
ESTER VAN DIENST (van 6 tot 12 jan.)
L. .~l. Vanden Abeele, Pastoor Roesbrugge

Tel. 303.74
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandenberghe (6 jan.) Tel. 306.37
Veearts Vandenberghe (6 jan.) Tel. 381 .60
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 5 januari
8 u. H. mis voor oven, ouders, schoon

ouders en familie (G.V.)
19 u. Gez. 6-wekenmis voor Flavie Wil

leman, wed. van Marcel Verbrigghe
Zondag 6 januari - Driekoningen
8 u. Gez. Gemeenschapsmis v. d. pa

rochianen
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Maurits Borra

echtg. v. Madeleine Brysbaert
Maandag 7 januari - H. Reimond
8u. H. mis v. oven, echtgenote (J.M.)
( sdag 8 januari
8 u. H. mis ter ere v. H. Antonius uit

dank (B.P.)
Woensdag 9 januari
8 u. H. mis voor overleden ouders en

schoonouders en familie (G.V.)
Donderdag 10 januari
8 u. H. mis v. overl. vader (J.V.)
Vrijdag 11januari
8 u. H. mis voor oven, familie (R.S.)
Zaterdag 12 januari
8 u. H. mis v. oven, zuster, ouders en

familie (D.)
19 u. Gez. Nadienst voor Magda Peper

straete met uitdeling van gedachte
nissen aan de offerande.

Zondag 13 januari
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen
10 u. Gez. 6-wekenmis voor Magdalena

Faes, echtg. van Cyriel Rappelet

Lectoren voor zondag 6 januari
- Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
- Frans Ide: zondagmorgen 8 u.
- Alfons Debergh : zondagmorgen 10 u.

Kerkelijk Jaarverslag
Van het godsdienstig leven op de parochie
in het jaar 1973
DOOPSELS: 21
HUWELIJKEN : 6
H. KOMMUNIES: rond de 40.000
OVERLIJDENS: 19

1. Ryckeboer Daniël - 20 jan. - 80 j.
(echtg. van Van Lierde Maria).

2. Rousseeuw Julia - 26 jan. - 74j.
(echtg. van Alleweireldt Lucien).

3. Morrez Maria Julia - 14 febr. - 76 j.
(echtg. van Vanlerberghe Cyriel).

4. Benauwt Alidor - 5 maart - 68j.
5. Camerlynck Lucie . 2 april - 83 j.

(wed. Veniere Theophiel).
6. Savaete Urbain - 17 april - 61 j.

(echtg. Becquart Yvonne).
7. Dewulf Camiel . 20 mei - Bij.

(wedn. van Rosseel Pharailde).
8. Verbeke Joseph - 28 juni - 88j.

(wedn. van Houvenaghel Marie).
9. Inion Jules - 22 juli - 65 j.

(echtg. van Leupe Damida).
10. Eerw. Broeder Ostyn Jozef - 6 aug. -

(De Lovie).
11. Devos Blanche - 13 aug. - 72j.

(Gesticht Proven).
12. Faes Magdalena - 17 aug. - 79j.

(echtg. van Rappelet Cyriel).
13. Degrauwe Irma - 1 sept. - 76 j.

(wed. van Deheegher Gaston).
14. Borra Maurice - 8 sept. - 56 j.

(echtg. van Brysbaert Madeleine).
15. Janssens Celina - 11 okt. - 86j.

(wed. van Logie Omer).
16. Vermeulen Jules-Jérôme - 20 okt.

(echtg. van Leys Maria).
17. Beudaert Camiel - 25 okt. . 87 j.

(wedn. van Gruwez Flavie).
18. Coene lrma - 1 nov. - 78 j.

(wed. van Coutigny Camiel).
19. Quaghebeur Remi - 25 nov. - 85 j.

(wedn. van lnion Sidonie).
20. Devloo Maria - 3 dec. - 60j.

(echtg. van Notredame Albert).
21. Julien Cornette en Elza Vanhove

(te Proven begraven).
22. Delerue Maria (wed. van Cossey Emiel)

(te Proven begraven).
23. Peperstraete Magda - 21 dec. - 24 j.

(PROVEN- KROM BEKE)
1. Boury Achiel - 16 febr. - 93 j.

(wedn. van Borra Prudence).

2. Fieu Arthur - & febr. - 71 j.
(echtq. van Lemahieu Maria).

3. Vandenberghe Georges - 3 juni - 73 j.
4. Vandenberghe Dirk - 10 sept. - 3 j.
5. Willeman Flavie - 26 okt. - 72 j.

(wed. van Verbrigghe Marcel).

Gevonden
Een paar bruine, lederen vrouwen handschoe
nen, gevonden op de Markt te Proven. Terug
te bekomen in de pastorie.

Brandweer Proven
Hiermede berichten we aan de inwoners van
Proven-Krombeke dat het alarmsysteem zal
getest worden de EERSTE ZATERDAG van
IEDERE MAAND om MIDDAGUUR.
Hiermede zullen we trachten de valse alarm-
oproepen te voorkomen.
Bedanking:
Langs deze weg hebben we ook het genoe
gen alle huisgezinnen Ere-Leden alsook de
huisgezinnen Leden van Proven-Krombeke van
harte te danken voor het vriendelijk onthaal
en voor de geldelijke steun welke ze aan het
Vrijwillig Brandweerkorps hebben willen gun
nen. Zoals voorgaande jaren waren de ont
vangsten een sukses en het spreekt van zelf
dat deze gelden ook voor brandweerdoelein
den zullen gebruikt worden. We nemen deze
gelegenheid te baat, met ingang van het

59 j. nieuwe jaar 1974 U een goede gezondheid.
veel geluk en voorspoed toe te wensen.

Het bestuur van het Brandweerkorps.

Bond der Grote en Jonge Gezinnen
De leden welke niet konden aanwezig zijn op
de vergadering van 3 jan. dienen hun lidkaart
af te halen bij Meester Prinzie uiterlijk tegen
15 jan. Namens het Bestuur.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Aan alle lezers van ~Ons Parochieblad Proven”
en aan alle mensen van de parochie een ~Za
lig en Gelukkig Nieuwjaar”. - Laat mij die
nieuwjaarwens even uitleggen met de woor
den uit een simpel sprookje.
,,Een oude man kreeg op oudejaarsavond een
zak met goud. Dit alles is voor u sprak de
engel, gebruik het goed en wees er gelukkig
mee. - En de man besloot: met dat geld zal ik
eerst mijn schuld betalen, en wat er dan over
blijft zal ik verstandig gebruiken”.
Dierbare mensen, wij allen zijn die arme
man, die op oudejaarsavond een schat ont
vangen, namelijk ,, het Leven “. Het Leven
dat ons nog rest, het Leven dat de Godde
lijke Voorzienigheid ons nog schenkt. Wat
zullen wij met dat leven doen in 1974? Zul
len wij schulden betalen, en wat ons nog
overblijft verstandig gebruiken. In die zin
wensen we U een Zalig en Gelukkig Nieuw-
jaar.

Gns
Pflrochieblud
Prcwen

3e Jaargang Nr 1 - 5 jan. 1974 Verantw. uitg.past.Proven.Tel.30391 - Drukk.Schoonaert

55 j.



PRIESTER VAN DIENST (van 13 tot 19 jan.)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke. Tel. 401 .84
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Sergier (13 jan.) Tel. 401.92
Veearts Goethals (13 jan.) Tel. 302.67
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 12 januari
8 u. H. mis v. oven, zuster, ouders en

familie (D.)
19 u. Gez. Nadienst voor Magda Peper

straete met uitdeling van gedachte
nissen aan de offerande.

Zondag 13 januari
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen
10 u. Gez. 6-wekenmis voor Magdalena

Faes, echtg. van Cyriel Rappelet

8ü. H. mis v. oven, echtgenote (J.M.)
Dinsdag 15 januari
8 u. H. mis v. oven, moeder (D.S.)

Lectoren voor zondag 13 januari
- Frans Yde: zaterdagavond 19 u.
• Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Ludo Sticker : zondagmorgen 10 u.

Geboorte
- Vandamme Marjan, d. v. Jean-Marie en Bor

rey Micheline, Gasthuisstraat 13 - Proven.

Vertrokken
- Muller Herman en Gielis Angela uit Cassel

straat 4 Proven - naar De Gilmanstraat 1
Deurne.

- Passchijn Eugeen en Delanoye Maria en
Passchijn Brigitte uit Blokweg 10, Proven -

naar Krombekestraat 71, Poperinge.

Aankomsten
Mahieu Eric en Rousseeuw Solange, Linda,
Marleen, Rudi en Dany Mahieu uit Hoogstade
straat 16, Stavele - naar Blokstraat 10, Proven.

Bevolkingsstatistiek -

Proven-Krombeke
- In dec. ‘72 waren er 2240 inwoners, waarvan

1182 mannen en 1058 vrouwen.
- In dec. ‘73 waren er 2229 inwoners, waarvan

1178 mannen en 1051 vrouwen.
Voor Proven alleen waren er in 1973
20 overlijdens (van wie de naam in vorig pa
rochieblad) en 20 geboorten

1. Rubben Christophe - 2jan.’73 - Wilfried
en Beudaert Godelieve - Stationsstraat 12

2. Denys Bart - 31jan.’73 - Willy en Martroye
Gisèle - Gasthuisstraat 32

3. Deblock Francis - 12 febr. ‘73 - Frans en
Baes Lena - Switspapenstraat 1

4. Vermes Regine - 10 maart ‘73 - Daniël en
Deraedt Josiane - Blokweg 4

5. Lefevere Tony - 27 maart ‘73 - Jacques en
Goudenhoofdt Gisèle - Mazemanlaan 31

6. Vulsteke Benedikt - 29 maart ‘73 - Jacques
en Onraedt Maria - Stationsstraat 2

7. Coene Sylvie - 30 maart ‘73 - Paul en Prin
zie Magda - Watouseweg 25

8. Yde Jurgen - 14 april ‘73 - Frans en Rappe
let Erna

9. Saint-Machin Franky - 3 mei ‘73 - Albert
en Decaesteker Jeannine - Mazemanl. 23

10. Fresnais Isabelle - 19 mei ‘73 - Patrick en
Vanoost Yolande - Mazemanlaan 21

11. Vanoost Silvie - 12 juni ‘73 - Guido en
Techel Yvette - Mazemanlaan 25

12. Verbrigghe Filip - 14 juni ‘73 - André en
Jonckiere Rogette - Duinkerksestraat 8

13. lndevuyst Wim - 28 aug. ‘73 - Gilbert en
Coghe Beatrice - Couthoflaan 32

14. Dequidt Pedro - 31 aug. ‘73 - Médard en
Devloo Marie-Jeanne - Couthoflaan 30

15. Rappelet Frederic - 3 sept. ‘73 - Wilfried en
Visage Ghislaine - Couthoflaan 1

16. Deman Rudi - 7 sept. ‘73 - Antoon en Gee
raert Annie - Stationsstraat 60

17. Verbrigghe Angie - 18 sept. ‘73 - Roland
en Cappoen Maria - Gasthuisstraat 20

18. Bauw Gino - 2 nov. ‘73 - Michel en Dever
Agnès - Blokweg 23

19. Vanrenterghem Koen - 15 nov. ‘73 - Rik en
Catrycke Cecile - Blokweg 15

20. George Isabelle - 2 dec. ‘73 - Claude en
Lucas Oda - Mazemanlaan 8

(van de Krombekehoek)
1. Devooght Greet - 17 mei ‘73 - Michel en

Vancaeyzeele Maria - Krombeeksestr. 65
2. Parmentier Kristel - 24 aug. - Hubert en

Wollaert Jeannine - Bromstraat 13

KL.J. - Ouderavond
Zaterdag 26 jan. ‘74 wordt opnieuw een Top-
dag voor onze K.L.J. Onze jongens en meis
jes zorgen voor 3 uren gezonde leute en ont
spanning (dans, muziek, sketch, dia’s). In de
Zaal St.-Elooi. Te 14 u. voor de bejaarden
(inkom gratis) - Te 20 u. voor alle ouders en
sympathisanten (inkom 20 fr.).

Militianen voor Lichting ‘75
In geval voor uitstel of vrijlating van dienst
plicht : zich aanbieden op het gemeentesecre
tariaat op zaterdag 12 jan. ‘74 van 9 tot 11 u.
ofwel op laatste zitdag, dat is zaterdag 19 jan.
eveneens van 9 tot 11 u.

