. Daniël en Josée
Saint-Germain, Barlebuizestraat 11, Proven.

K.L.J.
Vrijdagavond te 8 u. - Startvergadering nieu
we leden boven de 16 jaar, welkom. Waar?
In de Zaal St.-Jozef.

K.A.V. - Proven
Op donderdag 12 oktober wordt een demon
stratieles gegeven: ,, Welke dranken bieden
wij U aan “, door Mevr. Lemaire-Cailliau, om
1.30 u. in de Zaal St.-Jozef. Graag zien wij U
allen aanwezig. Het Bestuur.

K.V.L.V.
Op zondag 15 okt. beginnen we aan ‘t nieu
we werkjaar van de K.V.L.V. Er is een gezelli
ge gildevergadering voorzien die stipt begint
om 2 u., en die doorgaat in de Kring St.-Jozef.
We durven hopen dat iedereen op post zal zijn.

Geen water te Proven
Uit oorzaak van werken aan de waterleiding
te Poperinge, zal Proven afgesloten worden
en zal er aldus geen water uit de kraantjes
komen vanaf zaterdag 7 oktober ‘s avonds
te 9 u. tot zondag 8 oktober in de morgenuren.
Wil hiermede rekening houden.

Postkantoor gesloten
op woensdagnamiddag 11 oktober ter gelegen
heid van Proven-kermis.

Om ‘n gezellige avond door te brengen
moet U drie dingen onthouden:
ten eerste: T-Dansant van Moeder Noom
ten tweede: T-Dansant van Moeder Noom
ten derde: T-Dansant van Moeder Noom
op zaterdag 14 oktober a.s. om 20 uur in Zaal

t Rozenhof” te Proven met ,, light-show”
en ,, disco-bar”. MOEDER NOOM

Kermisprogramma - oktober
(Vervolg)

DINSDAG 10 OKTOBER
Te 9 u. Pl. Dienst voor de Gesneuvlede Sol
daten en Burgerlijke Slachtoffers van beide
wereldoorlogen.
‘s Avonds : Prijskaarting in de herbergen
,,Breda “, ,, Hopperank “ en ,, ‘t Boldershof”.
Inschrijving bij Antoon Berten.

WOENSDAG 11 OKTOBER
Te 18.30 u. : Prijsschieting bij Albert Deprey.

DONDERDAG 12 OKTOBER
‘s Avonds : Prijskaarting bij André Lemahieu.

ZATERDAG 14 OKTOBER
Te 15 u. Voetbalmatch : Top Kerels - Brand
weer. Op terrein achter de fabriek.
Te 20 u. Smijting op de Engelse Vogelpik bij
Maurice Sergier, herberg ,, ‘t Boldershof”.

ZONDAG 15 OKTOBER
Te 14 u. Grote fietsenrally - Vertrek bij Made
leine Dewippe, herberg Breda “. Inschrijving
en prijsdeling bij Gerard Vandromme, herberg

St.-Victor”.
Te 15 u. Damesvoetbal : T.S. Proven - Lange-
mark.

ZONDAG 22 OKTOBER
Huldiging door het Gemeentebestuur van het
echtpaar Henri Devos-Verlet om hun Gouden
Bruiloft. Te 10 u. dankmis, waarna ontvangst
door het Gemeentebestuur - opgeluisterd
door de Muziekmaatschappij.

Verwarming - Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Verwarming, neen niet buiten . . . maar in de
kerk. Het is altijd een schoon werk en een
groot werk en een duur werk een verwar
mingsinstallatie te laten plaatsen in de kerk.
Het gebeurt altijd met de beste bedoelingen,
namelijk de mensen in de winter een warm
onthaal te bezorgen in de kerk. Maar een
pastoor kan ook niet verder springen dan zijn
stok lang is.
Ik meen nochtans te mogen zeggen dat de
verwarmingsinstallatie in onze kerk het niet
kan halen. Verleden winter (die een zeer
zachte winter was) hebben we de machine
in gang gestoken te 5 u. ‘s morgens en zelfs
voor de hoogmis van 10 u. waren zô weinig
warmtegraden vast te stellen. Ik weet het wel
er zijn enkele gatige vensters, maar spijts
alles zouden we toch na zoveel uren stoken
aan een veel hoger warmtegraad moeten ko
men. Het komt omdat onze chauffage niet
sterk genoeg is. Ik zou graag een installatie
bij plaatsen bij de reeds bestaande, met de
hulp en de steun van de mensen van Proven,
langs de omhalingen die de zondag in de kerk
gehouden worden, of ook langs giften en gif-
ties die persoonlijk kunnen gegeven worden.
Zaterdag en zondag aanstaande zouden we
daarvoor een eerste omhaling doen in al de
missen, en ook nog een woordje uitleg ver
schaffen.

Ons
P~irochîeb1ad
Proven
le Jaargang Nr 40 - 7 okt. 1972 Verantw. uitg past. Prover,. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

chianen.
Dinsdag 10 oktober
9 u. Pl. Dienst voor de Gesneuvelde

soldaten en burgerlijke Slachtoffers
v. beide oorlogen ‘14-18 + ‘40-45.

Woensdag 11 oktober
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

genezing (E.)
10 u. Pl. Jaargetijde voor Baron Maze

man de Couthove en Huisvrouw vw.
de C.0.0.

Donderdag 12 oktober
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie
Vrijdag 13 oktober
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor de leden van de
St.-Kristoffelsgilde.

10 u. Pl. Huwelijksmis van Luc Mal
brancke en Christiane Vermeulen.



PRIESTER VAN DIENST
van 15 tot 21 oktober: E. H. Ollivier

Pastoor van Proven. Tel. 303.91
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandenberghe (15 okt.) Tel. 306.37
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Vandenberghe (15 okt.) Tel. 381 .60
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 14 oktober

Lectoren voor zondag 15 oktober
Dirk Vandenbussche: zaterdagavond 19 u.
Kris Rosseeuw: zondagmorgen 8 u.
Michel Borrey: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Kristof Vandenberghe, z.v. Ignace en Gode
lieve Depoorter, Couthoflaan 46 Proven.

Gouden Bruiloft
Wij houden eraan de Jubilarissen : Henri De
vos-Verlet Gabrielle, Watoustraat nr. 14, har
telijk proficiat te wensen ter gelegenheid van
hun Gouden Bruiloft. Woensdag aanstaande
18 oktober 1972 zijn ze 50 jaar getrouwd.
(18 okt. 1922). Deze Gouden Bruiloft wordt
ook in een plechtige dankmis (aangevraagd
door het Gemeentebestuur) gevierd in de kerk
op zondag 22 oktober te 10 u. Mochten vele
vrienden en kennissen en geburen vooral er
aan houden in die dankmis aanwezig te zijn,
uit sympathie voor de jubilarissen. Een beetje
bevlagging (voor wie het mogelijk is) op zon
dag 22 okt. in de Watoustraat, de Gasthuis
straat, de Markt en de Statiestraat, waar de
jubilarissen moeten voorbijkomen, zou aan
het geheel een feestelijke stemming geven.

Verloren
Een gouden armbandje met medaille, met ver
melding van datum en naam : ELS, verloren
rond de meisjesschool. Terug te bezorgen in
de pastorij.

Verhuizing
- Frans Hauspie en Greta Polley uit Kerkstraat
nr 10 naar Statiestraat 32 Proven.

Verwarmingsinstallatie - opbrengst
We zijn goed gestart. De eerste omhaling in
de kerk op zaterdag en zondag 7 en 8 oktober
bracht op : 5.447 fr
zijn nog binnengekomen, bijzondere
giften : 120 fr + 1.000 fr + 500 fr 1.620 fr

samen : 7.067 fr
Ik hoop dat ons mensen in de omhalingen van
de zondagmissen voort een goed duwtje zul
len geven. Steeds zullen we U nauwkeurig op
de hoogte houden van de opbrengst in de
kerk, alsook van de bijzondere giftjes en gif
ten die persoonlijk kunnen overhandigd wor
den, ter gelegenheid van mijn bezoek ten hui
ze voor de hernieuwing van het abonnement
op het parochieblad. Dank en dank bij voorbaat

Om ‘n gezellige avond door te brengen
moet U drie dingen onthouden:
ten eerste: T-Dansant van Moeder Noom
ten tweede: T-Dansant van Moeder Noom
ten derde: T-Dansant van Moeder Noom
op zaterdag 14 oktober a.s. om 20 uur in Zaal

‘t Rozenhof” te Proven met ~light-show
en ,, disco-bar “.

MOEDER NOOM

K.V.LV. Proven
De periode van drukker gildeleven ligt voor
ons. Daarom nodigen wij U vriendelijk uit en
hopen U op onze vergadering te ontmoeten,
zondag 15 oktober te 2 uur stipt in de Zaal
St.-Jozef. Zo zeggen wij U welkom in een ge
zellig samenzijn.

Hernieuwing abonnement
Na 15 oktober krijgt U bezoek voor de her
nieuwing van het abonnement op het parochie
blad. Ik geloof dat we ,, Ons Parochieblad
Proven “ mogen aanzien als een goede vriend,
die wekelijks aan huis komt en die veel
nieuws weet te vertellen. De mensen zeggen
zelf ‘.,,We zijn kontent van het parochieblad,
we weten zô van alles wat er gaande is op
de parochie “. Zonder twijfel : het is een in
teressant parochieblad, nuttig en het staat
ten dienste van de mensen van Proven. Steunt
uw parochieblad.

Om het niet te vergeten
Mag ik U herinneren ter gelegenheid van mijn
rondgang voor het parochieblad, dat ik van U
dankbaar alle bijzondere giftjes en giften zal
aanvaarden voor de verwarmingsinstallatie
van onze kerk.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Ik geloof dat de komende maanden tot aan
Nieuwjaar, de meest geschikte tijd is voor
familiaal leven. We krijgen langere avonden.
Er is meer gelegenheid tot samenzijn.
Nergens elders verkwikt, vernieuwt, herpakt
en versterkt een mens zich beter dan in een
intens gezinsleven. Wie van ons draagt nog
geen herinneringen met zich mee over die
kostbare avondstonden die we meemaakten
thuis . . . en die we misten wanneer we nood
gedwongen van huis weg moesten.
Gelukkige families, die de fijne kunst beoefe
nen hun huis tot een warme thuis om te
scheppen. Ook het samen aanzitten aan de
gemeenschappelijke tafel bevordert de fami
liegeest. Gesprekken, waarin gedachten en ge
beurtenissen medegedeeld worden, kunnen
deugddoend en leerrijk zijn. Wat aangepaste
muziek, wellicht liefst stille muziek, verfijnde
muziek uit bandopnemers, radio of T.V. bevor
deren de geest. Overdonderende geruchtma
kerij, filmbeetden in de T.V., waar geweld,
bras- en vechtpartijen worden tentoongesteld,
oefenen een moordende invloed uit.
Een fijn geweven familieleven, moet ook zijn
momenten kennen van stille verdieping en in
getogenheid. Dagblad lezen, boekenlektuur,
geesteswerk, schrijven en studeren kunnen
scheppend en verrijkend zijn als het op tijd
en stond gebeurt, en aldus flauwe thee van
televisie-uitzendingen het zwijgen wordt opge
legd. Eindelijk zoekt een kristelijk gezin het
gepaste en aangepaste ogenblik om de dag
te besluiten met een voedend gebed.

