


























































PRIESTERVAN DIENST (5 tot 11 auq.)-
E. H. Ollivier, Pastoor Proven. Tel. 303.91
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Verhoeven (5 aug.) Tel. 382.71
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
Veearts Vandenberghe (5 aug.) Tel. 381.60
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 303 56 of303 25

Zaterdag 4 augustus -
H. Johannes Vianney - pastoor v. Ars

8 u. H. mis voor de leden van de Sint-
Kristoffelsgilde

19 u. Gez. mis v. Daniël Ryckeboer,
echtg. v. Maria Van Lierde, VWo de
geburen.

Zondag 5 augustus
8 U. Gez. Jaarmis V. Cyriel Decaeste-

ker en huisvr. Marie Gekiere.
10 U. Gez. Jaarmis V. Alfons Vulsteke-

Coene Clothilde
Maandag 6 augustus
8 U. H. mis voor overl. familie (C.S.)
Dinsdag 7 augustus - H. Juliana
8 U. H. mis t. e. V. St.-Antonius tot in-

tentie van de gever.
Woensdag 8 augustus - H. Dominicus
8 U. H. mis V. een overl. echtgenoot

(S.U.)
Donderdag 9 augustus
8 U. H. mis t. e. V. O. L. Vrouw voor

genezing (D.G.)
Vrijdag 10 augustus
8 U. H. mis t. e. V. O. L. Vrouw voor

bijz. intentie (M.M.)
Zaterdag 11 augustus - H. Clara
8 U. H. mis voor de leden van de Sint-

Kristoffelsgilde.
19 U. Gez. Jaarmis V. Oscar Busschaert

echtg. V. Irma Monkerhey en overl.
familie.

Zondag 12 augustus
8 U. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen.
10 U. Gez. 6-wekenmis v. Julia Morrez,

echtgte V. Cyriel Vanlerberghe

1Ons
Parochieblad
Proven
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Lectoren voor zondag 5 augustus
- Frans Ide: zaterdagavond 19 u.
- Jan Vandenbroucke : zondagmorgen 8 u.
- Jef Vulsteke: zondagmorgen 10 u.

Op tijd bekend maken - Oostakker
Honderd jaar geleden werd te Oostakker een
Lourdesgrot ingewijd die weldra vele bede-
vaarders aantrok. Vooral de genezing van Pie-
ter De Rudder uit Jabbeke zette de gelovigen
uit het bisdom Brugge aan naar Oostakker te
pelgrimeren. Sedertdien zag men jaarlijks een
stroom van Westvlaamse bedevaarders, afzon-
derlijk of in parochiale en decanale groepen
bij de Lourdesgrot te Oostakker gaan bidden.
De honderste verjaardag van de inwijding van
de grot wordt te Oostakker op grootse wijze
herdacht.
Op ZONDAG 23 SEPTEMBER heeft, onder lei-
ding van Mgr. De Smedt, de diocesane bede-
vaart plaats van het bisdom Brugge. Alle pa-
rochies worden met nadruk uitgenodigd om er
met zoveel mogelijk parochianen aan deel te
nemen. Misschien zijt U dit jaar reeds naar
Oostakker geweest. Dit mag U niet beletten
een inspanning te doen om met een flinke
afvaardiging aan te sluiten bij de diocesane
gemeenschap die op zondag 23 september te
Oostakker-Lourdes gaat bidden. De bedevaart
geschiedt, hetzij met eigen wagen, hetzij met
een autocar die door de parochie of door ver-
schillende parochies samen kan worden in-
gelegd.
HET PROGRAMMA VAN DE BEDEVAART is
heel eenvoudig:
aankomst bij de basiliek vanaf 14.15 u.: be-
zinning en rozenhoedje bij de grot;
15 u.: Eucharistieviering in openlucht, geleid
door Mgr. De Smedt die ook de gelegenheids-
homilie houdt.
De Eucharistieviering wordt koreografisch op-
geluisterd door de jeugdgroep .. De Kornet"
uit Kortrijk, de misgezangen staan onder lei-
ding van het koor • Jubilate .. uit Oostkamp.
Er is een PROGRAMMABOEKJE ALS DEEL-
NEMINGSBEWIJS aan de bedevaart voorzien.
Dit wordt VOORAF verspreid en kost 10 fr.
Dit boekje bevat: een inleidend schrijven van
Mgr. De Smedt, een beknopte geschiedenis
van. de bedevaartplaats Oostakker-Lourdes,
de volledige teksten van de jubelbedevaart-
mis. MEN VRAAGT ONS TEN LAATSTE TEGEN
10 SEPTEMBER OP BIJGAAND FORMULIER TE
LATEN WETEN HOEVEEL PROGRAMMABOEK-
JES WIJ VOOR ONZE PAROCHIE WENSEN TE
ONTVANGEN. Ze worden dan onverwijld ge-
stuurd. Een uitgebreide ordedienst zal ter
plaatse de nodige richtlijnen geven voor het
parkeren van de autocars en de privaatwagens
We danken U reeds bij voorbaat voor uw
medewerking en hopen U zeer talrijk aanwe-
zig te zien op zondag 23 september te Oost-
akker-Lourdes.