Abonnées op Parochieblad
Wie zijn parochieblad niet ontvangt mag de
bode of de pastorie verwittigen.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Het is goed meen ik dat onze aandacht eens
gaat. ook langs het parochieblad, naar onze
zieken, gehandicapten en oude mensen. Zie
ken bezoeken blijft nog altijd een werk van
barmhartigheid.,, Wat gij aan één van mijn
geringste broeders gedaan hebt, dat hebt gij
aan Mij gedaan “. Een bezoekje kan een zieke
veel plezier en veel deugd doen. Maar we
moeten onderscheid maken tussen de zieken.
Zware zieken, bij voorbeeld na een operatie
in de kliniek, als ze mogen bezoek hebben,
trek het niet te lang, één minuut is voldoen
de. Er zijn mensen die zware zieken bezoe
ken een kwartier lang en soms nog langer,
en maar klappen en vertellen, een zieke kan
daar van geen deugd, integendeel veel nadeel
hebben. Horen klappen alleen kan zo vermoei
end inwerken bij een zieke. Als de zieke nu
al veel beter is, mag het bezoek wat langer
duren, een tiental minuten. Vraagt de zieke
dan zelf nog wat langer te blijven, doe er dan
nog vijf minuten bij. Onthoud vooral dat er
na u nog bezoekers zullen komen voor de
zelfde zieke. Met zieken omgaan en zieken
bezoeken is een kunst. Daarover zullen we
later nog wel een woordje schrijven.

Ons
Pa~irochieb1ftd
Proven

3e Jaargang Nr 2 - 12 jan. 1974 Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

l!( ~ndag 14 januari

Woensdag 16 januari
8 u. H. mis v. c~venl. ouders (A.S.)
Donderdag 17 januari
8 u. H. mis v. oven, vader (J.V.)
Vrijdag 18 januari
8 u. H. mis v. oven, ouders en broer

(A.J .M.)
Zaterdag 19 januari
8 u. H. mis v. een bijz. oven. (J.F.)
19 u. Gez. Jaarmis v. Daniël Ryckeboer

echtg. v. Maria Van Lierde
Zondag 20 januari
8 u. Gez. Gemeenschapsmis v. d. pa

rochianen
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Maurits Borra

echtg. v. Madeleine Brysbaert



Lectoren voor zondag 20 j~uari
- Geert Vandenhussche: zaterdagavond 19 u.
- Guido Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Guido Vanderhaeghe: zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Cyriel Saelens, weduwnaar van Celina Van
besien, overleden te Proven op zaterdag 12
januari 1974 in de leeftijd van 77 jaar, en die
woensdag 16 januari 1974 te 9.30 u. te Proven
werd begraven.

Gemeentebericht
De eigenaars van honden welke nog geen
aangifte gedaan hebben, worden verzocht dit
te doen op het Gemeentehuis vô5r~ de 25ste
van de eerste maand 1974.

Eenheid
Als wij echt éénheid willen onder de Kris
tenen, dan moeten we ook bidden : ,, opdat al
len één zijn “ binst de internationale bidweek.
Bidweek van 18 tot 25 januari.

Feestmaa~
Op woensdag 23 januari 1974 in de Zaal Sint
Elooi bij Albert Deprey : feestmaal alleen
voor de leden van de Kaartersciub van de
Bond der Gepensioneerden, Proven.

Davidsfonds - IJzerweelde
Op zaterdag 19 januari 1974 te 20.30 u. in de
parochiezaal te Krombeke: belangrijke bijeen
komst voor alle belangstellenden bij de op
bouw van onze streek. Het gaat over de her
structuering van gemeenten ten noorden van
Poperinge. Hartelijk welkom.

Herberg ,, Canada”
20 januari 1974: jaarlijkse herberg-
bij Pierre Lesy. Gezellige en aange

muziek, en nog een lekker smaakje
erbij. Iedereen is welkom.

Voetbaluitslagen
SP. KEIEM - TSC PROVEN (Jeugd) 1-2
Heenwedstrijd voor de halve finale van de
beker ,, Het Wekelijks Nieuws “.

Boeiende wedstrijd. Doelpunten door E. Par
mentier en J. Verbrigghe.
MATCHEN VOOR ZONDAG 20.1.1974:
US Ploegsteert - TSC Proven (Jeugd) te 9.30 u.
TSC Proven - E. Watou (Sen.) te 14.30 u.

Robert Bollies - Diaken
In een vorig parochieblad hebben we melding
gemaakt dat Robert Bollies, oud-Provenaar,
gehuwd met Marie-Mathilde Vanstraeseele
en hebbende twee kinderen, Jan en Luc, thans
diaken werd gewijd door Mgr. De Smedt, op
zaterdag 29 december ‘73 in de St.-Elisabeths
kerk te Kortrijk.
Gehuwd diaken, wat wil dat zegqen? wat is
zijn zending?
De diaken heeft geen andere zending dan
in dienst te staan van de mensen, welke

zijn beroep ook wezen mag, of welke stiel
hij ook uitoefend. De diaken wil de mensen
begeleiden om hun denken en doen te rich
ten naar de bedoelingen van de Heer.
Wat mag een diaken doen in de Kerk?
Hij mag prediken, het doopsel toedienen, een
huwelijk inzegenen, de uitvaartplechtigheid
bij een begrafenis leiden en assisteren. Zijn
bijzonderste taak is echter geioofsverkondi
ging en katecheze.
Diaken Robert Bollies komt in zijn parochie
kerk te Proven prediken in het weekend van
26 en 27 januari 1974 in al de missen van
zaterdagavond (26 jan.) en zondag (27jan.)
Veel Provenaars zullen er zeker aanhouden
Robert Bollies, een vriend en kennis, oud
Provenaar- diaken te horen preken.

Feestvreugde te Proven,
op 19, 20 en 23 juni 1889

Ter gelegenheid van het huwelijk van de Wel-
edele Heer Baron Raoul Mazeman de Cout
hove et de Tonlieu met Mevrouw Mathilde
van Outryve d’Ydewalle werden er in onze
gemeente, ter verwelkoming van het jonge
paar, grootse feesten ingericht. De viering
ervan spreide zich over drie verschillende
dagen.
De bruidegom was de zoon van Jules-Thimo
thée, overleden te leper, op 12 januari 1879.
Deze was Provinciale Raadsheer voor het
kanton Roesbrugge-Haringe vanaf 1838 tot
1859, Senator voor het arrondissement leper
vanaf 1859 tot 1878 en burgemeester van
Proven vanaf 1836 tot 1872. Het devies, dat
de familie in haar wapen voerde luidt als
volgt: ,, Melior vigilantia somno Mozander”
w.w.z. ,, De waakzaamheid is beter dan de
slaap voor de Man van de Maas “. Dit laatste
zou immers volgens de legende de betekenis
van het woord ,, Mazeman “ zijn.
De bruid was de dochter van Ridder Eugène
van Outryve d’Ydewalle, senator voor het
Arrondissement Roeselare en van Mevrouw
Laurence de Serret.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Zaterdag 29 december 1973 II. heb ik eraan
gehouden de diakenwijding van Robert Bol
les, oud-Provenaar in de St.-Elisabethskerk

te Kortrijk bij te wonen. Het was een ont
roerende plechtigheid in aanwezigheid van
een grote massa gelovigen, waaronder een
belangrijke qroep stationmannen van Kortrijk
allen in uniform.
Vele Provenaars kennen Robert Bollies beter
dan ik. Hij is 50 jaar, hoofdwachter bij de
Belgische Spoorwegen en vader van twee zo
nen. Ook hij zal voortaan als diaken in zijn
omgeving bijdragen tot een beter geloofs
belijdenis.
Hij komt naar zijn geliefd Proven op zater
dag 26 jan. a.s. in de avondmis preken, als
ook zondag 27 jan. in de mis van 8u. en te
10 u. Vele Provenaars zullen komen luisteren.

Ons
Pa~trochîeb1ud
Prcven

3e Jaargang Nr 3 - 19 jan. 1974 Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

( ..~STER VAN DIENST (van 20 tot 26 jan.)
E.H. Ollivier, Pastoor v. Proven. Tel. 303.91
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandenberghe (20 jan.) Tel. 306.37
Veearts Vandenberghe (20 jan.) Tel. 381 .60
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS : Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 19 januari
8 u. H. mis voor een bijz. over!. (J.F.)
19 u. Gez. Jaarmis v. Daniël Ryckeboer

echtg. v. Maria Van Lierde
Zondag 20 januari
8 u. Gez. Gemeenschapsmis v. d. pa

rochianen
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Maurits Borra

echtg. v. Madeleine Brysbaert
Maandag 21januari - H. Agnès

H. mis v. over!, echtgenote (J.M.)
!S~sdag 22 januari - H. Vincentius
8 u. H. mis v. over!, ouders (A.S.)
Woensdag 23 januari
8 u. H. mis v. over!, vader (J.V.)
Donderdag 24 januari - H. Franciscus
8 u. H. mis v. een bijz. over!. (J.F.)
Vrijdag 25 januari
8 u. H. mis v. over!, moeder (D.S.)
Zaterdag 26 januari
8 u. H. mis voor over!, familie (L.N.)
19 ü. Gez. Jaarmis v. d. leden en over!.

leden van de Schuttersgi!de Sint
Sebastiaan

Zondag 27 januari
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Maurits Borra

echtg. v. Made!eine Brysbaert

Zondag
kermis
paste
hoort



r ~STER VAN DIENST (v. 27 jan. tot 2 febr.)
L. . ~. Vanden Abeele, Pastoor v. Roesbrugge

Tel. 303.74
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandercruysse (27 jan.) Tel. 306.47
Veearts Vulsteke (27 jan.) Tel. 424.48
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 26 januari
8 u. H. mis voor oven, familie (L.N.)
19 u. Gez. Jaarmis v. d. leden en oven.

leden van de Schuttersgilde Sint-
Sebastiaan

Zondag 27 januari
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen
lOu. Gez. 6-wekenmis v. Maurits Borra

echtg. v. Madeleine Brysbaert
Maandag 28 januari

H. mis v. overl. echtgenote (J.M.)
L~.~sdag 29 januari
8 u. H. mis v. overl. meter (M.F.)
Woensdag 30 januari
8 u. H. mis v. oven, vader (J.V.)
Donderdag 31 januari - H. Jan Bosco
8u. H.mis tererev.O.L.Vrouw voor

bijz. intentie (V.T.)
Vrijdag 1 februari - Eerste Vrijdag
8 u. H. mis v. een bijz. oven. (J.F.)
Zaterdag 2 februari - 0. 1. Vr. Lichtmis
8 u. H. mis ter ere v. 0. L.Vrouw v. d.

grot voor een bijz. intentie
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Irma Coene,

wed. van Camiel Coutigny
Zondag 3 februari
8 u. Gez. Gemeenschapsmis v. d. pa

rochianen
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Maria Devloo

echtg. van Albert Notredame

3e Jaargang Nr 4 - 26 jan. 1974 Verantw.

Lectoren voor zondag 27 januari
- Joël Busschaert: zaterdagavond 19 u.
- Roger Pareyn : zondagmorgen 8 u.
- Guido Monkerhey: zondagmorgen 10 u.

Eerste Vrijdag vieren
door deelname aan de Eucharistieviering voor
volwassenen en jeugd op vrijdag 1 februari
aanstaande.

Vanwege de Chir3
Tijdens de paasvakantie houdt de Chirojeugd
haar jaarlijkse papierslag. Laat jullie papier
a.u.b. door niemand anders ontfutselen. Wij
hebben het geld immers harder nodig dan
vele andere instellingen. Dank voor uw mede
werking.

Gemeentesecretariaat
Tot alle verantwoordelijken van verenigingen
jeugd en volwassenen:
Van zodra U een aktiviteit in het vooruitzicht
hebt gesteld en deze wenst vast te leggen,
gelieve deze datum dan te komen aangeven
op het gemeentesecretariaat.

Derde K.L.J.-ouderavond -

Zaterdag 26 januari
Te 20 uur in de Zaal ,, St.-Elooi “. Het wordt
een bonte avond met muziek - show - dans -

sketches - dia’s over onze voorbije reis naar
Oostenrijk - enz.
Onze vorige winterfeesten waren steeds een
succes. Deze avond zal zeker de voorgaande
overtreffen 1
Deze avond heeft plaats met de medewerking
en de steun van de plaatselijke boerengilde.
De leden van de onderscheiden afdelingen
Boerengilde - K.V.L.V. - K.L.J. en alle oudleden
en sympathisanten en familieleden zijn uitge
nodigd.
Het wordt een avond die niemand missen
mag. Om de onkosten te dekken en de K.L.J.
te steunen zal een geringe toegangsprijs van
20 fr. gevraagd worden. Hartelijk welkom na
mens de besturen.

Robert Bollies - diaken
preekt met het aanstaande weekend van
zaterdag 26 jan. en zondag 27 jan. in al de
missen. Hij zal het evangelie voorlezen en hij
zal ook helpen de H. Kommunie uitreiken.
Notabene - Na de mis van zaterdagavond 26
jan. wordt in de K.L.J.-ouderavond aan Robert
Bollies 10 minuten tijd gegeven om de dia’s
van zijn diaken-wijding te tonen.