Ons
Pflrochieblftd
Proveri
le Jaargang Nr 41 - 14 okt. 1972 Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.
grot tot intenties van de gevers.

19 u. Gez. 6-wekenmis v. André Heens
echtg. van Gerarda Gheeraert.

Zondag 15 oktober
8 u. Gez. mis voor Rechthebbende

overledenen vw .de C.0.0.
jOu. Gez. mis voor Omer Lefevre vw.

de Oudstrijders ‘14-18.
~ ~andag 16 oktober - H. Margaretha
o ii. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijzondere intentie (M.)
Dinsdag 17 oktober
8 u. H. mis v. overleden ouders (C.V)
Woensdag 18 oktober - H. Lucas
8 u. H. mis v. bijz. overledene (G.B.)
Donderdag 19 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders en echtg.

(J.L.)
Vrijdag 20 oktober
8 u. H. mis voor oven. echtg. (C.S.)
Zaterdag 21 oktober
8 u. H. mis ter ere v.h. H. Bloed (M.G.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. André Heens

echtg. van Gerarda Gheeraert.
Zondag 22 oktober
8 u. Gez. mis uit dankbaarheid.
10 u. Pl. Dankmis ter gelegenheid van

het Gouden Huwelijksjubileum van
het echtpaar Henri Devos-Verlet Ga
brielle.



10 u. Gez. mis v. Emiel Soenen, echtg.
v. Madeleine Verhaeghe~ vw. de Oud-
strijders ‘14-’18.

Lectoren voor zondag 22 oktober
Stefaan Ryon - zaterdagavond 19 u.
Geert Vandenbroucke - zondagmorgen 8 u.
Michel Devoogt - zondagmorgen 10 u.

Jeugdmis V.K.S.J.
Ter gelegenheid van Missiezondag zal onze
V.K.S.J. de mis van zaterdagavond 21 oktober
te 7 u. speciaal verzorgen. De misliederen (in
het nederlands) zijn op muziek uit Braziliaan
se misvieringen. Ook zal het vredeslied in cho
reografie worden uitgebeeld. De leden van de
V.K.S.J. worden verzocht vooraan in de zij-
beuk plaats te nemen. Het gelegenheidsser
moen zal gehouden worden die zaterdagavond
en ook in de missen van zondag 22 oktober
door Annemarie Berten van Krombeke, die
werkzaam was in Chili.

Bandsermoen
Volgens dat Pater Eric Maes beloofd heeft,
zullen we weldra een band ontvangen waarop
een woordje van hem voor de mensen van
Proven. Zijn stem uit het verre Missieland
zullen we dan eens laten horen in de kerk.

Verwarmingsinstallatie - opbrengst
We willen ons mensen graag op de hoogte
houden van de opbrengst

Ga- - vorig bedrag:
Ge- - omhaling in de kerk van zondag II.:

- bijkomende bijzondere giften:

- bijzondere giften bij rondgang
parochieblad: 2 van

7 van
2 van
1 van

Totaal : 16.010 fr
We stijgen tamelijk rap. Daarom dank aan alle
milde gevers. Laten we voort ons best doen.

Een beste indruk
Bij mijn rondgang voor de hernieuwing van
het abonnement op het parochieblad verneem
en ondervind ik twee dingen
Ten eerste, dat de mensen van Proven tevre
den zijn over ons klein maar nuttig parochie-
blad. Het wordt in ieder gezin zeer op prijs
gesteld en gegeerd.
Ten tweede, ik ondervind ook dat de mensen
van Proven mild zijn en gaarne geven voor
een aanvullende verwarmingsinstallatie in de
kerk. Ze weten immers waarvoor ze geven,
en niets blijft aan de bramen hangen, alles tot
de laatste centiem wordt voor dat belangrijk
werk gebruikt.

Rond der Bejaarden
Op donderdag 26 oktober te 2 u. in de pa
rochiezaal bijeenkomst voor de Gepensioneer
den. Er is een tombola voorzien voor alle aan
wezige leden.
Missiezondag op 22 oktober
In al de H. Missen zal er gepreekt worden
door Anne-Marie Berten van Krombeke, die
werkzaam was in Chili. In iedere mis is er ook
omhaling voor het Missiewerk.
Zaal ,, De Lovie” - Proven
Op zondag 29 oktober: Groot Bal met het
dansorkest The Will Stars “, ingericht door
N.S.B. Proven.
De Relikwieën der Heiligen vereerd in
onze kerk. (vervolg)
De Heilige Silvester was de opvolger van paus
Miltiades. Onder zijn pontificaat herrees de
kerk uit de catacomben. Hij was de vriend
van Constantijn de Grote, die heel zijn leven
catechumeen of geloofsleerling bleef en zich
eerst op zijn sterfbed liet dopen. Silvester
riep een eerste algemene kerkvergadering
samen te Nicea om de kwestie van het Aria
nisme te beslechten en de eenheid in de kerk
te herstellen. Als eerste kerkvorst in de tijd
na de hevige christenvervolging organiseerde
hij de kerkelijke tucht voor vredestijd. Feest
op 31 december. Overhandigd door Zijne Ex
cellentie J.B. Malou te Brugge op 15 sept. 1858

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

overlaten.
Die namen schrijf ik nogmaals neer:

Pater Eric Maes
Zuster Josiane Peperstraete
Zuster Rachel Ryon
Zuster Alma Soenen
Zuster Lutgart Feryn

Ik nodig ieder parochiaan uit, eens ernstig na
te denken. Elk persoonlijk en op zijn manier
hebben wij een missieplicht. Missiewerk is
in de overtreffende trap, hulp aan de onder-
ontwikkelde landen. Onze missionarissen gaan
ter plaatse leven midden het achterlijk volk,
delen dat leven en helpen met heel de inzet
van hun persoon. Maar wij zijn het die, hun
werk mogelijk, duurzaam en doelmatig kunnen
en moeten maken, door ons gebed en door
onze steun.

Ons
PfirochiebhEId
Proven
le Jaargang Nr 42 - 21 okt. 1972 Verantw. uitg past. Proven. Tel. 30391 - Drukk. Schoonaert

STER VAN DIENST
van 22 tot 28 oktober: E. H. Vanden Abeele

Pastoor van Roesbrugge. Tel. 303.74
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandercruysse (22 okt.) Tel. 306.47
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Goethals (22 okt.) Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 21 oktober
8 u. H. mis ter ere v.h. H. Bloed (M.G.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. André Heens

echtg. van Gerarda Gheeraert.
Zondag 22 oktober
8 u. Gez. mis uit dankbaarheid.
10 u. Pl. Dankmis ter gelegenheid van

het Gouden Huwelijksjubileum van
het echtpaar Henri Devos-Verlet
brielle, aangevraagd door het
meentebestuur.

~/laandag 23 oktober
8 u. H. mis voor overl. ouders en broer
Dinsdag 24 oktober
8 u. H. mis ter ere v. de H. Godelieve
Woensdag 25 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (J.L.)
Donderdag 26 oktober
8 u. H. mis voor overl. familie (C.S.)
Vrijdag 27 oktober
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw van

Lourdes uit dank.
Zaterdag 28 oktober
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid v. bijz. intentie(A.J.)
19 u. Gez. mis voor Ere-sergeant Guil

laume Berquin en Brandwacht Jozef
Fossaert vw. het Brandweerkorps.

Zondag 29 oktober
8 u. Gez. 6-wekenmis v. André Heens

echtg. van Gerarda Gheeraert.

voor
125
100
500
400

7.067 fr Oktobermaand is ook missiemaand. Tot ieder4.393 fr van zijn serieuze volgelingen zegt Kristus200 fr ga ook gij vandaag in mijn wijngaard wer500 fr ken “. Vijf van onze medeparochianen hebben
1.000 fr dat woord van de Heer letterlijk opgenomen,

500 fr en hebben land en familie verlaten om Gods

250 fr wijngaard vruchten te doen opleveren. Denamen van die vijf missionarissen mogen uit700fr
1 .000 fr ons geheugen niet gewist worden. Zij hebbende volle last van de dag en van de hitte op400 fr zich genomen. Ik zou zeggen, we mogen ze in

de kou niet laten staan, maar hier moet het
zijn, in de hitte niet laten staan, aan hun lot



Vrijdag 3 november: Eerste Vrijdag. Biecht
gelegenheid voor volwassenen en schoolkin
deren : donderdag 2 nov. en vrijdag zelf 3 nov.
vôc5r de H.mis van 8u.

Huwelijksaankondiging
- Alfons Vulsteke van hier, Roesbruggestr. 6

en Jacqueline Deweerdt, Molenwaistraat 8
Roesbrugge.

Verwarmingsinstallatie - opbrengst
De mensen van Proven zeggen: de kerk is
niet de kerk van de pastoor, maar ‘t is onze
parochiekerk. Daarom geven ze gaarne voor
de verwarmingsinstallatie
Ziehier, vorig bedrag: 16.OlOfr.
+ bijzonder bijkomende giften bij
voor het parochieblad

7 kleintjes, samen
2 x 125
1 x 900
3 x 500

4 x 1.000
10 x 100

7 x 200
1 x 400
1 x 300
1 x 135

Opbrengst Missiezondag
We danken de moeder van een onzer missie
zusters en de vader van onze missionaris die
de omhaling deden in de kerk op missiezon
dag II. De omhaling bracht de mooie som op
van 8.364 fr. Aan alle milde gevers onze op
rechte dank.

Wijding van St. Hubertusbrood
Vrijdag 3 november v66r de mis van 8 u. is er
wijding van St.-Hubertusbrood.

Danken
De Gouden Jubilarissen Henri Devos-Verlet
Gabrielle houden eraan langs het parochie-
blad, het Gemeentebestuur, de Muziekmaat
schappij, speciaal ook de mensen van de Wa
toustraat, en allen die eraan meegeholpen
hebben om van hun Gouden Bruiloftsfeest,
zondag II .22 oktober ‘72 een schoon feest te
maken, hartelijk te bedanken, in het bijzonder
ook voor de mooie geschenken en blijken van
sympathie, die zij mochten in ontvangst nemen

Warme voeten
Er bestaat een versje die luidt als volgt:

houdt buik en voeten warm
en vult matig uwen darm

Dat is gezor~dheid zegt men. Daarom hebben
we de goed uitgeklopte en mooi gekuiste ta
pijten gelegd in de kerk, om warme voeten
te hebben. Wil plaatsnemen waar de tapijten
liggen.

Lovie” - Proven
29 oktober: Groot Bal met het

The Will Stars “, ingericht door

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Het is een schone traditie, gesteund op ons
geloof, dat met Allerheiligen en Allerzielen
velen naar het kerkhof trekken. Het is ook
mode geworden, soms ‘n wedloop. ‘t Moeten
voor ons, gelovige mensen, dagen worden van
bezinning.
In de novembermaand roepen Schriftwoorden
een diepe en blijde hoop in ons wakker. Wij
gaan op weg doorheen het leven, over de
dood heen, naar de Vader.
Ik zou aan onze ernstige en trouwe gelovigen
willen aanraden, op Allerheiligen zich eens
speciaal tot God te bekeren, door een sacra
menteel gebaar, de ontmoeting met de Heer
langs biecht en Kommunie.
Ik zou aan onze serieuze gelovige mensen
willen vragen, dat zij hun dierbare doden zou
den gedenken met bloemen zeker, maar ook
nog met meer dan een berg bloemen, name
lijk met uw gebed. Bidt voor uw dierbare

10.017 fr overledenen.
16.010 fr Aan de zieke mensen van onze parochie zul

len we in deze dagen van Allerheiligen graag
de H. Kommunie ten huize dragen.
Aan allemaal : Zalige Hoogdag.