Namens het bedevaartcomité.

Zondag 5.8.'73 - Voetbal
Jeugd: Zuidschote - Proven te 9.30 u.
Seniors: Proven - Keiem te 16 u.

Gemeentelijk bericht aan de bevolking
De sociale wetgeving verleent aan de minder-
validen allerlei tegemoetkomingen.
In uw gezin, familie of buurt zijn er wellicht
minder-validen die, tot nu toe, hun rechten op
deze tegemoetkomingen niet hebben laten
gelden.
Bovendien werden die tegemoetkomingen,
welke ten laste zijn van het Ministerie van
Sociale Voorzorg, vanaf 1 juli 1973 aanzienlijk
verhoogd, inzonderheid voor de zwaar gehan-
dicapten en de bejaarde minder-validen.
U kunt die minder-validen helpen.
Hoe?
Zo U minder-validen kent, kunt U hen een gro-
te dienst bewijzen door hun de raad te geven
zich tot hun gemeentebestuur te wenden
waar hen al de vereiste inlichtingen worden
verstrekt.
In 't belang van die gehandicapten, doe 't vlug.
Vooral onderstaande punten 1 C. en 1 D.
lijken me interessant:
1 C. Vóór de wetgeving van 1 juli '73 (b.s.
14 juli '73), verviel de tegemoetkoming aan
de minder-valide vanaf de pensioengerechtig-
de leeftijd.
DUS: oproep aan ALLE MINDER-VALIDEN BO-
VEN DE 60 J. (vrouw) 65 J. (man) om een
nieuwe aanvraag in te dienen bij het gemeen-
tebestuur; de aanvragers dienen hun dossier-
nummer mee te nemen.
1 D. Tegemoetkoming voor hulp van derde:
ook een nieuwigheid.
De aanvrager dient een attest van de dokter
voor te leqqen, volgens model verschenen in
het b.s. van 14 juli '73.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Het zal mij een vreugde zijn U voor de komen-
de wintermaanden, een aangename, stemmige
en goedverwarmde winterkapel te kunnen
aanbieden.
Wat moet er nu nog gedaan worden in die
kapel om volledig in orde te zijn? Er moeten
daar nu nog stoelen in geplaatst worden en
verwarming. Voorwaar nog een serieuze brok.
Voor wat de stoelen betreft, hebben we een
voorlopige oplossing gevonden. En ik hoop
weilicht tegen of in september dat er een de-
gelijke verwarming zal staan. Van zodra dit
gebeurd is, zullen we de kapel kunnen betrek-
ken en in gebruik nemen.
Dit zal voor onze trouwe kerkgangers in de
week en vooral binst de winter aangenamer
zijn daar de H. mis te kunnen bijwonen, en wie
weet misschien ook voor anderen die tijd heb-
ben, een aansporing zijn om naar de kapel te
komen.
Ook in de kerk zelf zijn we bezig twee hoek-
jes te verfraaien, daar waar vroeger de twee
biechtstoelen stonden, komen nu twee mooie
bogen vrij links vooraan in de kerk, en rechts
wordt een grote ruwe nis effen gemaakt.
Dit alles doen we tot verbetering en versie-
ring van onze kerk langs binnen, en tot meer-
dere eer en glorie van God.












