Beste vriendin
Het is weer een tijdje geleden dat we elkaar
gezien hebben.
Wat vindt je er van om weer eens allemaal
samen te zijn in de vergadering op zondag
27 Jan. te 14 u. in de Zaal ,,St.-Jozef”. We

zullen ons best doen om er een geslaagde
namiddag van te maken. Breng een vriendin
netje mee, als ze 13 jaar is wordt ze ook
jimmer.

Voetbaluitslagen

De leiding van de Jim.

PLOEGSTEERT - PROVEN (Jeugd) : 5-1
De Provense ploeg verkeerde blijkbaar in
een off-day en kreeg een zware pil te slikken
in Ploegsteert. Het eerreddend doelpunt werd
gemaakt door L. Vanbeveren. Zaterdag a.s.
VEEL beter 1

PROVEN - WATOU (Sen) : 4-0
Zeer goede wedstrijd (en eindelijk ook eens
een beetje geluk) van de thuisspelers die hun
geburen uit Watou werkelijk overklasten. Doel
punt in de eerste helft door E. Catel 1-0.
Na de rust maakte J. Pareyn er na 5 min, met
een spectaculaire retro 2-0 van. Na een vloei
ende combinatie Iobde M. Kerckhof zeer be
heerst de doelman 3-0. Even voor ‘t einde
maakte S. Devloo noq een vierde doelpunt.
MATCH VOOR ZATERDAG 26.1.1974:
Proven - Keiem (Jeugd) : Terugmatch voor de

beker ,, Het Wekelijks Nieuws “. 1/2 Finale
Zondag 27.1.1974 : indien autoloos:

indien geen rijverbod:
‘s voormiddags oefenmatch

Roesbrugge - Proven (Sen) 14.30 u.
Proven - Mesen (Jeugd) 9.30 u.

Op Weekend te Torhout
Sinds enkele jaren proberen wij, ti~dens een
weekend te Torhout, jonge mensen te infor
meren die zich vragen stellen aangaande het
levensengagement als priester of als kloos
terling. Dit jaar willen we terug op een rusti
ge manier daarover nadenken en spreken met
jonne mensen van dezelfde leeftijd, die ook
met zulke vragen bezig zijn. Indien er jonge
mannen zijn te Proven die daarvoor interesse
hebben en tevens begaan zijn met de Kerk
van morgen, dan kunt u hierover heel wat
vernemen tijdens het weekend van 3 en 4
februari aanstaande te Groenhove, Torhout.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
In een kort briefje, houd ik eraan de mensen
van Proven eens te bedanken voor hun voor
beeldige deelname aan de H. Mis bij ieder
weekend, de zaterdaqavond en ook in de zon
dagmissen. We mogen zonder aarzelen zeg
qen: er gaat in Proven veel volk naar de kerk.
En bijzonderlijk is te loven en te bewonderen
uw voorbeeldige deelname aan de Eucharistie
viering. Er is stilte in de kerk, er is aandacht,
een zone vooraan zingt en bidt mee, men
heeft een zichtbare plaats enz. Dit zijn alle
maal dingen die tot lof en eer strekken van
de kerkgangers van Proven. Daarvoor dank
en hartelijk proficiat.

Ons
P~Ewochîeb1ud
Proven

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



Lectoren voor zondag 3 februari
- Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Ludo Sticker: zondagmorgen 10 u.

Geboorte
Marleen Delanote, d. v. Henri en van Marcel
la Verdonck, Couthoflaan 23 - Proven.

Bomvol - Eivol!!!
Neen, barstensvol was de zaal ter gelegenheid
van de 3de K.L.J.-ouderavond. Zelfs de velen
die met moeite nog een plaatsje konden vin
den, waren getuige van een verzorgd en vlot
optreden. We danken alle aanwezigen voor
hun s”mpathie. Proficiat aan alle jongens en
meisjes die meewerkten.
Dank aan gans het K.L.J.-bestuur. Het vele
werk dat zon avond met zich meebrengt
werd door leider W. Neuville en leidster L.
Yde op een schitterende wijze tot een goed
einde geleid. Proven mag zeker niet klagen
over haar jeugd.
Wie nog ~wenst te -genieten van onze ont
spanningsavond kan nog zaterdagavond 2 fe
bruari om 20 u. naar de r’arochiezaal te Krom
beke gaan voor onze tweede opvoering.

Naar het Landbouwsalon
Op 17 februari reist onze K.L.J. naar Brussel
voor een bezoek aan het landbouwsalon.
Alle belangstellenden (ook niet-leden) kunnen
inschrijven bij Guido Vanderhaeghe v5ôr 10
februari. Tel. 057/303.46 - De prijs bedraagt
150 fr. per persoon (ingangsprijs inbegrepen).
Uur van vertrek is nog niet vastgesteld.

Week van de soldaat, 2 tot 10 februari
Wie is er soldaat ?
- Gruwez Wilfried, Watouseweg 11, sedert

1 maart ‘73
- Kerckhof Luc, Uilegatstraat 1, sedert

2juli ‘73
- Laseure Gilbert, Watouseweg 90, sedert

1 augustus ‘73
- Vandewynckel Marc, Stationsstraat 46

sedert 3 jan. ‘73

Met aandacht beluisterd
We danken, en we wensen oud-Provenaar Ro
bert Bollies, gehuwd diaken, die we aandach
tig beluisterd hebben, een vruchtbaar aposto
laat bij de spoorweg arbeiders.

Wereiddag voor Melaatsen
beleven wij op onze parochie en speciaal in
de Kerk met het week-end van 9 en 10 fe
bruari ‘74.

Wie was Damiaan?
Damiaan was een vlaamse zendeling op wie
we nog altijd mogen fier zijn. In 1973 was het
honderd jaar geleden dat Jozef De Veuster
uit Tremelo, die toen al 9 jaar als pater Da-

miaan op de sandwich-eilanden (nu: Hawai
eilanden) werkzaam was, in de ,, Hel van Mo
lokaï” belandde.
Jef de Veuster, geboren op 3 jan. 1840 als
het zevende van acht kinderen, was na zijn
lager onderwijs thuisgebleven om op het land
te werken en om zijn vader, een graanhande
laar, te helpen. Het zag er naar uit dat hij
zijn vader in de handel zou opvolqen. Daar
om werd hij op achttienjarige leeftijd naar
een kostschool gezonden om de Franse taal
te leren. In die school is hij juist zolang ge
bleven tot een ander ideaal in hem begon te
ontkiemen.
In januari 1856 ging hij binnen bij de paters
Piepussen om zich zoals zijn broer Pamfiel
voor te bereiden op het priesterschap. Na
minder dan vijf jaar, zat hij op een zeilschip,
op weg naar het andere eind van de wereld.
Pater Damiaan was een doorzetter, gestuwd
door het sterk verlangen, zoveel mogelijk
heidenen te bekeren. In de hedendaagse taal
zou dat betekenen : zoveel mogelijk mensen
gelukkig maken. Damiaan was de pater der
Melaatsen.

Feestvreugde te Proven,
op 19, 20 en 23 juni 1889

Het burgerlijk huwelijk werd aangegaan op
het kasteel der ouders van de bruid te Rud
dervoorde op 29 april 1889, het kerkelijk hu
welijk de volgende dag reeds in de parochiale
kerk van St.-Walburga te Brugge. Diezelfde
dag nog vertrok het jonge paar op huwelijks
reis.
Nadien werd aangekondigd dat de echtelingen
op 19 juni 1889 hun intrek op Couthove zou
den nemen. Bij dit bericht werd besloten op
de dag der aankomst een reeks feestelijkhe
den in te zetten, die een weerspiegeling zou
den zijn van de geestdrift en de gehechtheid
der Provense bevolking. De feestcommissie,
die de nodige schikkingen zou treffen, bestond
uit de volgende heren : Meuninck, burge
meester; Lermytte, schepene; Dewulf, pas
toor; Rubbrecht, notaris; Camerlynck, ge
meenteraadslid; Lootens, onderpastoor; Ler
mytte Charles en Claeysoone, gemeente-se
kretaris.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen.
Ik houd eraan het nieuws dat we vernemen
betreffende herstellingswerken aan de toren,
U op tijd bekend te maken. In alle geval de
Kerkfabriek heeft bevel gegeven aan de fir
ma Richet van Kemmel met de restauratie aan
te vangen op 18 maart 1974. Dat is al iets.
En de firma Holvoet uit Wevelgem, die be
last werd de glasramen te herstellen, heeft
beloofd dat de nieuwe brandvensters er zul
len inzitten tegen Pasen ‘74. Moest dat eens
waar zijn, ik zou mij samen met u verheuqen
over een eerste verfraaiïng van onze parochie
kerk.

Ons
PaElrochîeblud
Prcven
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PRIESTER VAN DIENST (v. 3 tot 9 febr.)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke. Tel. 401 .84
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Verhoeven (3 febr.) Tel. 382.71
Veearts Goethals (3 febr.) Tel. 302.67
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 2 februari - 0. 1. Vr. Lichtmis
8 u. H. mis ter ere v. 0. L.Vrouw v. d.

grot voor een bijz. intentie --

19 u. Gez. 6-wekenmis v. Irma Coene,
wed. van Camiel Coutigny

Zondag 3 februari
8 u. Gez. Gemeenschapsmis v. d. pa

rochianen
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Maria Devloo

echtg. van Albert Notredame
~M-andag 4 februari
~. H. mis v. oven, echtgenote (J.M.)
Dinsdag 5 februari - H. Agatha
8 u. H. mis ter ere v. d. H. Antonius
Woensdag 6 februari - H. Amandus
8 u. H. mis v. oven, vader (J.V.)
Donderdag 7 februari
8 u. H. mis v. oven, vader (E.R.)
Vrijdag 8 februari
8 u. H. mis v. een bijz. oven. (J.F.)
Zaterdag 9 februari
8 u. H. mis v. oven, man en familie

(G.B.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Maria Devloo

echtg. van Albert Notredame
Zondag 10 februari
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Maurits Borra

echtg. v. Madeleine Brysbaert



( iSTER VAN DIENST (v. 10 tot 16 febr.)
E. H. Ollivier, Pastoor v. Proven. Tel. 303.91
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Sergier (lofebr.) Tel. 401.92
Veearts Vandenberghe (10 febr.) Tel. 381.60
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 9 februari
8 u. H. mis v. oven, man en familie

19 u. Gez. 6-wekenmis v. Maria Devloo
echtg. van Albert Notredame

Zondag 10 februari
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Maurits Borra

echtg. v. Madeleine Brysbaert
Maandag 11 februari -

0. 1. Vrouw v. Lourdes
H. mis v. oven, echtgenote (J.M.)

Drnsdag 12 februari
8 u. H. mis ter ere v. St. Kristoffel uit

dank (J.C.)
Woensdag 13 februari
8u. H.mis v. oven, ouders, broer en

zuster (L.D.)
Donderdag 14 februari
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

Vrijdag 15 februari
(L.M.)

8 u. H. mis v. oven, familie (D.G.)
Zaterdag 16 februari
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw v.d.

grot v. bijz. intentie (V.Q.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Flavie Wille-

man, wed. v. Marcel Verbrigghe
Zondag 17 februari
8 u. Gez. Gemeenschapsmis v. d. pa

rochianen
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Magdalena

Faes, echtg. van Cyriel Rappelet

Lectoren voor zondag 10 februari
- Geert Vandenbussche: zaterdagavond 19 u.
- Frans Yde: zondagmorgen 8 u.
- Michel Borrey: zondagmorgen 10 u.

Jonge moeders
Die in de loop van het jaar 1973 tot Lichtmis
(2 februari 1974) een kindje gekregen heb
ben, worden vriendelijk uitgenodigd om in de
avondmis van zaterdag 23 februari a.s. 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 begeren, is er een gewijde
lichtmiskaars voorzien, die samen met een
gedachtenis van die gedoopte kindjes aan de
offerande zal uitgedeeld worden.
Daarom vragen we nu al aan al die ouders
zaterdagavond 23 februari te 7 u. vrij te hou
den om in die feestmis te kunnen aanwezig
zijn, en vooraan op de eerste rijen in de mid
denbeuk van de kerk plaats te nemen.

- De Eerste Kommunie der kleintjes heeft
plaats te Proven op de eerste zondag van
mei, zijnde 5 mei 1974.

- Plechtige Kommunie en H. Vormsel samen
op zondag 12 mei 1974.

Het is wellicht goed voor de ouders die een
Eerste-Kommuniekant en Plechtige-Kommunie
kant hebben, dat beide feesten samen kun
nen gevierd worden.
Wat denken de ouders?