Ons
P~Irochîeb1ftd
Proven
le Jaargang Nr 43 - 28 okt. 1972 Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

19u. Gez. mis v. Guillaume Berquin en
Jozef Fossaert~ oven, bestuursleden
van de Kaartersgilde

Zondag 5 november
8 u. Gez. Jaarmis v. Henri Gruwez en

huisvrouw Eugenie Alderweireld.
10 u. Gez. mis v. Angèle Garmijn en

echtgenoten Marcel Nollet en Firmin
Goetgeluck.

Lectoren voor zondag 29 oktober
Jozef Gruwez: zaterdagavond 19 u.
Jef Vulsteke: zondagmorgen 8 u.
Guido Monkerhey : zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Isabel Desmyttere, d. v. JoëI en Paula Struye,

Blokstraat 15 - Proven.

Chiro Proven nodigt uit
Wie? jong en minder jong
Waartoe ? jimp t-dansant
Waar? zaal st.-elooi - statiestraat 6
Wanneer? 28 oktober ‘72 om 20 u.
Wijsjes? door d.j. loving music
Welkom ? voor amper 39,97 fr.
m.o. wapens worden afgegeven aan de vist
jeire.

Vieût de Eerste Vrijdag

F’riIESTER VAN DIENST
van 29 oktober tot 4 november: E. H. Maes

Pastoor van Kromheke. Tel. 401 .84
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Verhoeven (29 okt.) Tel. 382.71
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Vulsteke (29 okt.) Tel. 424.48
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 28 oktober
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid v. bijz. intentie(A.J.)
19 u. Gez. mis voor Ere-sergeant Guil

laume Berquin en Brandwacht Jozef
Fossaert vw. het Brandweerkorps.

Zondag 29 oktober
8 u. Gez. 6-wekenmis v. André Heens

echtg. van Gerarda Gheeraert.
10 u. Gez. mis v. Emiel Soenen, echtg.

Madeleine Verhaeghe vw. de Oud-
strijders ‘14-’18.

Maandag 30 oktober
8 u. H. mis voor oven, ouders en broer
Dinsdag 31 oktober
8 u. H. mis ter ere van Kindje Jezus

van Praag (A.J.)
19 u. Gez. mis voor Alfons Canlier en

Vr. Vandewynckel en Vr. Cornette.
Woensdag 1 november - Allerheiligen
8u. H.mis voor oven. Rechthebben

den vw. de C.O.O.
10 u. Gez. mis v. Yvonne Brion, echtgte

van Etienne Meersseman.
Donderdag 2 november - Allerzielen
8 u. H. mis v. oven, moeder (A.J.)
Vrijdag 3 november - Eerste Vrijdag -

St. Hubertus
8 u. H. mis v. oven, ouders en broers
Zaterdag 4 november
8 u. H. mis v. oven, ouders, schoon

ouders en familie (G.V.)

Zaal ,,De
Op zondag
dansorkest
N.S.B. Proven.

rondgang

132 fr
250 fr
900 fr

1.500 fr
4.000 fr
1.000 fr
1.400 fr

400 fr
300 fr
135 fr

samen
+ vorig bedrag

Dank U.
Totaal : 26.027 fr



ESTER VAN DIENST
van 5 tot 11 november: E. H. Ollivier

Pastoor Proven. Tel. 303.91
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Sergier (5 nov. ) Tel. 401 .92
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Goethals (5 nov.) Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 4 november
8 u. H. mis v, oven, ouders, schoon

ouders en familie (G.V.)
19u. Gez. mis v. Guillaume Berquin en

Jozef Fossaert~ oven, bestuursleden
van de Kaartersgilde

Zondag 5 november
8 u. Gez. Jaarmis v. Henri Gruwez en

huisvrouw Eugenie Alderweireld.
lOu. Gez. mis v. Angèle Garmijn en

~chtgenoten Marcel Nollet en Firmin
Joetgeluck.

Maandag 6 november
8 u. H. mis voor oven, ouders en broer
Dinsdag 7 november - H. Willybrordus
8 u. H. mis voor oven, echtgenoot en

ouders.
Woensdag 8 november
8 u. H. mis voor oven, vader (O.D.)
Donderdag 9 november
8 u. H. mis ter ere v. H. Rita uit dank

(C.M.)
Vrijdag 10 november - H. Leo
8 u. H. mis v. e. bijz. overledene (G.B.)
Zaterdag 11 november - H. Martinus
8 u. H. mis v. overleden man (T.P.)
19 u. Gez. mis v. Guillaume Berquin,

echtg. van Yvonne Mortaigne.
Zondag 12 november
8 u. Gez. Jaarmis v. Martha Bourree,

echtgenote v .Henri Scharre.

10 u. Gez. mis voor Arthur Delbaere,
wedr. v. Zoë Dennekin, vw. de Oud-
strijders ‘14-’18.

Lectoren voor zondag 5 november
- Paul Gruwez: zaterdagavond 19 u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Jef Vulsteke: zondagmorgen 10 u.
Aankomsten
- Jacky Nowé en Janny Lamaire uit De Panne
naar Gasthuisstraat 49 Proven.
Sint Maarten komt
De grote kindervriend komt naar Proven zon
dag aanstaande 5 november in de namiddag
te 3.30 u. Door de Muziekmaatschappij en
alle kinderen wordt de Lieve Sint verwelkomd
aan de hoek van de Watoustraat. Stoetsge
wijze gaat hij dan tot aan ~Het Rozenhof”,
om terug te keren naar de Zaal St. Elooi, waar
aan alle kinderen St. Maartenskoeken worden
uitgedeeld.
In 1927 zong men

op St.-Maartensavond
E~ nie ê zien
Sinte Maarten met ze pèèrd
met ze goude mane
en ze diamanten stèèrt
‘t Pèrige ê koste gin havertje mi eten
‘t strooige bleef in ze kelegatie steken.
Errewitte bontjes, pietjekotje vier
ej nie ê stuvertje vor ê pintje bier.
Verwarmingsinstallatie - opbrengst
De mensen van Proven geven mild en we
moeten er nog aan toevoegen : geven gaarne.

26.027 fr
rondgang

Ziehier, vorig bedrag
+ bijzondere bijkomende giften bij
voor het parochieblad

9 kleintjes, samen
2 van 1.000

1 van 800
4 van 500
1 van 300
1 van 200

1 van 2.000
1 van 400

12 van 100
+ nog de omhaling in de kerk van
zondag II. 29 okt.

samen
+ vorig bedrag

Aan allen, dank U oprecht.
Uit de Watoustrate
Mooi gedicht, voorgelezen op het Gouden Brui
loftsfeest van Henri Devos-Verlet Gabrielle.
Aan onze liefste ouders,
Ik ben niet d’oudste . . ook niet de stoutste
Maar naar men zegt ben ik ter tale
En daarom wil ik voor de ganse zale
In naam van Rosa, Willy en Djee

en tel mij ook maar even mee

Betuigen onzen grote dank
Voor wat U deed Uw leven lang
Ondanks de kosten en de lasten
Voor ons gevier Uw kleine gasten
Je was niet rijk maar samen sterk
En door je beider noeste werk
Groeiden we op .. . mochten studeren
Al moest ge toch zo veel ontberen
Al was ons Pa lichamelijk geschonden
Hij heeft toch steeds zijn werk gevonden
Ge was te trots .. . wilde niet onderdoen
Al was het hard die tijd van toen
Die tijd van toen, die oorlogsjaren
Gij hebt zeer veel uit uwen mond gaan sparen
Het schaars rantsoen, het weinig eten
Nee pa en ma we zijn het niet vergeten
Hoe ma voor pa een steun toen was
In ‘t werk, ons ook de les soms las
Waar is die tijd . . . zo verre weg

maar hadden we soms leute zeg?
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds late
In onze lieve Watoustrate
En hebben we je soms pijn gedaan
Dan hebt U beiden wel verstaan
Dat wij het niet met opzet deden
En dat wij ook in ‘t ver verleden
Voor U behulpzaam zijn geweest
Wie van de vier? .. . wie om het
We minden U en houden steeds

meest?
nog van U

beiden
We zouden nooit van U eens willen scheiden
En mocht de Heer U lang voor ons bewaren
We zullen ons steeds samen rond U scharen
Om U te helpen waar ‘t kan en waar het moet
Of koste ‘t ons ons laatste druppel bloed
We zweren hier dat w’alle vier gaan streven
Naar Uw geluk de laatste jaren van Uw rijke

leven
Want niemand . . . niemand . . hoor je dit wel

goed!
Kreeg liefde en genegenheid in overvloed
Als wij van U hebben gekregen
En dit was voor ons vier de grootste zegen
En niemand . . niemand . . had zo’n goede pa
En niemand . . niemand . . ook zo’n goede ma
Als Djee, Willy, Rosa en ik ons alle vier
En daarom zijn we op vandaag zo fier.
Briefke van uw pastoor

Ons
PaEIrochieblftd
Proven
le Jaargang Nr 44 - 4 nov. 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

234 fr
2.000 fr

800 fr
2.000 fr

300 fr
200 fr

2.000 fr
400 fr

1.200 fr

3.151,75

Dierbare Parochianen,
Vele mensen zijn met Allerheiligen en Aller-
zielen naar het kerkhof gekomen, om hun dier
bare doden te gedenken met bloemen en ge-

12.284,75 beden. Dat is zeker een heel schoon gebaar
26.027 tegenover de overledenen. Doch mocht de

novembermaand ons toch ook eens doen na-
Totaal : 38.311,75 denken op ons eigen sterven. De drukte van

het huidige mensenleven maakt het velen
moeilijk verder en dieper te kijken. Er wordt
veelal oppervlakkig er op losgeleefd. Zovelen
razen als bezetenen door het leven .. . en ra
zen aldus ook de dood in.
Wij zijn allen mensen op weg. Is die weg wij
selijk gekozen, verantwoord, gericht? Reizi
ger, sta even stil. Onderzoek eens uw hou
ding en verhouding tot uw uiteindelijk doel
God. Herpak, zo het nodig is, door een waar
devoller kristelijk leven.



( ESTER VAN DIENST
van 12 tot 18 november : E. H. Vanden Abeele

Pastoor Roesbrugge. Tel. 303.74
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandenberghe (11 nov.) Tel. 306.37
Dokt. Vandercruysse (12 nov.) Tel. 306.47
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Vul~teke (12 nov.) Tel. 42448
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 11 november - H. Martinus
8 u. H. mis v. overleden man (T.P.)
10 u. Pl. Dienst aangevraagd door het

Gemeentebestuur v. d. oven. Oud-
strijders en Burgerlijke Slachtoffers
van ‘14-’18 en ‘40-’45.

19 u. Gez. mis v. Guillaume Berquin,
echtg. van Yvonne Mortaigne.

Zondag 12 november
8 u. Gez. Jaarmis v. Martha Bourree,
( chtgenote v .Henri Scharre.Iou. Gez. mis voor Arthur Delbaere,

wedr. v. Zoë Dennekin, vw. de Oud-
strijders ‘14-’18.

Maandag 13 november
8 u. H. mis voor overl. ouders en broer
Dinsdag 14 november
8 u. H. mis voor overl. vader (O.D.)
Woensdag - Biddag
8 u. H. mis voor overl. vader en zuster

(A.J.)
10 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen.
Donderdag 16 november
8 u. H. mis ter ere v. H. Rita uit dank

(C.M.)
Vrijdag 17 november - H. Elisabeth
8 u. H. mis voor overl. ouders (D.L.)
Zaterdag 18 november
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie
11 u. Pl. Huwelijksmis v. Alfons Vul

steke en Jacqueline Deweerdt.

19 u. Gez. mis v. André Heens, echtg.
v. Gerarda Gheeraert, vw. d. geburen

Zondag 19 november
8 u. Gez. mis v. Yvonne Brion, echtqte

v. Etienne Meersseman.
10 u. Gez. mis v. Emiel Soenen, wednr

v. Madeleine Verhaeghe.
Lectoren voor zondag 12 november
- Joël Busschaert: zaterdagavond 19 u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Guido Vanderhaeghe: zondagmorgen 10 u.

‘11-11-11
Ieder mens, die sterft van honger, is een aan
klacht tegen alle mensen die onverschillig
blijven.
Bond der Bejaarden
Op donderdag 16 nov. op uitstap naar. . . Om
12.45 u. (dus kwart v3c5r 1 u.) vertrek op de
Markt. De maaltijd zal ongeveer te 5 u. zijn.
Milac - Toekomstige soldaten
De jaarlijkse Voorlichtingsvergadering voor
toekomstige soldaten wordt gehouden op zon
dag 26 nov. te 9.30 u. in ,, Het Kantientje
St.Janshuisstraat 18 te Poperinge.
Programma
1. mededelingen door bediende van de mili

tiedienst.
2. Toespraak door Reserve-Aalmoezenier Ne

vejant uit Wervik.
3. Paneelgesprek m. Milac leper en Poperinge

waar alle praktische vragen beantwoord
worden.

4. Film : ,, Gij soldaat “.

Ouders en eventuele ver~oofden worden ook
uitgenodigd.
Toekomstige soldaten - Lichting ‘72
- Desomer Paul, Canonstraat 1 - Proven
- Joye Norel, Bromstraat 4 - Proven
- Vandenbroucke Stefaan, Roesbruggestraat 5

Proven.
Heeft het leger vervoegd sedert 3.11 .‘72
- Carpentier Marc, Blokstraat 23 - Proven.
K.L.J. Proven
Op vrijdag 10 nov. vertoning van de film

Een hoekje aan de blauwe hemel “. Daarna
verrassing. Aanvang te 8 u. stipt in de Zaal
St. Jozef. Allen welkom.
Van 12 tot 19 november ‘72
gaat de week van de Derde Leeftijd door,
onder het motto: ,, Er zijn ook gehandicapte
bejaarden “. Hun veiligheid hangt af van onze
solidariteit. Op nationaal vlak zal de Derde
Leeftijd opnieuw een poging doen om via
een publiciteitscampagne, T.V., radio en pers
de aandacht van de overheid en van de pu
blieke opinie op het probleem van de gehan
dicapte bejaarden te vestigen. Mochten we
aandacht hebben voor deze uitzendingen.
Raiffeisenkas te Proven
Trekking plaatselijke prijzen
R 32275 . G 360877 - S 61525 - H 509356

Boerinnengilde
Op 16 nov. in de St. Sixtus-abdij, bezinnings
namiddag voor alle leden. Begin te 1.30 u.
Einde te 4.30 u. Zeer aanbevolen.
Postkantoor Proven
Sommige zaterdagvoormiddagen zal het Post
kantoor van Proven open zijn. Om de mensen
niet nutteloos te laten komen naar de post,
zal men u langs het parochieblad op tijd in
lichten welke zaterdagvoormiddag het Post
kantoor open is. Althans nu nog voor gans de
maand november is het Postkantoor de zater
dagvoormiddag gesloten.
Verwarmingsinstallatie - opbrengst
We zijn een reuzestap vooruit.
Ziehier vorig bedrag: 38.311,75 fr.
+ bijzondere bijkomende giften bij
voor het parochieblad

6 kleintjes samen
10 van 500

1 van 250
1 van 2000
6 van 100
6 van 200
2 van 400
1 van 300

+ nog de omhaling in de kerk
van zondag II. 5 nov.

samen
+ vorig bedrag

Aan allen, dank U oprecht. Totaal 51.308,75
Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Ik las een artikel van D. De Swaef ,, Auto-
Kritiek “, waarin hij het heeft over: ,, Hoe is
het met de zondagmis bij ons, sedert het Con-
ciiie? Hij schrijft: De mispraktijk daalde met
6,3 t.h. in vijf jaar
Of dit voor Proven het geval is, zou ik liever
aan twijfelen. Maar laat ons eens de vaststel
ling en de cijfers van De Swaef doortrekken.
Hij schrijft: nu 6 ten honderd minder kerk
gangers dan in 1965. Op een bevolking van
1500 mensen, zoals het in Proven het geval is,
zou dit op onze parochie een vermindering
betekenen van 90 in getal minder kerkgangers
voor de zondagmis in vergelijking met een
5-tal jaren geleden. Ik zei U reeds, ik zou
voor onze parochie daar liever aan twijfelen
want wij hebben met het week-end, zaterdag
avondmis en zondagmissen nog zeer veel
mensen die naar de kerk komen. En toch
moeten we helaas bekennen, er is een tame
lijke achteruitgang in vergelijking met 1965.
Dierbare mensen, het is niet plezant, het is
verdrietig zelf daarover te schrijven. Maar we
moeten de werkelijkheid durven onder ogen
nemen. Ik zou kunnen zeggen: ‘t is spijtig
dat goede mensen wegblijven uit de kerk. Ik
mag zeggen : ze zijn mij niet minder dierbaar.
In een volgend briefje kunnen we het mis
schien hebben over de zogezegde redenen
waarom men wegblijft.

Ons
Purochîeblftd
Proven
le Jaargang Nr 45 . 11 nov. 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

rondgang

180 fr
5.000 fr

250 fr
2.000 fr

600 fr
1.20,0 fr

800 fr
300 fr

2.667 fr

12.997 fr
38.311,75



ESTER VAN DIENST
vdn 19 tot 25 november: E. H. Maes

Pastoor Krombeke. Tel. 401 84
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Verhoeven (19 nov.) Tel. 382 71
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Vandenberghe (19 nov.) Tel. 381 60
WIT-GELE KRUIS : Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 18 november
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie
11 u. Pl. Huwelijksmis v. Alfons Vul

steke en Jacqueline Deweerdt.
19 u. Gez. mis v. André Heens, echtg.

v. Gerarda Gheeraert, vw. d. geburen
Zondag 19 november
8 u. Gez. mis v. Yvonne Brion, echtqte

v. Etienne Meersseman.
10 u. Gez. mis v. Emiel Soenen, wednr

v. Madeleine Verhaeghe.
~andag 20 november
~ H. mis voor oven, familie (G.D.)

Dinsdag 21 nov. - O.L.Vr. Opdracht
8 u. H. mis voor overl, man en vader

(L.P.)
Woensdag 22 november - St. Cecilia
8 u. H. mis voor overl. vader en zuster

(A.J.)
Donderdag 23 november
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(C.M.)
Vrijdag 24 november
8 u. H. mis voor oven, man en familie

(U.L.)
Zaterdag 25 november

Lectoren voor zondag 19 november
- Frans Ide: zaterdagavond 19 u.
- Roger Pareyn: zondagmorgen 8 u.
- Michel Borrey: zondagmorgen 10 u.

Huwelijksaankondiging
- Herman Muller uit Casseistraat 4, Proven

en Ann Gielis van Antwerpen.

V.K.S. - Proven
Na onze geslaagde startvergadering zullen we
ons jaarprogramma verder uitwerken op zon
dagnamiddag 19 november. Voor de Jimmers
hebben we een fietstocht weggelegd, dus
breng alvast je tweewielig rijtuig mee. Duffel
je warm in, misschien wordt je verrast door
een regenvlaag of door een rukwind. Voor de
Simmers hebben we iets helemaal nieuws
bedacht. Als je geinterresseerd zijt voor licha
melijke expressie : kom dan maar af. Deze
lichamelijke expressie zal geleid worden door
Rik Declercq van Westouter, specialist in het
vak. Om 2 u. worden jullie dus allen in de
St. Jozefszaal verwacht.

Bericht aan de handelaars
De Rechtbank van Koophandel te Veurne ver
zoekt ons U mede te delen dat de personen
die een handelsregister bezitten zich dienen
in verbinding te stellen met de griffier van
deze Rechtbank (Tel. 058/323 16) in verband
met de wederinschrijving in het handelsregis
ter, of wijziging ingevolge fusie der gemeen
ten, of iedere andere wijziging.

Ook soldaat
- Hendrik Borra uit Molendreef 6 - Proven

(reeds sedert sept. ‘72) in Olpe - Duitsland.

Bedanken
De Heer en Mevrouw André lndevuyst-Samain
uit de Reningestraat 1 houden eraan langs
het parochieblad nogmaals de Brandweer van
Proven te bedanken, voor haar snel ingrijpen
bij de brand die verleden week zaterdag 11
nov. op hun hofstede was ontstaan, en voor
het opruimingswerk dat zoveel tijd in beslag
heeft genomen. Niet in het minst danken zij
ook al hun geburen en kennissen die al hun
werk lieten vallen, om de eerste noodzakelijke
hulp te bieden. Hun dank gaat ook nog naar
de Boeren- en Boerinnengilde en de K.L.J.
die in spoedvergadering bijeenkwamen voor
hulpaktie, die een zeer schoon gebaar is van
meevoelen tegenover ‘n getroffen landbouwer.

Verwarmingsinstallatie - opbrengst
De volgende straten moeten nog bezocht
worden : de Blokweg, de Mazemanlaan, de
Roesbruggestraat, de Switpapenstraat, de Mo
lenwalstraat, de St. Jansstraat en een deel
van de Couthoflaan.
Wat kan ik geven aan mijn parochiekerk?