Een briefje van lOOfr.
Wie zaterdag of zondag a.s. 9 en 10 febr. bij
de omhaling in de kerk een briefje van 100 fr.
geeft, geneest een melaatse. Wil dit indachtig
blijven.

Daniël Moeyaert van Poperinge
is voor Proven geen onbekende meer. Deze
jonge man houdt er nogmaals aan naar Pro-
ven te komen om in al de missen van zater
dagavond en zondag 9 en 10 februari as.
te spreken over zijn geliefde melaatsen, en
te zeggen vooral dat genezing mogelijk is
met de geldelijke steun van ons. Daarom doet
hij zelf de heel bijzondere omhaling in al de
H. missen.

50 jaren
Wij houden er aan de jubilarissen : Camiel
Devos en Gabrielle Boury, Klyttestraat 38
Proven, hartelijk proficiat te wensen ter ge
legenheid van hun Gouden Bruiloft. Zij waren
op 23 januari 1974 vijftig jaar getrouwd. Even
eens aan de familie van de jubilarissen onze
welgemeende gelukwensen.
Verhuizingen
- Guido Vanoost en Yvette Techel, uit Maze

manlaan 25 naar Blokstraat 11 Proven.
- Antoon Deman en Annie Gheeraert, uit Sta

tonsstraat 60, naar Mazemanlaan 25 Proven.

Chiro tegen de K.L.J.
Op zondag 10 februari ‘74 is een voetbalwed
strijd gepland tussen de olaatselijke Chiro
jeugd en de K.L.J. Dit oo het terrein van T.S.
Proven bij Georges Buseyne. Aanvang van
de wedstrijd te 15 u. - Supporters wees op
post.
Voetbaluitslagen
TSC PROVEN - MS IEPER (Sen.) : 0-3
ZUIDSCHOTE - TSC PROVEN (Jeugd) : 2-6
De Provense jongens die met liefst drie ver
vangers moesten aantreden, reisden met een
bang hart naar Zuidschote, en daar hebben
zij aangetoond dat men in voetbal verder ge
raakt met volledige overgave en strijdlust
dan met overmoed en zelfoverschatting (iets
wat de laatste weken een beetje mank liep in
de ploeg werd meteen opgelost). De vervan
gers L. en G. Brysbaert en JL. Verbrigghe heb
ben zeer goed hun man gestaan.
Een grote proficiat voor iedere speler, doe
zo voort we kunnen nog kampioen worden.
MATCH VOOR ZONDAG a.s. 10.2.1974:
Proven - Spermalie (Jeugd) te 9.30 uur

Men kan een Melaatse genezen
met een briefje van 100 fr. te geven.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Wij vragen voor de omhaling in de kerk bij
het aanstaande week-end van 9 en 10 febru
ari uw geldelijke steun voor de genezing van
de melaatsen.
Welke ziekte is de melaatsheid ? Zeer erg.
Er zijn veel ernstige ziekten in de arme lan
den, maar er is geen ziekte die de mens zô
doet lijden dan lepra.
Geen ziekte verwoest de mens zozeer als
melaatsheid, omdat de lepra-patient apart
wordt gehouden. Omdat hij uit de gemeen
schap wordt gestoten. Zijn omgeving acht de
melaatse gevaarlijk, verafschuwt hem om zijn
verminkingen en wonden. Men minacht hem
als een die slecht en bandeloos zou hebben
geleefd. Dat overkomt de lepra-lijder. Onrecht
vaardiger kan het niet. Laten we daarom mild
zijn bij de omhaling in de kerk voor de ge
nezing van de melaatsen.

Ons
Purochîeblud
Proven
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Aktiviteitskalender van februari ‘74
Zaterdag 2 febr.: K.L.J.-fair Krombeke.

- Vrijdag 8 febr.: filmavond : ,, De man die
de vrees overwon “ in De Lovie.

- Vrijdag 15 febr.: gespreksavond over ,, De
geneeskunde

- Zaterdag 16 febr.: Verkiezing v. Prins Kar
naval der landelijke gemeenten - ‘s avonds
te 8 u. in De Lovie.

- Vrijdag 22 febr.: dia-montage ,, Natuur” te
Haringe.

- Zaterdag 23 febr.: Bal ten voordele van
De Lovie “.

(G.B.) Te noteren voor wie het aanbelangt



GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandenberghe (17 febr.) Tel. 306.37
Veearts Vulsteke (17 febr.) Tel. 424.48
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS : Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 16 februari
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot v. bijz. intentie (V.Q.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Flavie Wille-

man, wed. v. Marcel Verbrigghe
Zondag 17 februari
8 u. Gez. Gemeenschapsmis v. d. pa

rochianen
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Magdalena

Faes, echtg. van Cyriel Rappelet
Maandag 18 februari
8 u. H. mis v. oven, echtgenote (J.M.)
Ç~’’sdag 19 februari
&.~. H. mis v. oven, ouders, broer en

zuster (L.D.)
Woensdag 20 februari
8 u. H. mis v. oven, echtgenoot (H.D.)
Donderdag 21 februari
8 u. H. mis v. oven, ouders en broer

Vrijdag 22 februari
8 u. H. mis v. oven, familie (G.M.)
Zaterdag 23 februari
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot v. bijz. intentie (L.D.)
19 u. Gez. mis tot de intenties van de

families die in ‘73 tot Lichtmis ‘74
een kindje in het gezin ontvingen.
(Er is uitdeling van mooie herinne
ringen aan de offerande)

Zondag 24 februari
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen
10 u. Gez. mis v. André Heens, echtg.

van Gerarda Gheeraert.

3e Jaargang Nr 7 16 febr. 1974 Verantw.

Lectoren voor zondag 17 februari
- Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
- Guido Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Alfons Debergh: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
Marjan Vandamme, d. v. Jean-Marie en Mi
cheline Borrey, Gasthuisstraat 13 - Proven.
Geboorte
Mary-Ann Lamaire, d. v. Raphaël en Maria
Baes, Casselsestraat IA - Proven.

In de Heer ontslapen
Leopold Busschaert, zoon van wijlen Aloïs
David Busschaert en Maria-Lucia Tanghe, over
leden te Poperinge op vrijdag 8 februari ‘74,
in de leeftijd van 84 jaar en die woensdag
13 februari 1974 om 9.30 u. te Proven werd
begraven.

Opbrengst - voor de melaatsen
De heer Daniël Moeyaert uit Poperinge die
zondag II. in al de missen z6 ontroerend ge
sproken heeft voor zijn geliefde melaatsen,
houdt eraan de mensen te bedanken die in
de kerk zoveel gegeven hebben voor dat uit
muntend werk van naastenliefde. Ziehier nu
de opbrengst van de omhaling.

1973 1974

11.026fr. 13.558fr.
Dit maakt in 1974 : 2532 fr. méér dan verleden
jaar.
Mooie herinneringsprentjes
met al de namen der kindjes geboren in 1973
tot Lichtmis 1974, zullen uitgedeeld worden
tijdens de offerande in de mis van zaterdag
avond 23 februari a.s. Tevens hulde aan de
jonge moeders.

Canada”

Landbouwsalon

Voor de verloofden
Zij worden vriendelijk uitgenodigd naar de

Ontmoetingsdagen voor verloofden “, die
doorgaan in ,, De Kring “, Burgemeester Ber
tenplein 7, te Poperinge.
Wanneer? + (onthoudt deze data)
- op vrijdag 22 februari te 20 u.

of zondag 24 februari te 14 u.
- op vrijdag 1 maart te 20 u.

of zondag 3 maart te 14 u.

- op vrijdag 8 maart te 20 u.
of zondag 10 maart te 14 u.

- op vrijdag 15 maart te 20 u.
of zondag 17 maart te 14u.

Film: ,,Het wonder van het leven “ gaat door
op vrijdag 22 maart te 20 u.
Volgende thema’s worden in die verloofden
cursussen doorgenomen:
1. Levenskunst met z’n twee

(door Mevr. Deconinck)
2. Lichamelijke éénwording en geboortesprei

ding (door Dokter Grijspeerd)
3. Inzicht op de huwelijksmoraal en verant

woord ouderschap (door E. H. Buyse)
4. Kerkelijk en Burgerlijk huwelijk

(door de heer A. Desmedt).
Meer en meer verloofden nemen aan zulk
een cursus deel. Hartelijk welkom.

Die wordt Prins-Karnaval!
Eén kandidaat is er twee.

Kwieke” Kris kampt immers mee.
En heel Proven als één man
Stemt Kris die toch wat kan.
Hij wordt zeker Prins-Karnaval.
Want hij is de beste bovenal.

Dus tot zaterdag a.s. 16 februari 1974 om 20 u.
in ,, De Lovie “ voor de verkiezing van Prins
Karnaval der Landelijke gemeenten. lnkom 70 F
Van onze verslaggever ter plaatse
Op zondag 10 februari II. vond de supersen
sationele, vriendschappelijke voetbalmatch
plaats tussen K.L.J. en Chiro. Om 15 u. werd
voor een bomvolle tribune de aftrap gegeven
Voor de rust was de stand 3-1 in het voordeel
van de K.L.J., stand die ook werd behouden.
Voetbaluitslagen
PROVEN - SPER MALlE (jeugd) : 4-0
Doelpunten door: E. Deurinckx, E. Parmentier
en L. Brysbaert. Een speciale pluim voor Pat.
Delerue.
Matchen voor zondag 17-2-’74:
Keiem - Proven (Jeugd) te 9.30 u.
Proven-Ploegsteert (Sen.) te 15 u.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Er zijn mensen hier en elders, die van zodra
ze iets horen en zien in radio of T.V., of iets
lezen in hun dagblad over de biecht, die maar
seffens in hun handen wrijven en met een
zeker contentement uitroepen : ,,en we gaan
niet meer moeten te biechten gaan “ (ver
geet niet, de mensen die zo reageren gaan
al lang niet meer). Spijtig genoeg.

Dierbare Parochianen, niets is minder waar.
De biecht is en blijft wat ze altijd geweest
is : een boetesacrament. Ik persoonlijk zal
geheel mijn leven moeten te biecht gaan. Ik
zeg : ,, God zij dank” dat de biecht bestaat.
De kwestie ligt hier, dat de mensen in onze
wereld van vandaag kunnen aanvaarden en
bekennen dat er nog kwaad, dat er nog zonde
bestaat, en niet alleen bij de anderen, maar
vooral bij mij zelf.

Ons
Purochiebiud
Proven

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

• ESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 febr).
E. H. Vanden Abeele, Pastoor van Roesbrugge

Tel. 303.74

avondmis: 2902 fr.
zondag 8u.: 3020fr.
zondag lOu.: 5104fr.

avondmis: 5036 fr.
zondag 8u.: 3310fr.

zondag lOu.: 5212fr.

Vrijdag 22 februari : optreden van de gekende
(M.D.) BRT-Amondorganist ,, Jan Denes “ - omroep

Limbura. Soeciale attraktie ,, Luetetia” van
Ontdek de Ster “. Aanvang te 21 u. stipt.

Inkom vrij.

We vertrekken naar
8 u. Samenkomst op
7.45 u. Er zijn nog
hen die nog willen

Brussel op 17 febr. om
de markt te Proven om

enkele plaatsen vrij voor
inschrijven.



• .~ESTER VAN DIENST (v. 24 febr. - 2 maart)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke. Tel. 401 .84
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandercruysse (24 febr.) Tel. 306.47
Veearts Goethals (24 febr.) Tel. 302.67
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 23 februari
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot v. bijz. intentie (L.D.)
19 u. Gez. mis tot de intenties van de

families die in ‘73 tot Lichtmis ‘74
een kindje in het gezin ontvingen.
(Er is uitdeling van mooie herinne
ringen aan de offerande)

Zondag 24 februari
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen
10 u. Gez. mis v. André Heens, echtg.

van Gerarda Gheeraert.
( rndag 25 februari
8 u. H. mis v. oven, echtgenote (J.M.)
Dinsdag 26 februari
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Lectoren voor zondag 24 februari
- Een moeder: zaterdagavond 19 u.
- Guido Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Guido Monkerhey: zondagmorgen 10 u.
Geboorten
- Rudi Deprey, z. v. André en Annie-Maria

Regheere, Reningsestraat 8 - Proven.
- Patrick Camerlynck, z. v. Hugo en Lena

George, Montefoulstraat 2 - Proven.
Huwelijksaankondiging
- Patrick Fouvry uit Oostende en Coleta Top,

Montefoulstraat 4 - Proven.
De Vasten begint
Met Aswoensdag 27 februari a.s. begint de
Vasten. Het ware een zeer schone, kristelijke
en gelovige houding de vasten in te zetten,
door zich te laten tekenen met een askruisje
op Aswoensdag zelf binst de mis en na de
mis van 8 u. ,, Gedenk, o mens, dat ge stof
zijt en tot stof zult wederkeren “.