Ziehier vorig bedrag 51 .308,75 fr

uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

+ bijzondere giften bij rondgang voor het
parochieblad

7 kleintjes samen 175 fr
1 van 3.000 3.000 fr

5 van 200 1.000 fr
5 van 500 2.500 fr
1 van 300 300 fr
7 van 100 700 fr
2 van 400 800 fr
1 van 600 600 fr
1 van 700 700 fr

3 van 1.000 3.000 fr

samen 12.775 fr
+ vorig bedrag 51.308,75fr

Totaal 64.083,75 fr
Aan allen, mijn oprechten dank.
Op tijd inlichten
De Plechtige Kommunie en het H. Vormsel
zal voor onze parochie Proven (in de dekenij
Poperinge) gebeuren op en met het weekend
van 3 juni 1973.
Winterkapel
Mgr. de Bisschop schrijft in een brief, die we
zeer onlangs hebben ontvangen, aan de pas
toors: zorgt er voor, zegt hij, dat de mensen
van uw parochie in een aangename, gezellige
en warme atmosfeer in uw kerk worden ont
vangen. Ik hoor hem dat gaarne zeggen, om
dat we juist bezig zijn met zulke zaken voor
de kerk van Proven. De aanpassing van de
verwarmingsinstallatie komt er zeker.
Maar, wat er ook zeer goed mogelijk is in de
kerk van Proven, dat is, als we twee muurtjes
afbreken in de sakristie, dan komen we tot
een ruimte waarvan we een mooie, warme
winterkapel zouden kunnen maken, en waar
voor we geen beroep zullen doen op de steun
van de mensen.
Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
In ons vorig briefje hebben we durven de
vraag stellen : hoe staat het met de zondag-
mis? Laat we nu eens de zogezegde redens
aanhalen, waarom sommige mensen weg
blijven.
Wat heb ik daaraan 7 zeggen sommigen. Ja
waarschijnlijk geen onmiddellijk stoffelijk voor
deel. Het kan zijn dat de mis u niet aanspreekt.
Maar ligt dat uitsluitend aan de mis 7 Of ligt
het ook aan U. Het gebeurt soms dat mensen
zeggen dat voedsel deugt niet. Het kan zijn
dat het voedsel niet smaakt, maar het kan ook
zijn dat de mens ziek is, en dan smaakt geen
enkel voedsel.
Anderen zeggen : ik heb geen tijd voor de
zondagmis - Dat kan soms waar zijn zegt onze
Bisschop in zijn brief, maar het kan echter ook
een excuus zijn om onze gemakzucht of on
verschilligheid te verbergen. Een ding is ze
ker: er zijn mensen die het zeer druk hebben,
maar die nooit hun voetbalmatch zullen mis
sen, en die nooit zullen nalaten naar het
zwembad te gaan, ook al is het op een zondag.

Ons
Pflrochlebkld
Proven
le Jaargang Nr 46 - 18 nov. 1972. Verantw.

10 u. Pl. mis
Muziekmij

voor de overl. leden v. d.
De Volksvreugd

8 u. H. mis v. overl. ouders, broers en
zuster (J.B.)

19u. Gez. 6-wekenmis v. André Heens
echtg. van Gerarda Gheeraert.

Zondag 26 november
8 u. Gez. mis v. Rechthebbende over

ledenen vw. de C.O.O.



10 u. Gez .6-wekenmis v. André Heens
echtg. van Gerarda Gheeraert.

Lectoren voor zondag 26 november
- José Monkerhey: zaterdagavond 19 u.
- Roger Benauwt: zondagmorgen 8 u.
- Alfons Debergh : zondagmorgen 10 u.

K.L.J. Proven
Zaterdag 25 nov. om 19 u. verzorgt de K.L.J.
een jeugdmis naar aanleiding van het feest
van Kristus Koning. Willen alle leden vooraan
plaats nemen in de kerk.
Eveneens op 25 nov. gaat in het Kristen Volks
huis te Roesbrugge een T-Dansant door ten
voordele van onze beweging. Iedereen van
harte welkom.

St. Ceciliafeest
Op zondag 26 nov. viert ons muziek hun Ceci
liafeest.
Programma : Om 10 u. Plechtige Hoogmis voor
de overleden muzikanten, opgeluisterd door
het muziek. Na de hoogmis bezoek aan de
muzikanten-herbergiers. Om 13 u. feestmaal
in de Zaal ‘t Rozenhof. ‘s Avonds om 19.30 u.
worden ook alle ereleden uitgenodigd naar het
dansfeest in de Zaal ‘t Rozenhof, met disco-
bar Hoppebel. Gratis ingang.

Zwemmen en voetballen
Als we eens de vraag mogen stellen : wat
verschil is er tussen zwemmen en voetbal-
spel 7 - Groot verschil : in een zwemkampi
oenschap zwemt iedere deelnemer in zijn ei
gen baan op zijn eigen krachten, elk voor zich
is hier de leuze. In een voetbalmatch echter
spelen elf spelers samen in ploegverband:

eendracht maakt macht” is ook hier van
het grootste belang. Aldus zou Proven meer
maals winnen met een groot goalverschil.
T.S.C. Proven - S.K. Reningelst (Jeugd) :11-0
Alle spelers verdienen een vermelding voor
hun ernst en volledige inzet tegen een nogal
zwakke tegenstander. Doe zo verder jongens.
Doelpunten : J. Pareyn (2). D. Vandromme (2).
M. Kerckhof (6). J.P. Scharre (doelman) op
strafschop (1).
Zondag as. E. Watou - T.S.C. Proven (Jeugd)
te 9.30 u. - Supporters komt uw jongens aan
moedigen.

Hulpaktie
Met schriftelijke toelating van de heer Bur
gemeester der gemeente Proven zullen vol
gende personen deelnemen aan de hulpaktie
geldinzameling ten voordele van André Inde
vuyst, Reningestraat, die op 11 nov. II. ge
troffen werd door brand.
Geldhof Germaine —

Swingedauw Tobias —

Maes Silveer —

Ganne Gerard —

Maes Yvonne —

Soenen Dina —

Vuylsteke Maria —

Yde Lutgarde — Russchaert Maria
Delporte Hilda — Vandenbussche Marleen
Vanderhaeghe Gerda — Vulsteke Magda
Dit zal plaatshebben op zaterdag 25 nov. ‘72
door middel van een naamloze omslag met
stempel van de B.B. (Belgische Boerenbond).

Verwarmingsinstallatie . opbrengst
Proven doet het opperbest voor de verwar
ming van de parochiekerk. We gaan naar een
hoge som. Nog niet te voorspellen wat die
eindsom zal zijn.
Ziehier vorig bedrag : 64.083,75 fr.
Iemand gaf vooraf 0,25 fr opdat die komma
in de grote som zou wegvallen

dus: 64.083,75
+ 0,25

64.084
voor het

280 fr
2.000 fr
1.200 fr
1.800 fr
4.000 fr

800 fr
1.000 fr
2.000 fr
1.200fr

samen 14.280 fr
+ vorig bedrag 64.084 ir

78.364 fr

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
We hebben in een paar briefjes gehandeld
over de zondagmis en geschreven dat er over
‘t algemeen wel een achteruitgang is, wat het
aantal kerkgangers aangaat.
Laat me nu met de woorden van onze Bis
schop mij een ogenblik richten tot die men
sen die wegblijven uit de zondagmis. Ik meen
dat een briefje U niet onverschillig zal laten.
Ge komt wel niet meer naar de zondagmis,
maar dit betekent niet dat gij niet meer ge
looft in God. Misschien hebt gij redenen om
niet meer te komen naar de kerk. Ik eerbie
dig uw persoonlijke beslissing. Het is immers
op de eerste plaats een zaak tussen U en
God. De zondagmis is alleszins geen pasters
kwestie. Ik moet niet oordelen over U, en al
leszins zal ik U nooit veroordelen. Alleen aan
God komt het toe een mens te beoordelen.
Een ding mag ik U toch zeggen, wij kunnen
alleen verdriet hebben, omdat gij niet meer
samenkomt in de kerk. Het is misschien de
fout van de priesters zelf. Wellicht leefden
wij priesters, naar uw mening, te weinig
volgens het Evangelie binnen en buiten onze
kerken. Of zegt onze mis U niets. Ik weet het
niet. In alle geval, we blijven uw afwezigheid
pijnlijk aanvoelen.

Ons
Parochîeblftd
Proven

le Jaargang Nr 47 - 25 nov. 1972. Verantw .u~tg. past. Proven. Tel. 30391 - Drukk. Schoonaert

+ bijzondere giften bij rondgang
parochieblad:

16 kleintjes samen
10 van 200

4 van 300
18 van 100
2 van 2.000

1 van 800
2 van 500

2 van 1.000
3 van 400

I-,1•ESTER VAN DIENST
van 25 nov. tot 2 dec. : E. H. Ollivier

Pastoor van Proven. Tel. 303.91
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Neuville (26 nov.) Tel. 303.38
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Goethals (26 nov.) Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 25 november
8 u. H. mis v. oven, ouders, broers en

zuster (J.B.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. André Heens

echtg. van Gerarda Gheeraert.
Zondag 26 november
8 u. Gez. mis v. Rechthebbende over

ledenen vw. de C.O.O.
10 u. Pl. mis voor de overl. leden v. d.

Muziekmij ,, De Volksvreugd
~‘andag 27 november
~. ~. H.mis voor overl. familie (G.D.)
Dinsdag 28 november
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

genezing.
Woensdag 29 november
8 u. H. mis voor oven, man en vader

(L.P.)
Donderdag 30 november - H. Andreas
8 u. H. mis voor overl. man en familie

(U.L.)
Vrijdag 1 december - Eerste Vrijdag
8 u. H. mis v. oven, ouders, broers en

zuster (J.B.)
Zaterdag 2 december
8 u. H. mis ter ere v. Goddelijke Voor

zienigheid uit dank (M.V.)
19 u. Gez. mis voor Guillaume Berquin

echtg. van Yvonne Mortaigne.
Zondag 3 december
8 u. Gez. mis v. Yvonne Brion, echtgte

van Etienne Meersseman vw. de
Boerinnengilde.

Totaal
Aan allen mijn oprechten dank.

Delanote Henri
Devos Maurits
Gnnne Marcel

Vanbeveren Agnès
indevuyst Germaine
Dekervel Christiane

Vanrenterghem Margriet



.IESTER VAN DIENST
van 3 tot 9 dec.: E. H. Vanden Abeele

Pastoor van Roesbrugge. Tel. 303.74
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Sergier (3 dec.) Tel. 401 .92
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Vulsteke (3 dec.) Tel. 424.48
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Vrijdag 1 december - Eerste Vrijdag
9.30 u. Pl. Begrafenis v. Remi QLlaghe

beur, echtg. v. Cordula Verbrigghe
Zaterdag 2 december
8 u. H. mis ter ere v. Goddelijke Voor

zienigheid uit dank (M.V.)
19 u. Gez. mis voor Guillaume Berquin

echtg. van Yvonne Mortaigne.
Zondag 3 december
8 u. Gez. mis v. Yvonne Brion, echtgte

van Etienne Meersseman vw. de
3oerinnengilde.

10 u. Gez .6-wekenmis v. André Heens
echtg. van Gerarda Gheeraert.

Maandag 4 december
8 u. H. mis voor oven, familie (G.D.)
Dinsdag 5 december
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.H.)
Woensdag 6 december - St. Nikolaas
8u. H.mis v. oven, ouders en familie

(P.B.)
Donderdag 7 december
8 u. H. mis v. e. bijz. overledene (G.B.)
Vrijdag 8 december -

0. 1. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
8 u. H. mis voor oven, ouders en Onkel

(B.P.)
Zaterdag 9 december
8 u. H. mis voor oven. echtg. en vader

(E.V.)
19 u. Gez. mis voor Felicie Depover,

echtgte v. Hektor Delanote, vw .de
geburen

Zondag 10 december
8 u. Gez. mis v. Rechthebbende over

ledenen vw. de C.O.O.
10 u. Gez. mis v. leden en oven, leden

van het Brandweerkorps-Proven, ter
gelegenheid van St. Barbara

Lectoren voor zondag 3 december
Frans Ide: zaterdagavond 19 u.