Twee verplichte vastendagen
Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn verplichte
vastendagen. Dat wil zeggen: op die twee
dagen voor hen die moeten vasten, één en
kele volledige maaltijd. Voor de overige maal
tijden een gevoelige beperking. Dat is vasten.
Vleesderven bestaat niet meer.

Voor de schoolgaande jeugd
kunnen we misschien voorstellen binst de
vasten de woensdag en de vrijdag de H. mis
bij te wonen en dit in overleg met de ouders
die het best weten wanneer hun kind kan
komen. Er is dus absoluut geen kwestie van
moeten, we nodigen alleen de kinderen uit tot
de jeugdmis de woensdag en de vrijdag ‘s mor
gens te 8 u. Laten we ook niet vergeten ons
zelf vrijwillig binst de vasten iets t’ ontzeggen.

Muziek is troef - K.L.J.
Vrijdag 22 februari 20 u. - Zaal St.-Jozef: ,, Mu
ziek is troef “ - De heer André Vantieghem
uit leper brengt een rijke keuze luisterliedjes
begeleid met de nodige commentaar.
Karnaval in V.K.S.J. en Chiro
Op zondag 24 februari a.s. wordt in de Zaal
St.-Jozef een Prins- en een Prinses-Karnaval
verkozen. Alle leden worden er verwacht
in een onherkenbare vermomming. Start om
twee uur. Allen daarheen.

Poppenspel voor alle kinderen
Zaterdag 23 februari a.s. om 3 uur, Poppen-
spel voor alle kinderen in de Feestzaal ,, ‘t Ro
zenhof” bij André Lemahieu, Stationsstraat
73. Na de vertoning krijgt ieder kind gratis
een ,,O Hee “boekje. Er is ook nog een tom
bola van 10 mooie boeken met het ingangs
kaartje. Inkom: l5fr. Voor de ouders is er
vrije ingang.

Wie wordt uitgenodigd?

van zaterdag a.s. 23 februari ‘s avonds te 7 u.
Al de vaders en moeders van die kindjes wier
namen hier nu volgen

1. Denys Bart - Gasthuisstraat 32
2. Deblock Francis - Switspapenstraat 1
3. Vermes Regine - Blokweg 4
4. Lefevere Tony - Mazemanlaan 31
5. Vulsteke Benedikt - Stationsstraat 2
6. Coene Sylvie - Watouseweg 25
7. Yde Jurgen - Stationsstraat 44 b
8. Saint-Machin Franky - Mazemanlaan 23
9. Fresnais Isabelle - Mazemanlaan 21

10. Vanoost Silvie - Blokstraat 11
11. Verbrigghe Filip - Duinkerksestraat 8
12. lndevuyst Wim - Couthoflaan 32
13. Dequidt Pedro - Couthoflaan 30
14. Rappelet Frederic - Couthoflaan 1
15. Deman Rudi - Stationsstraat 60
16. Verbrigghe Angie - Gasthuisstraat 20
17. Bauw Gino - Blokweg 23
18. Vanrenterghem Koen - Blokweg 15
19. George Isabelle - Mazemanlaan 8
20. Vandamme Marjan - Gasthuisstraat 13

(van de Krombekehoek)
1. Devooght Greet - Krombeeksestraat 65
2. Parmentier Kristel - Bromstraat 13

Voetbaluitslagen
KEIEM - PROVEN (Jeugd) : 1-6
Doelpunten door E. Parmentier (2) Lieven en
Geert Brysbaert elk 1. D. Vandromme (1) en
Jo Candaele [1)
PROVEN - PLOEGSTEERT (Sen) : 2-1
Mooie en verdiende overwinning tegen een
beter gekwoteerde ploeg. Doelpunten van S.
Devloo na prachtige persoonlijke doorbraak,
en van E. Catel. Iedereen speelde fantastisch.
Proficiat. L. Vanbeveren maakte daags na zijn
verjaardag, een opgemerkt debuut in de eer
ste ploeg.
Matchen voor zondag 24.2.’74:
Proven - Reningeist (Jeugd) te 9.30 u.
Proven - Wytschate (Sen.) te 15 u.
Twee moeilijke matchen in ‘t vooruitzicht.
Supporters spaart uw aanmoedigingen niet.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
In een kort briefje richt ik mij speciaal tot de
gezinnen die in 1973 tot Lichtmis ‘74 een
kindje ontvingen. Zoals reeds werd aange
kondigd, wordt er in de avondmis van zater
dag 23 febr. a.s. hulde gebracht aan al die
moeders.
Daarom vragen we aan al de ouders die in het
geval zijn naar de feestmis te komen zaterdag
e.k. ‘s avonds te 7 u. en op de eerste rijen in
de middenbeuk plaats te nemen.
Het zou wondermooi zijn moesten alle ouders
(vader en moeder) met hun grotere kinderen
en familie aanwezig zijn.
Onthoud nog dit hier, aan de offerande wor
den mooie gedachtenissen uitgedeeld waar
op de namen van al die kindjes staan. Ook
kan men zich na die mis gewijde Lichtmis
kaarsen aanschaffen.

Ons
Pa~Irochieb1ftd
Prcven

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

8 u. H .mis v. oven, echtgenoot M.B.D.
Woensdag 27 februari - Aswoensdag
8 u. H. mis v. over!, ouders (G.D.L.)
Donderdag 28 februari
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijzondere intentie (l.V.)
Vrijdag 1 maart - Eerste Vrijdag
8u. H.mis v. oven, vader (J.V.)
Zaterdag 2 maart
8u. H.mis ter ere v. 0.L.Vrouw v.d.

grot v. bijzondere intentie (M.G.B.)
19u. Gez. 6-wekenmis v. lrma Coene

wed. van Camiel Coutigny
Zondag 3 maart -

Iste zondag van de Vasten
8 u. Gez. Gemeenschapsmis v. d. pa

roch ianen
lOu. Gez. 6-wekenmis v. Magdalena

Faes, echtg. van Cyriel Rappelet tot de Lichtmis-plechtigheid in de avondmis



Lectoren voor zondag 3 maart
- Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Ludo Sticker: zondagmorgen 10 u.
Tot kind Gods gedoopt
- Koen Vanrenterghem, z. v. Rik en Cecile

Catrycke, Blokweg 15 - Proven.
50 Jaren
Wij houden er aan de Jubilarissen : Cyriel
Descamps en Irma Ghesquiere, Gasthuisstr.
42, Proven, hartelijk proficiat te wensen ter
gelegenheid van hun Gouden Bruiloft. Zij wa
ren op donderdag 28 februari 1974 vijftig jaar
getrouwd. Eveneens aan de familie van de
Jubilarissen onze welgemeende gelukwensen.
K.A.V. Proven
Op maandag 4 en 11 maart in de Zaal St.-Jozef
om 7.30 u. ‘s avonds worden twee opeenvol
gende lessen gegeven van het Rode Kruis

het Reddend Gebaar “. Wij nodigen al onze
leden uit deze twee belangrijke lessen te
volgen.
Vergeet niet U te laten inschrijven voor de
zwemlessen.
Boeren- en Boerinnengilde Proven
Op vrijdag 1 maart 1974 in het lokaal ,, Sint
Elooi “ om 19.30 u. wordt een gezamenlijke
avond ingericht, waartoe zowel man als vrouw
uitgenodigd zijn.
Spreekster: Juffr. Johanna Rooryck
Onderwerpen

1. opvoeden in een veranderde wereld
2. Levenswaarde doorgeven door eigen be

leving.
Wat doe ik voor mijn Vasten

Goede werken “ ! Beginnen we dan maar
vanaf vandaag iets uit te sparen en opzij te
leggen voor de armen in de wereld. Weldra
is het ,, broederlijk delen

Prins en Prinses
Zondag II. werden uit Chiro en V.K.S.J. een
prins en prinses verkozen. Door de succes-
rijke opkomst en door hun goedgeslaagde ver
momming werd het voor de jury een moeilijke
opgave. Toch slaagden zij erin Peter Menu
als prins en Carine Mesdag als prinses te
verkiezen. Na een sfeervolle Karnavalsparade
door de bevlagde straten ging iedereen wel-
gezind naar huis.
Dank aan allen die met hun feestneus op
daagden.

BeEinningsavonden
Voor gelovige mensen tijdens de veertig
dagentijd 1974.
Te Poperinge, Sint-Stanislascollege, te 20 u.
Op welke data?
1. Woensdag 6 maart 1974 - ,, ascese voor

onze tijd “, door Kan. Ghoos.
2. Woensdag 20 maart 1974 - ,, geroepen tot

vrede met God en met elkaar “, door Pa
ter Vandewalle (Brussel), Provinciaal der

Dominikanen.
3. Woensdag 27 maart 1974 - ,, Een thuis om

van te houden “, door letterkundige André
Demedts (Kortrijk).

Voor volwassen en groter wordende jeugd.
Zeer aanbevelenswaardig. Ieder bijeenkomst
wordt besloten met een Eucharistieviering in
de Kapel van het College. Einde: 22 u.

Mattheus - hoofstuk 6, vers 3
Als gij een aalmoes geeft, laat uw linker

hand dan niet weten wat uw rechter doet
- Zulks kan je maar toepassen als je geeft -

Voetbaluitslagen
PROVEN - RENINGELST (Jeugd) : 5-3
Het werd een moeilijke match die verdiend
door onze jongens gewonnen werd. Doelpun
ten door L. Brysbaert: (2) Proficiat voor onze
jongste speler E. Parmentier: (1) E. Deu
rinckx: (1) en D. Vandromme: (1)
PROVEN - WYTSCHATE (Sen.) : 3-2
De laatste match van het seizoen werd weer
een overwinning. Doelpunten door E. Catel,
M. Kerckhof en W. Depreiter.
Match voor zondag a.s.:
Proven - Mesen (Jeugd) te 9.30 u.

Briefke van uw pastoor
WAT MOET IK DOEN OM TE VERMAGEREN?
Dierbare Parochianen,
Wat moet ik doen om te vermageren ?
Maar eerst wil ik U vertellen wat ik zoal eet.
‘s Morgens bij het ontbijt een paar boterham
men goed gesmeerd met lekkere boter, een
schelleke kaas er bij of wat confituur, of
alle twee, of wat peperkoek, er is keuze, een
klontje suiker ook en natuurlijk een goed pot
je koffie.
‘s Middags aan tafel voor het noenmaal ver-
lang ik al naar een bord warme soep, oh ziet
eens, soep met veel verse groenten in of
zelfs soep met ballekens. Ja, ik lust wel
twee bordjes van die soep. En dan een bief
stuk, een schoon biefstuk van pas gebraden
en overgoten met bruine saus, . . . en frietjes
en salade . . . Soms is het ook een stukje
boullie, met worteltjes en erwtjes en een
kopje mostaard. Zeg, wat smaakt het lekker.
En dan komt er ook nog een nagerecht, ha
‘t is vanillekreem met speculooskoekjes in.
En ‘s avonds, om de dag goed te eindigen,
zijn een paar eitjes in een paardoog gebakken
niet te versmaden, plus twee, drie boterham
mekes . . .oh, wat is het hier goed in België
God zij gedankt dat mijn buikje spant.
Och ja, ‘t is waar, dierbare Parochianen, wat
moet ik doen om te vermageren?
Eten, dat doen wij elke dag. Soms omdat we
honger hebben. Dikwijls uit gewoonte. Hon
ger of geen honger, ‘t is tijd om te eten.
Vele mensen vragen zich elke daa af: ,, wat
moet ik doen om te vermageren “.

MINDER ETEN!
‘t Is Vasten, laten we uitsparen en opzij leg
gen, voor diegenen die honger lijden in de

Ons
Purochieblud
Proven
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‘ .~STER VAN DIENST (v. 3 tot 9 maart)
E. H. Ollivier, Pastoor v. Proven. Tel. 303.91
GENEESKUNDIGE DIENST
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
Dokt. Verhoeven (3 maart) Tel. 382.71
Veearts Vandenberghe (3 maart) Tel. 381 .60
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 2 maart
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot v. bijzondere intentie (M.G.B.)
19u. Gez. 6-wekenmis v. Irma Coene

wed. van Camiel Coutigny
Zondag 3 maart -

1 ste zondag van de Vasten
8 u. Gez. Gemeenschapsmis v. d. pa

rochianen
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Magdalena

Faes, echtg. van Cyriel Rappelet
Maandag 4 maart

H. mis v. oven, echtgenote (J.M.)
Dinsdag 5 maart
8 u. H .mis v. oven, echtgenoot M.B.D.
Woensdag 6 maart
8u. H.mis v. oven, vader (J.V.)
Donderdag 7 maart
8 u. H. mis v. oven, vader (E.V.)
Vrijdag 8 maart
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw uit

dank (C.P.)
Zaterdag 9 maart
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot v. bijz. intentie (S.T.D.)
19 u. Gez. mis v. Jérôme Vermeulen,

echtg. v. Maria Leys vw. de geburen
Zondag 10 maart -

2de zondag van de Vasten
8 u. Gez. mis v. Henri Gruwez en huis

vrouw Eugenie Alderweireidt
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Flavie Wille-

man, wed. v. Marcel Verbnigghe wereld.



( ~STER VAN DIENST (v. 10 tot 16 maart)
E. H. Vanden Abeele, Pastoor Roesbrugge.

Tel. 303.74
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Neuville (10 maart) Tel. 303.38
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
Veearts Vulsteke (10 maart) Tel. 424.48
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 9 maart
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot v. bijz. intentie (S.T.D.)
19 u. Gez. mis v. Jérôme Vermeulen,

echtg. v. Maria Leys vw. de geburen
Zondag 10 maart -

2de zondag van de Vasten
8 u. Gez. mis v. Henri Gruwez en huis

vrouw Eugenie Alderweireidt
lOu. Gez. 6-wekenmis v. Flavie Wille-

man, wed. v. Marcel Verbrigghe
Dinsdag 12 maart

H. mis v. over!, echtgenote (J.M.)
L.dlsdag 11 maart
8 u. H. mis v. over!, vader (J.V.)
Woensdag 13 maart
8 u. H. mis v. over!, broeder (L.B.)
Donderdag 14 maart
8 u. H. mis v. over!, vader (E.R.)
Vrijdag 15 maart
8u. H.rnis v. over!, ouders, schoon

ouders en zuster (P.D.)
17u. Pl. Huwelijksmis v. Jean-Pierre

Lectoren voor zondag 10 maart
- Geert Vandenbussche: zaterdagavond 19 u.
• Guido Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Guido Monckerhey: zondagmorgen 10 u.

Geboorte
- Emmanuel Parret, z. v. Frans en Suzanne

Devos, Couthoflaan 24 - Proven.

Huwelijksaankondigingen
- Jean-Pierre Defever van Stavele (Beveren),

Nieuwstraat 3, en Lena Decaestecker, Watou
seweg 24, Proven.

- Rik Hardeman van Westouter, Poperingestr.
en Marleen Vandenbussche, Gasthuisstraat 1
Proven.

- Jozef Vandeputte van Haringe, Montefoul
Straat 1, en Elza Danneel, Watouseweg 30
Proven.

- Willy Vandeputte van Haringe, Montefoul
Straat 1, en Maria Danneel, Watouseweg 30
Proven.

- Carlo Top van Proven, Stationsstraat 65, en
Veronique Debruyne, Pittemsestraat 20, Ar
dooie.

- Raf Busschaert van Proven, Watouseweg 39,
en Lena Delporte, Witsonestraat 2, Krombeke

Verhuizing
Antoon Buseyne en Agnes Vandenbroucke,
met Eddy en Anja, uit Duinkerksestraat 17, naar
Kerkstraat 11, Proven.

Gezondheid te koop
Een bejaarde, blakend van gezondheid, kwam
op zekere dag zijn dokter tegen, en de dokter
vroeg hem: ,, hoe komt het toch dat ge zô
gezond zijt? “ De man antwoordde : ,, ik eet
bijna niet genoeg “. De dokter zei : ,, zeg dat
alstublief niet zo luid, anders verlies ik al
mijn klienten ‘.

Veel meer mensen worden ziek door te veel
te eten dan door te weinig te eten. Binst de
Vasten : ,, ik een beetje min, de andere een
beetje meer “. Laten we ons iets ontzeggen
en op zij leggen, om te kunnen mild broeder
lijk delen met half-vasten.

Aktiviteitskalender van Maart
- Vrijdag 8 maart: De Lovie: Filmavond ,, Z’
- Zaterdag 23 maart: Toneelavond . Augustij

nertheater - Zaal Gouden Arend, Roesbrugge
- Zondag 24 maart: Ontspanningsavond T.S.C.

Proven: Bal met Willy Sommers - De Lovie
- Zaterdag 30 maart: Winterconcert, Harmonie

Proveri - ,, ‘t Rozenhof “.

Brandweer - alarmproeven
Langs deze weg berichten we de inwoners
van Proven-Krombeke dat de maandelijkse
sirèneproeven van het nationaal burgerlijk
alarmnet zullen hervat worden op donderdag
7 maart vanaf 12.30u. tot 12.40u.
Behoudens tegenstrijdig bericht zullen even
eens deze sirèneproeven plaats vinden op

4 april - 2 mei - 6 juni - 5 sept. - 3 oktober
7 november en 5 december 1974.
Niettegenstaande deze sirèneproeven op af
standbediening moeten we onze maandelijkse
plaatselijke alarmtesten behouden op eerste
zaterdag van iedere maand om middaguur.

Het bestuur van de brandweer.

Gemeentelijk nieuws
- De gemeentelijke vuilnisbelt in de Reninge
straat is voor het storten toegankelijk aan
iedere ingezetene der gemeente, enkel iedere
vrijdag van 13 u. tot 17 u. en de zaterdag van
9u. tot 12u.
- Uitreiking van hondenmedailles 1974:
op maandag 11 maart

te Proven v. 14.30 u. tot 15.30 u. in het ge
meentehuis

te Krombeke: v. 16 u. tot 17 u. in het dienst-
kantoor Krombeke.

Feestvreugde te Proven,
op 19, 20 en 23 juni 1889

Notaris Rubbrecht werd ermee belast, deze
beslissing ter kennis aan de Jonggehuwden
over te brengen en hen tevens uit te nodigen,
een feestelijke intocht binnen de dorpsplaats
van Proven te willen doen in de namiddag van
klein Heilig-Sacramentsdag (20 juni). De uit
nodiging werd welwillend aanvaard.
Toen de omwonenden van het kasteel van het
initiatief van het Provense gemeentebestuur
hoorden wilden ook zij niet ten achter blijven
en ze bezorgden het jonge Paar een passende
ontvangst. (wordt vervolgd)

Briefke van uw pastoor
WAT GEBEURT ER MET UW GELD!

Dierbare Parochianen,
Met fierheid mogen we zeggen dat de deke
nij Poperinge verleden jaar in 1973 de som
van 934.000 fr. heeft gegeven aan ,, Broeder
lijk Delen “. Daarvan gaf de stad Poperinge
368.700 fr. Proven heeft tot mijn grote vreugde
en fierheid de som gegeven van 35.000 fr. Dat
is zeer veel voor een gemeente van 1.500 in
woners.
Ik zou u met nadruk willen zeggen, dat uw
geld zô goed is terecht gekomen bij de ar
men en de verschrikkelijke armoede in de
wereld.
Wat vraagt ,,Broederlijk Delen “ nu van ons in
1974. Wij gaan proberen 4 projekten te helpen
verwezenlijken in Haiti. Zo worden onze bij
dragen dit jaar bestemd voor de ,, armsten
onder de armen “ Haiti.
Met het aanstaande week-end zullen we na
iedere mis een strooibriefje meegeven aan de
mensen. Wil zô goed zijn dit eens aandachtig
te bekijken, ‘t is al wat we vragen.
Dierbare mensen, de vastenperiode roept ons
telkens weer op, ons ernstig te trainen in
het aankweken van die levenshouding: ,, ge
ven bevrijdt ‘. ,, Ik een beetje min, de andere
een beetje meer! ‘.We horen zo dikwijls zeg
gen : ze moesten dit, of ze moesten dat!
Zou het niet beter zijn, dat we zelf iets doen.

Ons
Puro©liîebhEld
Pr4~ven
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Defever en Lena Decaestecker.
Zaterdag 16 maart
8 u. H . mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot v. bijzondere intentie (l.L.)
19u. Gez. mis voor Flavie Willeman,

wed. van Marce! Verbrigghe.
Zondag 17 maart
8 u. Gez. Gemeenschapsmis v. d. pa

rochianen
lOu. Gez. mis voor Julien Cornette,

wedn. v. Elza Vanhove, vw. de Oud
strijders 1914-1918.



Zaterdag 16 maart
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw v.d.

grot v. bijzondere intentie (l.L.)
19u. Gez. mis voor Flavie Willeman,

wed. van Marcel Verbrigghe.
Zondag 17 maart
8 u. Gez. Gemeenschapsmis v. d. pa

roch ianen
10 u. Gez. mis voor Julien Cornette,

wedn. v. Elza Vanhove, vw. de Oud-
strijders 1914-1918.

Maandag 18 maart
8 u. H. mis v. oven, echtgenote (J.M.)

sdag 19 maart - St.-Jozef
8 u. H. mis v. oven, zoon (J.F.)
Woensdag 20 maart
8 u. H. mis v. oven, broeder (L.B.)
Donderdag 21 maart
8u. H.mis v. oven, ouders, broer en

zuster (V.M.)
Vrijdag 22 maart
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Lectoren voor zondag 17 maart
- Frans Yde: zaterdagavond 19 u.
- Roger Pareyn: zondagmorgen 8 u.
- Ludo Sticker: zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Lucie Baillion, weduwe van Camiel De Ridder,
overleden te Poperinge op maandag 11 maart
1974 in de leeftijd van 79 jaar en die vrijdag
15 maart om 9.30 u. te Proven werd begraven.

Bezinningsavond
Woensdag 27 maart ‘74 in de Zaal : St.-Stanis
lascollege, Deken De Bolaan, Poperinge. On
derwerp : ,, Een thuis om van te houden “,

door letterkundige André Demets uit Kortrijk.

K.V.L.V. Proven
Bestuursvergadering op 18 maart, kwart v5ôr
twee uur in de Zaal St.-Elooi. Verkiezing van
secretaresse. Wees allen op post.

Bloedinzameling
Op donderdag 21 maart 1974 heeft de eerste
halfjaarlijkse bloedinzameling voor ‘74 plaats
voor de inwoners van de gemeente Proven
(plus Krombeke). Deze inzameling van bloed
wordt traditiegetrouw georganiseerd in de
Zaal St.-Elooi, van 18.30 u. tot 21 u.
Daar de nood aan vers bloed voor het ogen
blik enorm is, zien wij ons verplicht alle mid
delen aan te wenden om de schare bloedge
vers zo veel mogelijk aan te vullen. De bloed-
gevers danken wij reeds van harte bij voor
baat, vooral in naam van de zieke of gekwets
te die aan uw solidariteit zijn redding te dan
ken heeft.

Gevonden
in de kerk: een paar kleine ,, piewantjes
nog in zeer goede staat. Terug te bekomen
in de pastorie.

Eerlijke vindster
Een eerlijke vindster uit de Gasthuisstraat 44,
vond op de marktpiaats te Proven, een geld-
briefje van waarde. Zij bracht het naar de pas
torie met de vraag het af te roepen in de kerk.
Intussen is de eigenaar komen opdagen.
Zulke eerlijke daad is op zich zelf zeer lo
venswaardig en zekerlijk de moeite waard
om eens te vermelden in het parochieblad.

Feestvreugde te Proven,
op 19, 20 en 23 juni 1889

Op 19 juni, bij hun aankomst met de trein
werden de Heer Baron en Mevrouw de Baro
nes Mazeman de couthove-van Outryve d’Yde
walle door vele geburen en kennissen hartelijk
verwelkomd en menige ruiker werd hun aan-

geboden. Daarna reden ze naar hun kasteel.
Bij de hofstede en molen van Jules Moncarey
stond een eerste praalpoort, waarop het vol
gende:
De familie Moncarey biedt U zijn meest har
telijke gelukwensen, even oprecht als die,
welke ze uw dierbare ouders bracht, nu .~41
jaar geleden.
Aan de herberg ,, Het Nieuw Couthof “ begon
eigenlijk het feest, door het gehucht van het
kasteel op touw gezet. Prachtige praalbogen
met opschriften rezen ten allen kante als uit
de grond op en wimpels en vlaggen wapper
den overal. De boldermaatschappij ,, De Krul
lebolle “ ging de Jonggehuwden tegemoet en
in het lokaal werd hun, na gemeende wensen
van geluk en voorspoed, de erewijn aange
boden. Daarna ging het qanse gezelschap ver
der om te komen aan de eerste, prachtig ver
sierde inrijpoort van het kasteel tegenover
het huis van de tuinman. Het jaarschrift, erop
aangebracht luidde
Dat God U alle heil schenke. Dit wenscht hier
uw hovenier!