- Geert Ryon: zondagmorgen 8 u.
- Alfons Debergh : zonda~jmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Remi Ouaghebeur, echtgenoot van Cordula
Verbrigghe, overleden te Proven maandag II.
27 nov. ‘72 in de leeftijd van 72 jaar, en die
vrijdag 1 dec. hier te 9.30 u. wordt begraven.

Postkantoor
Op zaterdagvoormiddag 2 december ‘72 is
het postkantoor open.
St. Elooi’s feest
Op zaterdag 2 december ‘72 vieren de onder
linge Besturen van Gilden en Jeugd afdelingen
nogmaals hun jaarlijks feest, een smakelijk
feest, met daarna een flink orkest dat zorgt
voor de ontspanning. Het is goed te verstaan
dat ook de echtgenoten der leden en de ver
loofden welkom zijn.

Uit Ebonda van Pater Eric Maes
Beste Vrienden,

Nu kerstmis en nieuwjaar weer voor de deur
staan houd ik eraan u allen van harte een
vreugde- en vredevol kerstfeest toe te wensen
en ook een zegenrijk nieuwjaar. Dit wens ik
je toe vanuit Zaïre waar men schrik zou heb.
ben deze woorden uit te spreken omdat ze
voor zoveel mensen hier zo’n ijdele wens
zou zijn, een onmogelijk te vervullen wens
Hoe kan er hier vreugde zijn in het hart van
de mensen zolang ze verstoken blijven van
de meest elementaire rechten, zolang het hun
onmogelijk is hun kinderen menswaardige voe
ding en kleding te geven, zolang het onmoge
lijk is hun kinderen naar school te sturen, hoe
wel ze dat zo vurig verlangen? Hoe kan er
vrede zijn in hun hart zolang ze vol angst
zitten voor de boze geesten die hun op elk
ogenblik door een vijand kunnen gestuurd
worden, zolang ze getergd worden door de
plaatselijke opperhoofden en zo onbarmhartig
uitgebuit worden door iedereen die wat hoger
op de sociale ladder staat? Hoe kan men
spreken van een zegenrijk nieuwjaar zolang
men ziet en voelt hoe elk jaar opnieuw de si
tûatie dramatischer wordt, de toestand steeds
hopelozer, de ellende steeds groter?
Ter gelegenheid van de komende kerstmis en
nieuwjaar wilde ik je daar even over laten na
denken. Hier valt nog veel te doen, de Kerk
staat er voor een enorme zware opdracht, en
de Kerk, dat zijn wij allen, de kristenen uit
Afrika en Europa, Azië en Latijns-Amerika.
Allen zijn ze één familie, allen zijn ze verant
woordelijk voor elkaar. Niet allen kunnen zich

gaan inzetten ter plaatse, daar waar de nood
het grootst is, maar toch kunnen allen iets
doen voor hun broeders in nood.
Wanneer je in Europa kerstmis en nieuwjaar
viert, denk dan ook eventjes aan die miljoe
nen mensen in de ontwikkelingslanden die
niet kunnen meevieren.

Heel hartelijke groeten.
Verwarmingsinstallatie - opbrengst
PROVEN BOVEN. - PROVEN IS ALTIJD MILD
GEWEEST. De mensen van Proven steunen
gaarne ook als het hun parochiekerk aangaat.
De grote werken zijn begonnen wat de ver
warmingsinstallatie en de winterkapel aangaan
Ziehier vorig bedrag: 78.364 fr
+ bijzondere giften bij rondgang voor het
parochieblad : 10 kleintjes samen 210 fr

6 van 200 1.200fr
29 van 100 2.900fr

2 van 300 600 fr
4van 400 1.600fr

2 van 1.000 2.000 fr
1 van 500 500 fr

samen 9.OlOfr
+ vorig bedrag 78.364fr

Totaal 87.374 fr
De rondgang voor het parochieblad is nog
niet geeindigd - er blijven nog een 50-tal
plaatsen te doen. Dank aan alle gevers.
Voetbal
E. WATOU - T.S.C. PROVEN (Jeugd) : 0-10
Doelpunten: E.Deurinckx (1), M.Kerckhof (4)
E. Parmentier (3), J. Pareyn (1), E. Scharre (1)
Zaterdag a.s. te 16 uur te Proven zeer zware
match tegen leider E. Zuidschote. Supporters
spaart uw aanmoedigingen niet.
HARELBEKE-T.S.C. PROVEN (Dames) : 1-1
Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Zondag eerstkomend begint de Advent. Er
wordt een adventsaktie gevoerd onder de be
naming : ,,Welzijnszorg
Wat kunnen we verstaan door ~Welzijnszorg” ?
Het komt er hier op aan de mensen bewust
te maken, dat er ook in eigen omgeving nood
bestaat. Ik loof en bewonder de hulpaktie die
gevoerd werd door de Boeren- en Boerinnen
gilde en door de K.L.J. om hulp en steun te
geven aan een door tegenslag getroffen land-
bouwer van ons eigen gemeente.
Ja, materiële en morele armoede komen we
soms ook tegen in ons eigen midden. We mo
gen eens de kategoriën mensen opsommen,
die helaas geen deel hebben in de welvaart.
Daar zijn de vereenzaamden, de gehandikap
ten, degenen die ongeschikt zijn tot arbeiden
vc5ôr hun jaren, de ouden van dagen die geen
volwaardig pensioen kunnen hebben.
Zo blijven niet ver van ons altijd mensen
die dienen geholpen te worden. We kunnen
het op eigen initiatief doen, zoals het op onze
parochie gebeurd is en waarvoor we altijd de
grootste bewondering hebben.

Ons
Purochieblad
Proven
le Jaargang Nr 48 - 2 dec. 1972. Verantw. uitg.past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk.Schoonaert



PRIESTER VAN DIENST
van 10 tot 16 dec.: E. H. Maes

Pastoor van Krombeke. Tel. 401.84
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandenberghe (10 dec.) Tel. 306.37
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Vandenberghe (10 dec.) Tel. 381.60
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 9 december
8 u. H. mis voor oven. echtg. en vader

(E.V.)
19 u. Gez. mis voor Felicie Depover,

echtgte v. Hektor Delanote, vw .de
geburen

Zondag 10 december
8 u. Gez. mis v. Rechthebbende over

ledenen vw. de C.O.O.
10 u. Gez. mis v. leden en oven, leden
/ an het Brandweerkorps-Proven, ter

gelegenheid van St. Barbara
Maandag 11 december
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijzondere intentie (M.H.)
Dinsdag 12 december
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(P.B.)
Woensdag 13 dec. - H. Lucia
8 u. H. mis voor oven, ouders en Onkel

(B.P.)
Donderdag 14 december
8u. H.mis v. oven. echtg. en vader

(E.V.)
Vrijdag 15 december
8 u. H. mis v. oven, ouders (M.S.)
Zaterdag 16 december
8 u~ H. mis voor oven, ouders (V.B.)
19 u. Gez. mis v. Jozef Fossaert z. v.

Romain en Rachel Dehaeck, vw. de
geburen.

Zondag 17 december
8 u. Gez. 6-wekenmis v. Remi Ouaghe

beur echtg. v. Cordula Verbrigghe.

lOu. Gez. mis v. André Heens, echtg.
van Gerarda Gheeraent, vanw. de
geburen.

Lectoren voor zondag 9 december
Johan Lobelle : zaterdagavond 19 u.

- Chris Rosseeuw: zondagmorgen 8 u.
- Raf Busschaert: zondagmorgen 10 u.

Geboorten
- Johan Carpentier, z. v. Roger en Denise

Declerck, Watoustraat 37.
• An Breyne. d.v. Guido en Rita Degrave,

Barlebuizestraat 6.
- Luc Vanrenterghem, z.v. Vilbert en Denise

Catrijcke, Couthoflaan 42.
- Pedro Plancke, z. v. Roger en Lena Worm,

Krombekeplein 6.
- Gino Gruwez. z. v. Luc en Lena Swynghe

dauw, Mazemanlaan 12.
Vertrek
- Alfons Vulsteke uit Roesbruggestraat 10

naar Molenwalstraat 8 Roesbrugge.
Feestvergadering K.A.V.
Onze Jaarlijkse Algemene Feestvergadering
gaat door op zondag 17 dec. om kwart vôôr
2 u. in de Zaal St. Jozef. Spreekbeurt door de
heer Vandenberghe uit Poperinge ~Humor in
het dagelijks leven “. - Prijsbolling door den
uil. Iedereen prijs. Koffietafel : koffie en bo
terkoeken. - Een gezellig babbeltje onder el
kaar. Wij wensen de leden hartelijk welkom
en houd deze datum vrij. Het K.A.V. bestuur.
St. Barbarafeest van de Brandweer
Dagorder: Te 9.15 u. Vergadering bij Ere-Ser

geant Alderweireldt Maurice.
Te lOu. H.misoffer voor leden en overleden

leden.
Te 11 u. In stoet naar de Zaal ‘t Rozenhof bij

Sergeant Lemahieu André - Vereremerking
van Cornette Willy en Erewijn aangeboden
door het Gemeentebestuur.

Te 12.45 u. Middagmaal in de Zaal St. Elooi
bij Korporaal Deprey.

Van 16.45 u. af Bezoek bij Ere-Sergeant Alder
weireldt Maurice, bij iste Brandwacht Van
dromme Gerard en bij Sergeant Lemahieu
André.

Te 20 u. Traditionele versterking bij Korporaal
Deprey Albert in de Zaal St. Elooi.

Afgesproken 7 . . op zaterdag 9 dec.
Moeder Noom nodigt uit op ons Doodgewoon
Sint-Elooi-feest.
Op het programma
- gratis pannekoeken met heerlijke koffie
- verrassing U bezorgd door ,, Moeder Noom
In de Zaal St. Elooi Proven - Aanvang te 20 u.

Verwarmingsinstallatie - opbrengst
We naderen een hoog cijfer, een grote som.
Wie had dit ooit durven denken of voorspel
len. Vele mensen wensen dat het zou 100.000 fr
worden. Wie weet, springen we er niet over.
u zoudt nog niet moeten verwonderd zijn. We

moeten immers nog enkele plaatsen doen
voor het parochieblad.
Ziehier vorig bedrag 87.374 fr
+ bijzondere giften bij rondgang voor het
parochieblad : 7 kleintjes samen 175fr

5 van 500 2.500fr
14 van 100 1.400fr

7 van 200 1.400fr
1 van 1.000 1.000 fr

1 van 675 675 fr
1 van 300 300fr

1 van 225 225fr

Dank aan alle gevers.

samen 7.675 fr
+ vorig bedrag 87.374 fr

Totaal : 95.049 fr

Voetbal
TSC PROVEN - E. ZUIDSCHOTE (Jeugd) : 3-1
Het werd een zeer spannende wedstrijd met
veel doelkansen langs beide kanten. De mees
te doelkansen werden echter mooi opgevan
gen door beide verdedigingen. Na 10 min.
spel, rukte de Provense achterspelers E. Deu
rinckx op naar voor en schoot van zeer ver
raak 1-0. Even voor de rust kon J. Pareyn met
een mooi schot de stand op 2-0 brengen.
Na de rust kon Proven nog verder uitlopen
dank zij M. Kerckhof die van op de zijlijn de
bal voor doel wierp waar de bezoekende doel
man in eigen doel verwerkte. Een tiental mi
nuten voor het einde van de match kon Zuid
schote milderen op strafschop.
Zondag as.: PROVEN - RENINGE.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
De Advent wil ons leren, hoe wij op de goede
manier het Kerstfeest moeten vieren. Kerst
dag kan zeer oppervlakkig, zeer verkeerd, zeer
lichtzinnig, zeer misleidend gevierd worden.
Door velen wordt het een werelds gedoe.
Er zijn twee manieren van leven : de ene
begint met soberheid en eindigt met feest.
De andere begint met feesten en eindigt met
hoofdpijn, levensmoeheid, onvoldaanheid en
allerlei neurosen.
Advent nodigt ons uit tot soberheid. Dan is
het mogelijk, niet onze begeerten luid laten
tieren, en alles overdonderen, maar wel het
fijnste, het hoogste dat in ons ligt even de
kans te bieden. Dus nadenken : waar hol ik
heen.