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Het grootste geluk voor een mens hier op de
ze wereld bestaat niet in hebben, maar in ge
ven. Geven maakt U zelf gelukkig. Het is veel
beter te geven dan te moeten krijgen.
Beste mensen, met haifvasten, in het week
end van 23 en 24 maart as. gebeurt de eerste
omhaling voor ,, broederlijk delen “ in de Kerk.
Laten we alvast maar eens beginnen, met de
volgende ,, Onze Vader “ te bidden
Onze Vader
die ons vandaag
het dagelijks brood bezorgd,
laat ons niet onverschillig blijven
voor onze broeders
die, over de gehele wereld,
geen eten, geen kleren,
geen onderwijs of verzorging hebben.
Vergeef het ons
dat wij niets willen derven,
terwijl zij niets bezitten.
Verlos ons uit de greep van het geld.
Help ons, Heer,
gedurende de vasten sober te leven,
onze overtollige uitgaven te beperken,
ons iets te ontzegaen
om broederlijk te delen.
Dan zullen wij echt
kinderen zijn van uw kerk,
en later, in vreugde eens
het eeuwig Paasfeest vieren.
Dierbare mensen van Proven, de ene mens
is wat geler, de andere wat bruiner, we ver
schillen niet veel van elkaar, maar er is toch
één zeer groot verschil, nameljik: de een
heeft alles, en de andere gaat dood van de

Ons
Purochîebla!id
Proven

uit9. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

ESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 maart)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke. Tel. 401 .84
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Sergier (17 maart) Tel. 401.92
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
Veearts Goethals (17 maart) Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

8 u. H. mis v. oven, ouders, schoon
ouders en zuster (P.D.)

Zaterdag 23 maart
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot uit dank (C.V.M.)
11 u. Pl. Huwelijksmis van Patrick Fou

vry en Coleta Top.
19 u. Gez. mis v. Jozef Fossaert, z. v.

Romain en Rachel Dehaeck, vw. de
geburen.

Zondag 24 maart
8 u. Gez. 6-wekenmis v. Cyriel Saelens

wedn. van Celina Vanbezien.
10 u. Gez. mis v. Jérôme Vermeulen,

echtg. v. Maria Leys, vw. de geburen.

De anderen lijden honger,
want wij eten te veel!

honger.



( ESTER VAN DIENST (v. 24 tot 30 maart)
E. H. Ollivier, Pastoor v. Proven. Tel. 303.91
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandenberghe (24 maart) Tel. 306.37
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
Veearts Vandenberghe (24 maart) Tel .381.60
WIT-GELE KRUIS : Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 23 maart
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot uit dank (C.V.M.)
11 u. Pl. Huwelijksmis van Patrick Fou

vry en Coleta Top.
19u. Gez. mis v. Jozef Fossaert, z. v.

Romain en Rachel Dehaeck, vw. de
geburen.

Zondag 24 maart
8 u. Gez. 6-wekenmis v. Cyriel Saelens

wedn. van Celina Vanbezien.
10 u. Gez. mis v. Jérôme Vermeulen,

echtg. v. Maria Leys, vw. de geburen.
Jandag 25 maart - Maria Boodschap

H. mis v. oven, echtgenote (J.M.)
Dinsdag 26 maart
8 u. H. mis v. Broeder Isidoor tot bijz.

intentie (B.R.)
Woensdag 27 maart
8 u. H. mis v. oven, broeder (L.B.)6/3
Donderdag 28 maart
8 u. H. mis v. oven, ouders, broer en

zuster (V.M.)
Vrijdag 29 maart
8 u. H. mis v. oven, ouders en fami

lie (D.R.)
Zaterdag 30 maart
8 u. H. mis v. oven, vader (C.S.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Irma Coene,

wed. van Kamiel Coutigny.
Zondag 31 maart
8 u. Gez. 6-wekenmis v. Cyriel Saelens

wedn. van Celina Vanbezien.
10 u. Gez. mis v. Camiel Beudaert,

wedn. van Sidonie Inion, vw. de oud-
strijders 1914-1918.

Lectoren voor zondag 24 maart
- Kris Rosseeuw: Zaterdagavond 19 u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Alfons Debergh: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
Marleen Delanote, d. v. Henri en Marcella
Verdonck, Couthoflaan 23 - Proven.

Geboorte
Caroline Bruwaert, d. v. Christian en Viviane
Parker, Watouseweg 62 - Proven.

Terug thuis
Godelieve Deheegher, leke-missionnaris is na
3 jaar werkzaamheid in Quezon-City (Philip
pijnen) terug thuis, Couthoflaan 9 - Proven.

Verschil tussen vroeger en nu?
Vroeger: waren de mensen content met een

kleintje, en ze waren gezond en gelukkig.
Nu : ze hebben nooit genoeg, ze willen altijd

meer, en ze zijn ziek, en overspannen en
ongelukkig.

Vergeet niet te lezen
De kleine brochure: ,, Evenwaardigheid eist
Recht-vaardigheid “ wordt in ieder gezin bin
nen gebracht. We vragen alleen dit boekje
eens te doorkijken in voorbereiding van ,, Broe
derlijk Delen “ in de schaal die U zal aange
boden worden op zaterdag en zondag e.k. 23
en 24 maart in al de missen. Wees mild in
uw geven.

K.L.J.-bezinningsavond
We nodigen alle K.L.J.-leden uit tot onze be
zinningsavond op vrijdag 22 maart om 20 u.
in de Zaal St.-Jozef. De heer Marc Gesquière
regent in de godsdienstwetenschappen en
leraar aan het V.T.l. te leper komt deze avond
leiden. Onderwerp: ~geloven in deze tijd “.

We vragen U in alle geval tijd te maken voor
deze interessante avond.

Coditel
Teledistributienet of leiding van kabeltelevisie
komt te Proven. Aanvang der werken gepland
in begin 1975.

Met of zonder omslag
U kunt uw milde gift voor ,, Broederlijk De
len “ afgeven in de kerk, zaterdag of zon
dag aanstaande in een omslag of zonder om
slag. Vrij naar keuze. In alle geval zullen om-
slagen ten huize afgegeven worden. U kunt
die dan meebrengen naar de kerk.

Nederlandse cultuur b.I.o.s.o.
Hebben met succes de proeven afgelegd voor
het Olympisch minimum

Gouden niveau : Marc Desomer
Lieven Vanbeveren

Zilveren niveau : Leen Desomer
Bronzen niveau : Trees Vanbeveren

De stellingen zijn aangekomen
voor de herstellingswerken aan kerk en toren.

Reis naar Italie - K.L.J.
Onze achtdaagse reis gaat dit jaar naar Mol
veno, tussen de Dolomieten en het Garda
meer.
Datum : van 28 juli tot en met 4 augustus.
Prijs : 5.000 fr. (niet K.L.J.-leden : 5.200 fr.)
Inschrijving bij Willy Neuville, Roesbrugge
en bij L. Yde, Proven, mits betaling v. 2.000 fr
K.L.J.-Ieden krijgen voorkeur van inschrijving
tot einde mei.

Willem Vermandere te Proven
Jaarlijkse kleinkunstavond in samenwerking
van K.L.J. en D.F.
Waar? - Zaal St.-Elooi, Proven.
Wanneer? - Zondag 21 april om 20 u.
Ingang ? - 60 fr. - vt5ôrverkoop : 50 fr.
Kaarten te bekomen bij alle leden van beide
verenigingen. Iedereen hartelijk welkom.

Wat is het beste
In alle geval het is beter te kunnen GEVEN,
dan te moeten KRIJGEN. Wees mild voor

Broederlijk Delen “ zaterdag of zondag a.s.
in de kerk.

Voetbalnieuws
Zondag 24.3.1974:
1. Oefenmatch: Top Kerels - Ostend Board

te 10uur (TerreinG. Buseyne)
2. De jeugdploeg van TSC Proven die in het

huidige kampioenschap tweede eindigde
na Geluveld (op één puntje) speelt op zon
dag 28 april de bekerfinale (net als ver
leden jaar); daarom worden nu nog enkele
oefenmatchen gespeeld. Supporters wees
op post.

Zondag 24.3.1974:
TSC Proven - FC De Blokke te 14 u. (Terrein

G. Buseyne).

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen.
Ik kom U beleefd vragen om mild te zijn op
zaterdag of zondag aanstaande bij de omha
ling in de kerk voor ,, Broederlijk Delen
Ik kom vragen voor de armoede in de wereld,
die zekerlijk kan verzacht worden door onze
milde gift. Denk toch eens na, beste mensen
van Proven, Wat kan men de dag van vandaag
nog doen met 20 fr.. . . Staat eens met een
briefje van 20 fr. in uw hand in een winkel
en koop maar eens, ge zult misschien een
soeplepel gehakt krijgen of een dun schelle
ke kaas.
En als de mensen 20 fr. uithalen in de kerk,
dan denken ze dat het formidabel veel is.
Helaas, laat ons zeggen, zoals het is, zeer
weinig.
Ik ben ervan overtuigd dat de Provenaars
hun naam eer zullen aandoen, ze zijn gekend
als milde gevers. Dank bij voorbaat.

Ons
P~arochieb1ud
Pr~ven
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GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandercruysse (31 maart) Tel. 306.47
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
Veearts Vulsteke (31 maart) Tel. 424.48
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 30 maart
8 u. H. mis v. oven, vader (C.S.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Flavie Wil

leman, wed. v. Marcel Verbrigghe
Zondag 31 maart
8 u. Gez. 6-wekenmis v. Cyriel Saelens

wedn. van Celina Vanbezien.
10 u. Gez. mis v. Camiel Beudaert,

wedn. v. Flavie Gruwez, vw. de oud-
strijders 1914-1918.

Maandag 1 april
8 u. H. mis v. oven, echtgenote (J.M.)
t~ sdag 2 april
Su. H.mis ter ere v. H. Blasius tot

bijz. intentie (P.B.)
Woensdag 3 april
8 u. H. mis v. overl. broeder (L.B.)
Donderdag 4 april - H. Isidoor
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.D.R.)
Vrijdag 5 april - Eerste Vrijdag
8 u. H. mis v. overl. ouders en fami

lie (D.R.)
Zaterdag 6 april
10 u. Pl. Huwelijksmis v. Rik Harde-

man en Marleen Vandenbussche
11 u. Pl. Huwelijksmis v. Willy Van

deputte en Maria Danneel, v. Jozef
Vandeputte en Elza Danneel, en v.
Eric Callens en Thérèse Vandeputte

19 u. Gez. mis v. Alfons Carlier en
huisvr. Judith Cornette en v. Sera
fien Carlier en huisvr. Leonie Ver
hille.

Zondag 7 april - Paimzondag
8 u. Gez. Jaarmis v. Theophiel Venie

re en huisvr. Lucie Camerlynck.
10 u. Gez. mis v. Cyriel Saelens, wed.

v. Celina Vanbezien, vw. de oud-
strijders 1914-1918.

Lectoren voor zondag 31 maart
- GeertVandenbussche: zaterdagavond 19u.
- Guido Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.

Guido Monckerhey: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Patrick Camerlynck, z. v. Hugo en Lena

George, Montefoulstraat 2 - Proven.

De cijfers spreken luid
en getuigen van de grote mildheid van de
mensen van Proven ter gelegenheid van de
eerste omhaling voor ,, BROEDERLIJK DELEN
van zondag II. 24 maart 1974 in de kerk.

Zaterdagavondmis
(1972) (1973) (1974)

5.653 fr. 7.334 fr. 10.683fr.
Zondagochtendmis te 8 u.

(1972) (1973) (1974)
4.113 fr. 7.070 fr. 8.397 fr.

Hoogmis te 10 u.
(1972) (1973)

5.205 fr. 9.461 fr.