Gun je toch de tijd even na te denken.
De kerk met de liturgie wil je helpen.
Elke zondag, elke dag een evangelische
bezinning.
Stop je oren niet, sluit je hart niet.
Je zijt niet gemaakt voor de modder, je zijt
bestemd voor het licht.

De Advent is een uitnodiging, een kans, een
boodschap, een hulpoost, een lichtbaken, een
vuurtoren voor dolende schepen, een gids
naar het ware geluk, waarvoor we moeten
kiezen.

Ons
Purochîeblud
Proven
le Jaargang Nr 49 - 9 dec. 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert



PRIESTER VAN DIENST
van 17 tot 23 dec.: E.H.Ollivier

Pastoor van Proven. Tel. 303.91
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Vandercruysse (17 dec.) Tel. 306.47
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Goethals (17 dec.) Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 16 december
8 u. H. mis voor oven, ouders (V.B.)
19u. Gez. mis v. Jozef Fossaert z.v.

Romain en Rachel Dehaeck, vw. de
geburen.

Zondag 17 december
8 u. Gez. 6-wekenmis v. Remi Quaghe

beur echtg. v. Cordula Verbrigghe.
10 u. Gez. mis v. André Heens, echtg.

‘an Gerarda Gheeraert, vanw. de
geburen.

Maandag 18 december
8 u. H. mis voor oven, man (Y.V.)
Dinsdag 19 december
8 u. H. mis ter ere van de H. Antonius

uit dank (M.D.)
Woensdag 20 december
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(P.B.)
Donderdag 21 december
8 u. H. mis voor oven, ouders en Onkel

(B.P.)
Vrijdag 22 december
8 u H. mis v. overl. ouders en familie

(M.L.)
Zaterdag 23 december
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijzondere intentie (C.C.)
19 u. Gez. mis voor M.-Louise Gryson

weduwe v. Camiel Vandenbussche,

Zondag 24 december
8u. H.mis voor de parochianen
lOu. Gez. mis v. André Heens, echtg.

van Gerarda. Gheeraert, vanw. de
çjebu ren.

Lectoren voor zondag 17 december
- Stefaan Ryon: zaterdagavond 19 u.
- Marc Gruwez: zondagmorgen 8 u.
- Michel Borrey: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Gino Gruwez, z. v. Luc en Lena Swynghe

dauw, Baron Mazemanlaan 12 - Proven.

Geboorte
- Andy Vermeersch, z. v. Frans en Lena Van

caeyzeele, Watoustraat 33 - Proven.

In de Heer ontslapen
- Roger Busschaert, echtg. van Maria Boury,
Krombekestraat 75, zondag 10 dec. ‘72 over
leden te leper, in de leeftijd van 56 j. en die
vrijdag 15 dec. te 10 u. te Krombeke wordt
begraven.

Aankomsten
- Janssens Celina van Roesbrugge-Haringe
naar Gasthuisstraat 25 - Proven.
- Deruytter Simonne van Wevelgem naar
Statiestraat 61 - Proven.

Militie - 3 dagen op 19.1.’73

Lichting 1974
Degenen die hun papieren hebben ontvan
gen voor de lichting 1974, worden ervan
verwittigd, indien zij, om de een of andere
reden uitstel van dienstplicht verlangen, de
ze reden te komen aangeven in de maand
januari 1973 op het Gemeentesecretariaat
te Proven.

Verwarmingsinstallatie - opbrengst
Ik kan U zekerlijk al voorspellen, alhoewel
de rondgang voor het parochieblad ten ein
de loopt, dat we zekerlijk boven de 100.000
gaan. Want er zijn nog altijd milde mensen
die iets binnen brengen.
Ziehier vorig bedrag: 95.049 fr.
+ bijzondere giften bij rondgang
parochieblad : 3 kleintjes samen

15 van 100
1 van 500

1 van 125
1 van 2.000

samen:
+ vorig bedrag

Boerinnengilde - Proven
Op zondag eerstkomend 17 dec. te 14 uur:
feest- en Kerstvergadering in de goed-ver
warmde bibliotheekzaal van de meisjesschool
Ingang langs de poort. Alle leden nodigen we
zeer hartelijk uit voor dit gezellig samenzijn.

Voetbal
T.S.C. PROVEN-T. RENINGE (Jeugd) : 2-2
De leidersploeg uit Reninge (fel gehandicapt
wegens de onbeschikbaarheid van drie titula
rissen) is er niet in geslaagd om de Pro
venaars beide punten afhandig te maken. Het
werd een gelijkopgaande wedstrijd met in
de eerste 20 min Proven voortdurend in de
aanval. Er was echter heel wat onkans nodig
om Proven van een doelpunt te houden. Na
15 min beging een bezoeker handspel in de
fatale zone en de strafschop werd mooi om
gezet door M. Kerckhof. 1-0. Even later kon
Reninge kansrijk gelijkstellen. Ruststand 1-1.
Na de rust zagen we eenzelfde spelbeeld en
na 10 min kon J. Pareyn van dichtbij de stand
op 2-1 brengen. Reninge gooide toen alles in
de aanval en kon op 4 min voor ‘t einde de
stand in evenwicht brengen.
Zondag 24.12.1972 : Bekermatch : Reningeist
Proven (Jeugd).

Gemeentelijk nieuws
Een nieuwe lamp komt aan ‘t kruispunt van de
Canonstraat en de Klyttestraat en bij de
smidse Hahn. Volgens we vernamen wordt
ook een klare lamp bijgelegd juist boven de
ingang van het kerkportaal.

Zuster Josiane Peperstraete schrijft:
Hier is dan een klein woordje uit Zaïre. We

zijn hier heel goed aangekomen, zijn heel goed
qestart en willen ons opnieuw 100 ten 100 in
zetten voor de armsten onder de bevolking.
Ik dank zeer gemeend al de goede Provenaars
die zö mild en zô goed voor mij zijn geweest

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
U hebt gezien dat er in onze kerk het een en
het ander aan het veranderen is. Alles zal bij
dragen om het schone en kunstvolle dat we
bezitten meer tot zijn waarde te laten komen.
We hebben ook niet geaarzeld de verwarmings
installatie te bestellen, aangespoord door de
milde steun van de mensen van Proven. Ik
hoop vurig dat de installatie er staat en kan
in gang gaan tegen Kerstmis. We hebben ge
luk tot nog toe dat het weder nog niet te koud
wordt. Intussen wordt er naarstig voort ge-

Ons
PurochiebliEld
Proveri
le Jaargang Nr 50 - 16 dec. 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

- Verheyen
- Kerckhof
- Wollaert

Eric - Klyttestraat 5, De Lovie.
Luc - Uilegatstraat 1
Boudewijn - Krombekestraat 36

voor het
75 fr

1.500fr
500 fr
125 fr

2.000 fr

werkt.
Mag ik ook vragen aan ons gelovigen die de
zondagmis trouw bijwonen, zoveel mogelijk
plaats te nemen in de kerk op een zichtbare

4.200 fr plaats, t.t.z. van waaruit U het altaar goed kunt
95.049 fr zien. De bijzonderste plaatsen in onze kerk

zijn de ganse middenbeuk, alsook de zijblok
Totaal : 99.249 fr ken langs beide kanten vooraan, Ik dank U

oprecht voor uw gewaardeerde medewerking.vw. de geburen. Dank aan alle gevers.



PIIIESTER VAN DIENST
van 24 tot 30 dec. : E. H. Vanden Abeele

Pastoor van Roesbrugge. Tel. 303.74
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Verhoeven (24 dec.) Tel. 382.71
Dokt. Neuville (25 dec.) Tel. 303.38
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 302 67
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Vulsteke (24 dec.) Tel. 424.48
Veearts Vandenberghe (25 dec.) Tel. 381 .60
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 23 december
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijzondere intentie (C.C.)
19 u. Gez. mis voor M.-Louise Gryson

weduwe v. Camiel Vandenbussche,
Zondag 24 december
8u. H.mis voor de parochianen
lflu Gez. mis v. André Heens, echtg.

an Gerarda Gheeraert, vanw. de
geburen.

23 u. Pl. Kerstnachtmis verzorgd en op
geluisterd d. onze Jeugdbewegingen

Maandag 25 december - Kerstmis
8 u. Gez. mis voor de parochianen
10 u. Gez. mis v. Yvonne Brion, echtgte

van Etienne Meersseman, vanwege
de geburen.

Dinsdag 26 december - H. Stephanus
8 u H. mis v. oven, ouders en familie

(M.L.)
Woensdag 27 december - H. Johannes
8 u. H. mis v. oven, ouders en broeder

(M.D.)
Donderdag 28 december -

HH. Onschuld. Kinderen
8 u. H. mis v. oven. echtg. en ouders

(Y.V.)
Vrijdag 29 december
8 ii. H. mis v. oven, echtgenoot (L.D.)

Zaterdag 30 december
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijzondere intentie (C.C.)
19 u. Gez. mis voor Henri Vermeulen

en huisvrouw Marie Boutten
Zondag 31 december
8 u. Gez. 6-wekenmis v. Remi Quaghe

beur echtg. v. Cordula Verbrigghe.
10 u. Gez. mis v. Jérôme Vanlene en

Alida Vandenbussche
Maandag 1 januari 1973 - Nieuwjaardag
9 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor de parochianen
Lectoren voor zondag 24 december
- José Monkerhey: zaterdagavond 19 u.
- Roger Benauwt: zondagmorgen 8 u.
- Alfons Debergh: zondagmorgen 10 u.

VK.S.J. Proven
Kerstmis, kerstpakjes, kerstwensen. V.K.S-ers,
komt erbij 1
Op dinsdag 26 december vieren wij feest.
Daarom worden jullie allen verwacht in de
zaal St.-Jozef om 1.30 u. Wat er op het pro
gramma staat mogen we nog niet verklappen.
Maar we zeggen alleen dit: HET WORDT FIJN
ALS JIJ ER BENT!

Burgemeester, wij doen mee!
Onder dit motto ging vrijdag II. een informa
tieavond door, ingericht door de K.L.J. Proven.
Na een inleiding door leidster Lutgart Yde,
over wat een ideale gemeente zou kunnen
zijn, gaf de burgemeester een klare kijk op ge
meente en gemeentebeleid. Daarna werden
alle mogelijke vragen gesteld, die door de
burgemeester, in samenwerking met de aan
wezige schepenen en gemeenteraadsleden
beantwoord werden.
Werkelijk een zeer boeiende vergadering die
in een prettige en spontane sfeer verliep

Onderscheidingen
Zondag II. 17 dec. ‘72 in de vergadering voor
de leden van het A.C.W., werden twee men
sen met recht en reden gedekoreerd om de
vele jaren verdienstelijk werk en dienstbaar
heid als voorzitter en secretaris van het Kris
ten Syndikaat, nI.: Hektor Coene en Henri
Beudaert. Onze hartelijke gelukwensen en
meteen onze welgemeende dank. Voor de zelf
de bediening werden ze vervangen door Ge
rard Degraeve en Michel Gruwez.
Parochieblad - Hoeveel
De rondgang voor de hernieuwing van het
abonnement op het parochieblad is ten einde,
(behalve een vijftal gezinnen die ik nooit
thuis vond, maar die ik toch mag meetellen).
Verleden jaar waren 348 gezinnen geabon
neerd. Nu voor 1973 komen we aan het getal
van 392. Zeer groot. Dus een zuivere winst
van 44 abonnementen meer.

Verwarmingsinstallatie - opbrengst
We zijn de ,, Kaap de goede Hoop” gepas
seerd. Ziehier vorig bedrag : 99.249 fr
+ nog bijzondere giften:

Proven - dank en proficiat.

Familiemissen in 1973

6 van 100 600fr
1 van 1.000 1.000 fr

Wie gezongen HH. Missen verlangt op zater
dagavond of zondag 8 u. of 10 u. in 1973,
zou dit best gedurende de maand januari ko
men aanvragen in de pastorij, liefst in de voor-
middag. Aldus kunnen families wellicht beter
hun H. Mis voor hun overledenen bekomen
op de datum die ze begeren.

Bond der Bejaarden
wij met een kaartersclub.
om de veertien dagen, de

(5 fr.) Inschrijving bij

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Aan al onze gelovigen en aan al onze families
een zalig kerstfeest
Wij allen, die wellicht bekommerd zijn om
onze lichaamvoeding, waarom zouden we onze
geest en ons geloof, geen goede keurige en
gezonde voeding schenken? Bevoegde en diep
gelovige mensen helpen u daarin. Het zo zin-
rijke kerstfeest wijst ons naar de bron, de
oorsprong van ons kristelijk geloof.
Wat zich in grote eenvoud en bijna ongekend
in onze wereld, in een klein land, dat dan nog
bezet was door de Romeinen heeft afge
speeld, en beschreven staat, en nu over de ge
hele wereld bekend geraakt.
Het werd ons overgeleverd, door de evange
listen, die alles nauwkeurig, maar op zeer
eenvoudige wijze hebben verteld in hun schrif
ten. Van af het gebeuren in Betlehem tot op
onze dagen is het elk jaar, op wellicht veren
derlijke manier gevierd en herdacht gewor
den. Maar de feiten zijn ongekunsteld sober
en met een zekere eerbied, met schroom
doch met vroomheid bewaard en onveranderd
gebleven.
Waarom zouden wij, als we van goede wil
zijn, ons best niet doen, om dat kerstgebeu
ren in zijn oorspronkelijke frisheid, te bekij
ken. Het te beschouwen en eruit de les mede
te dragen, dat Kristus altijd opnieuw wordt
herboren diep in het hart van de mens die
gelooft.
Het kerstfeest kan het best gevierd worden
in een geloofsvolle Eucharistieviering. We vor
men met al de aanwezigen een schaar van
aanbidders en opvolgers in de herdenking van
de Wijzen.
Zalige Kerstdag.

Ons
P~irochiebîud
Pr4~ven
le Jaargang Nr 51 - 23 dec. 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

samen
+ vorig bedrag:

1.600fr
99.249 fr

Totaal : 100.849fr

Op 4 jan .‘73 starten
Iedereen is welkom,
donderdagnamiddag
Maria van Pols.



‘ESTER VAN DIENST
31 dec. tot 6 jan.: E. H. Maes

Pastoor van Krombeke. Tel. 401 .84
DOKTER VAN DIENST
Dokt. Sergier (31 dec.)
Dokt. Vandenberghe (1
APOTEEK: E. Regheere.
VEEARTS VAN DIENST
Veearts Goethals (31 dec.) Tel. 302.67
Veearts Vulsteke (1 jan.) Tel. 424.48
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 30 december
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijzondere intentie (C.C.)
19 u. Gez. mis voor Henri Vermeulen

en huisvrouw Marie Boutten
Zondag 31 december
8 u. Gez. 6-wekenmis v. Remi Quaghe

beur echtg. v. Cordula Verbrigghe.
10 u. Gez. mis v. Jérôme Vanlene en

ida Vandenbussche
Maandag 1 januari 1973 - Nieuwjaardag
9 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid voor de parochianen
Dinsdag 2 januari
8 u. H. mis v. over!. echtg. en ouders

(Y.V.)
Woensdag 3 januari
8 u. H. mis voor over!, ouders (V.D.)
Donderdag 4 januari
8 u. H. mis v. over!, ouders, broer en

zuster (L.D.)
Vrijdag 5 januari - Eerste Vrijdag
8 u. H. mis voor over!, man, zoon en

ouders, (M.V.)
Zaterdag 6 januari
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijzondere intentie (C.C.)
19 u. Gez. mis v. Guillaume Berquin,

echtg. van Yvonne Mortaigne

Zondag 7 januari - Driekoningen
8u. Gez. mis voor de parochianen.
10 u. Gez. mis voor Maurits Maerten,

echtg. van Irma Herbots
Lectoren voor zondag 31 december
- Joël Busschaert: zaterdagavond 19 u.
- Roger Pareyn: zondagmorgen 8 u.
- Jef Vulsteke: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Luc Vanrentherghem, z.v.Vilbert en Denise

Catrycke, Couthoflaan 42.

Na een mooie kerstnachtmis
In een goedverwarmde kerk hebben we een
schone en treffende kerstnachtmis kunnen
bijwonen. De dia’s die getoond werden voor
af brachten ons in de stemming van Kerstdag.
We danken onze jongens en meisjes uit de
jeugdbewegingen en allen die meegeholpen,
en geen moeite gespaard hebben, om onder
de kundige leiding van Mijnheer Matthijs, aan
ons mensen van Proven een zeer schone
Kerstnachtmis te bezorgen. Wat nog het be
langrijkste en het bijzonderste was, is : dat
er zoveel mensen van Proven en elders die
mooie nachtmis zijn komen bijwonen. En let
wel op, er was daarom niet minder volk aan
wezig in de andere HH. Missen op Kerstdag.
Hartelijk proficiat.

Gevonden
- een sleutel gebonden aan een min of meer
witte zakdoek in de Mazemanlaan.
- een paar bruine manshandschoenen, gevon
den op de Marktplaats te Proven.
- een paar wanten, eveneens gevonden op de
Marktplaats te Proven.
Alles terug te bekomen in de pastorij.

Eerste Vrijdag van januari ‘73
Het ware een zeer schone houding van ge
lovige mensen, het nieuwe jaar 1973 te begin
nen in de kerk bij de Heer. En dit door de
H. Mis bij te wonen op maandag 1 jan. zelf
te 9 u. Of ook op de Eerste Vrijdag van het
jaar 5 jan. te 8 u. - Er is altijd biechtgelegen
heid vôör de mis.

Verwarmingsinstallatie - opbrengst
Wat zegt U ervan 7 En nog houden de giften
niet op, zelfs van mensen die al iets gegeven
hebben. We mogen toch zeggen dat het heer
lijk warm was in de kerk met Kerstmis.
Ziehier vorig bedrag: 100.849 fr.
+ bijzondere giften 1 van 25

1 van 500
1 van 1.000

25 fr
500 fr

1.000 fr

samen 1.525 fr
+ vorig bedrag 100.849tr

totaal : 102.374 fr
‘t zal goed te pas komen - dank U - dank U.

Postkantoor
Het postkantoor is open op zaterdagvoormid
dag 30 december.

Parochieblad
Wie zijn parochieblad (vooral de nieuw-ge
abonneerden) bij het begin van het nieuwe
jaar niet zou ontvangen, mag seffens de bode
of de pastorij verwittigen.

De Relikwieën der Heiligen vereerd in
onze kerk. (vervolg)
- H. Margaretha Maria Atlacoqua, maagd.
(stukje been). Franse heilige kloosterzuster
(1647-1690), bevorderde de H. Hart-devotie.
Feest 17 oktober. Overhandigd door Walte
rus Steins, jezuïet, titulaire aartsbisschop
van Oost-Bengalen te Gent op 2 februari 1872
- H. Joseph (stukje van de mantel) (zie ook
14e reliek) Overhandigd door Pater Alberius,
abt van het klooster der Trappisten te West
Vleteren op 8 juni 1892.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Happy new Year 1973. Zo klinkt het in de
internationale taal
Nu we niet alleen vlaming en terzelfder tijd
belg, naar beliefte, maar ook Europeaan en
wereldburger zijn geworden, moeten we le
ren bewust zijn van onze waardigheid. Wat
nog meer is, we worden al lang gerekend bij
de tien gedistingueerden. België is een rijk
land ? Wat een verantwoordelijkheid.
Maar in de zoete moedertaal, klinkt het toch
nog wat voortreffelijker.
Kristen mensen plegen op de eerste dag van
het jaar te groeten met ,, Zalig Nieuwjaar
Het blijft schoon, maar in de oren van licht
geraakten, klinkt het wat te evangelisch en a
te hemels. Het ruikt een beetje naar geloof
en eeuwige toekomst. En dat stoort onze da
gelijkse genoegens die niet eeuwig blijven
duren.
Onze taal is rijk. We kunnen nog veel beteke
nend wensen: ,, Heilvol Nieuwjaar “. Dat komt
immers overeen met te zeggen : ,, ik wens U
‘t beste “. Heil betekent ,, het hoogste geluk
Dat geluk waarvoor we tenslotte geschapen
zijn, en dat ons met Kerstdag wordt gebracht
en aangeboden.
Niemand heeft meer grond en meer recht cm
eeuwig nieuw blijvend jong te willen iijn en
het te wensen, dan een gelovig mens.
We beleven met vreugde : de nieuwe dag, de
nieuwe maan, die ook een beetje ‘t duister
verdrijft. We beleven de nieuwe lente en let
nieuwe jaar. Het is alsof we telkens nieuw
bloed krijgen.
We willen immers de voetsporen volgen van
Hem, die beweerde: ,, Zie ik maak alles
nieuw “. Daarom zijn we nooit te oud om op
nieuw te beginnen.
Als we eenmaal de stap verliezen, dan kun
nen we hem heel gemakkelijk terug vinden.
Ik wens aan allen : Heilvol 1973. Het make
ons eeuwig jong en eeuwig nieuw!

Ons
Pa~Irochieb1ftd
Proveri
le Jaargang Nr 52 - 30 dec. 1972. Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

Tel. 401 .92
jan.) Tel. 306.37
Tel. 30267