14.971 fr. 23.865 fr. 27.082 fr.
Wat een sprong vooruit. Zo ziet U dat de op
brengst van de eerste omhaling voor ,,BROE
DERLIJK DELEN “ meer dan 3.000 fr. meer is
dan verleden jaar. Daarbij komt nog de bij
drage van ,,De Lovie” (eveneens Proven)
3.561fr. We danken alle milde gevers.
Rolschaatsen zoek geraakt
waarschijnlijk rondom het kerkplein (ijzeren
wieltjes - bruine riempjes langs achter en
schoenlinten vooraan). Wie deze terugvindt,
kan ze binnen brengen in de pastorie.
Aankomsten
Dennekin Jean-Marc en Wollaert Geneviève
en Dennekin Mario uit Krombekestraat 36,
Roesbrugge-Haringe, naar Watouseweg 82
Proven.
Vertrokken
- Demaerel Marcel en Devos Maria, Gast
huisstraat 4, Proven, naar Hoogstraat 53,
N ieuwpoort.
- Lena Decaestecker, Watouseweg 24, door
omstandigheid van huwelijk met Jean-Pierre
Defever, naar Kasteelstraat 23, Oostvleteren.
Postkantoor Proven - Zelfklevers
Voor een duizendtal postkantoren uit het
Vlaamse landsgedeelte werd trekking gehou
den voor het gratis uitdelen van zelfklevers.
Het postkantoor van Proven, is de eer te
beurt gevallen erbij te zijn. Het gaat hier om
een serie van 12 zelfklevers voorstellend

het Koninklijk Belgisch Vorstenhuis (foto’s
van Koningen en Koninginnen uit het ver
leden, zeer mooi in diepkieurendruk). Deze
zelfkievers hebben een ovale vorm met dia
meter, 22 cm. op 12 cm. Dus tamelijk groot.
Aan ieder gezin mag slechts één serie van
12 zelfklevers gratis afgegeven worden op
het postkantoor. Deze zelfklevers kunnen
een hoekje van de huiskamer zeer mooi ver
sieren, kunnen geplakt worden op behang
selpapier, hout, glas, en effen muur. Ze heb
ben bovendien de eigenschap, dat ze kun
nen afgetrokken worden, zonder schade aan
te brengen aan de wand, en opnieuw op een
ander plaats kunnen geplakt worden.
Deze mooie zelfkievers zullen op het post
kantoor van Proven afgegeven worden maan
dag aanstaande van 9.30 u. tot 11.30 u. voor
Proven, en van 14 u. tot 15.30 u. v. Krombeke
Nota-bene - Benevens de heer postmeester
zelf, zal een tweede bediende bijgezet wor
den, om de aanvragers vlugger te kunnen be
dienen. Men gebruike de gewone toegang
tot het postkantoor alsook de toegang van
het huis van de weduwe Cleyn-Devos Ze
nobie, Nr. 39.

Chiro in nood - papierslag
- Wanneer? - eerste week v. Paasvakantie
- Waar? - Proven - Roesbrugge - Krombeke -

Stavele - Beveren
-Waarom ? - onkosten v. bivak en aanschaf

fen van sportmateriaal
-Wat moet je doen ? - papier verzamelen en

samenbinden.. Dank.
Zondag 7 april : ouderavond Chiro, Zaal

St.-Elooi.

Winterconcert
Op zaterdag 30 maart om 20 u. biedt de mu
ziekmaatschappij ,, De Volksvreugd “ U een
winterconcert aan in de Zaal ,, Rozenhof”
bij André Lemahieu. Daarbij zal Meester
Vannobel uit Merkem ons vergasten op een
stukje humor en een dia-reportage : ,, In on
ze omgeving leven de paters Trappisten van
Westvleteren “. lnkom Vrij. Iedereen welkom

Voetbalnieuws
T.S.C. PROVEN(Jeugd)-F.C. DE BLOKKE: 4-3
Zondag 31 maart 1974:
Proven (Jeugd) - Zuidschote te 9.30 u.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Mijn briefje van deze week zal alleen be
staan uit een kort bericht, nI. : De eerste
Kommunie zal plaatshebben op de eerste
zondag van mei (5 mei) in de Hoogmis te
10 u., waartoe we vader en moeder samen
uitnodigen.
De Plechtige Kommunie en het Vormsel gaan
door in één en dezelfde plechtigheid op zon
dag 12 mei 1974 in de Hoogmis te 10 u.
Daarover later nog meer.

Ons
PurochÎeblftd
Proven
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( ~STER VAN DIENST (v. 31 maart - 6 april)
~L~-i. Vanden Abeele, Pastoor v. Roesbrugge.

Tel. 303.74

(1974)
8.002 fr.
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18 u. Biechtgelegenheid met twee
biechtvaders.

19 u. Dienst v. Goede Vrijdag en Kruis
verering.

Zaterdag 13 april - Stille Zaterdag
8.30 u. Gewijd water te verkrijgen

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

vreemde biechtvader.
19 u. Dienst van Paas-Zaterdag
Zondag 14 april - Pasen
8 u. Gez. Jaarmis v. Urbain Savaete,

echtgenoot v. Yvonne Becquart.
lOu. Gez. mis v. Yvonne Brion, echt

genote v. Etienne Meersseman.

Lectoren voor zondag 7 april
- Roger Pareyn: zaterdagavond 19 u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Michel Borrey: zondagmorgen 10 u.
Geboorte
Johan Deturck, z. v. André en Albine Gombeir,
Baron Mazemanlaan 14, Proven.

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 biechtgelegenheid aan
gaat, zie in het parochieblad hoger, op Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Paas-Zaterdag
zelf. Vergeet niet dat er kruiswegoefening
is op Goede Vrijdag ‘s namiddags te 15 u.

Ten huize van
De tweede omhaling voor ,,Broederlijk Delen’
zal gebeuren ten huize binst de Goede Week.
Ieder gezin zal een omslag aan huis ontvan
gen. Na een paar dagen zal men die omslag
met uw bijdrage komen afhalen. Denk eraan
dat U mensen die honger lijden en velerlei
miserie hebben, helpt. Dank bij voorbaat voor
uw milde steun. Het is nog altijd beter te
kunnen geven dan te moeten kriiqen.

De biecht is geen tyrannie
maar een bevrijding.

Gemeentelijks Nieuws
Naar aanleiding van een circulaire verschenen
in het Belgisch Staatsbiad van 20.2.’74, K.B.
van 7 dec. ‘73, welke in werking treedt op
20.2.’74 dienen alle varkensbedrijven, alle var
kens die twintig kg of meer lichaamsgewicht
hebben en die meer dan een jaar geleden
tegen varkenspest ingeënt werden, opnieuw
te laten inenten.

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

Aanvraag tot hernieuwing dient te gebeuren
tussen 30 maart en 30 april 1974, langs het
gemeentebestuur om, aan de Minister van de
Middenstand.
Aktiviteitskalender maand april
Zaterdag 6 april : kaarting in parochiezaal te

Krombeke, ten voordele van pony-koersen.
Zondag 7 april : Ouderavond Chiro

Zaal Sint Elooi.
Donderdag 18 april : 20-jarig bestaan Bond

der gepensioneerden, Zaal St.-Elooi.
Zaterdag 27 april : Top-kerels : bal, De Lovie

Sinksen-kermis
Alle herbergiers of verenigingen die ter ge
legenheid van Sinksen-kermis feestelijkheden
of vermakelijkheden zullen inrichten en hier
voor een gemeentelijke toelage wensen te
ontvangen, moeten een schriftelijke aanvraag
richten tot het feestkomité, Stationsstraat 42,
Proven, en dit vôôr 9 april.
Willem Vermandere te Proven
Jaarlijkse kleinkunstavond in samenwerking
van K.L.J. en D.F.
Waar? - Zaal St.-Elooi, Proven.
Wanneer? - Zondag 21 april om 20 u.
Ingang 7 - 60 fr. - vôôrverkoop : 50 fr.
Kaarten te bekomen bij alle leden van beide
verenigingen. Iedereen hartelijk welkom.
Voetbaluitslagen van 31 .3.’74
TSC PROVEN (Jeugd) - ZUIDSCHOTE: 9-3
Match voor zondag 7.4.’74:
TSC Proven (Jeugd) - Kruiseik te 9.30 u.

Wat gij aan de minsten van de
mijnen doet, dat doet gij aan Mij

Zelf “, zegt Christus,
Wees goed in de Goede Week

en geef mild voor ,,Broederlijk Delen”

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen.
God doet beroep op de mens om menselijk
leven te verwekken op aarde. De mens is de
medewerker van God.
God doet ook beroep op U om het leven van
miljoenen armen die vergaan van de honger
in stand te houden en eten te geven.
Wij zijn binst deze ,, Goede Week ‘ goed ge
steld. Laten we eens opkijken naar Kristus
op zijn kruis, en we zullen beseffen, meen ik,
wij die het z6 goed hebben, dat we mogen
mild zijn voor ,, Broederlijk Delen “ die bij
ons in de Goede Week zal komen aankloppen.
Dierbare Mensen van Proven, wees eens extra
mild. God zal het U belonen.
Denk toch eens na, samen in uw gezin, voor
aleer ge uw bijdrage voor ,, BROEDERLIJK DE
LEN “ in de omslag steekt. Er zijn toch wel
gezinnen die de waarde kunnen geven van
verschillende broden aan de armen.
Ik dank U allen bij voorbaat voor uw mildheid.

Ons
P~IrocI1ieb1ftd
Proven
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‘ESTER VAN DIENST (v. 7 tot 13 april)
L. -1. Maes, Pastoor v. Krombeke. Tel. 401 .84
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Verhoeven (7 april) Tel. 382.71
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
Veearts Goethals (7 april) Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 6 april
10 u. Pl. Huwelijksmis v. Rik Harde-

man en Marleen Vandenbussche
11 u. Pl. Huwelijksmis v. Willy Van

deputte en Maria Danneel, v. Jozef
Vandeputte en Elza Danneel, en v.
Eric Callens en Thérèse Vandeputte

19 u. Gez. mis v. Alfons Carlier en
huisvr. Judith Cornette en v. Sera
fien Carlier en huisvr. Leonie Ver
hille.

Zondag 7 april - Palmzondag
8 u. Gez. Jaarmis v. Theophiel Venie

~ en huisvr. Lucie Camerlynck.
10 u. Gez. mis v. Cyriel Saelens, wed.

v. Celina Vanbezien, vw. de oud-
strijders 1914-1918.

Maandag 8 april
8 u. H. mis v. overl. echtgenote (J.M.)
Dinsdag 9 april
8 u. H. mis ter ere v. H. Jozef v. bijz.

intentie (P.B.)
Woensdag 10 april
8 u. H. mis v. oven, broeder (L.B.)
Donderdag 11 april - Witte Donderdag
Geen morgendienst
17.30u. Biechtviering en biechtgele
genheid met twee biechtvaders.
19 u. Dienst v. Witte Donderdag. Na

de mis : aanbidding van het H. Sa
crament tot 21 u.

Vrijdag 12 april - Goede Vrijdag
Geen morgendienst.
15 u. Kruiswegoefening in de kerk. Kaarten van ambulante handel (leurhandel).



ESTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 april)
E. H. Ollivier, Pastoor v. Proven. Tel. 303.91
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Neuville (14 april) Tel. 303.38
Dokt. Sergier (15 april) Tel. 401.92
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
Veearts Vandenberghe (14 april) Tel. 381 .60
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 13 april - Stille Zaterdag
8.30 u. Gewijd water te verkrijgen bij

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

vreemde biechtvader.
19 u. Dienst van Paas-Zaterdag
Zondag 14 april - Pasen
8 u. Gez. Jaarmis v. Urbain Savaete,

echtgenoot v. Yvonne Becquart.
10 u. Gez. mis v. Yvonne Brion, echt

genote v. Etienne Meersseman.
(Handag 15 april - 2de Paasdag

u. Gez. Jaarmis v. Valère, Marie en
Omer Lefebvre.

Dinsdag 16 april
8 u. H. mis v. e. bijz. overledene(M.P.)
Woensdag 17 april
8 u. H. mis v. oven, broeder (L.B.)
Donderdag 18 april
8 u. H. mis ter ere v. 0. L.Vrouw uit

dank (A.V.)
Vrijdag 19 april
8 u. H. mis v. e. bijz. overledene(X.X.)
Zaterdag 20 april
8 u. H. mis v. e. overleden vader (C.S.)
19 u. Gez. mis v. Alidor Benauwt.
Zondag 21 april - 2de Paaszondag
8 u. Gez. Jaarmis voor Elodie Mahieu,

echtg. v. Henri Rommens en schoon
zoon Remi Gheeraert.

10 u. Gez. Jaarmis v. Lucie Cambier,

Lectoren voor zondag 14 april
- Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Guido Vanderhaeghe: zondagmorgen 10 u.

Proficiat Proven
De vrijwilligers van de Bloedtransfusiedienst
van het Rode Kruis stellen er prijs op de in
woners van Proven dankbaar te feleciteren
31 bloedgevers melden zich aan op de laatste
kollekte. Dit kan voorwaar gelden als een be
wijs dat naastenliefde in Proven geen ijdel
woord is! Proficiat voor Proven, doe zo voort,
de gemeenschap ten bate.
Paasei voor de misdienaars
De misdienaars komen winters, zomers naar
de kerk op tijd om de H. mis te dienen. Zij
doen dat zeer gaarne en zij doen het zeer
goed. In de week na Pasen doen ze hun ron
de te lande en op de plaats. Zij zouden zeer
tevreden zijn en dankbaar, als ze van U een
paaseitje mochten ontvangen.

Bond der Gepensioneerden
Op donderdag 18 april viert onze bond haar
20-jarig bestaan.
Koeketafel en tombola en tevens hulde aan
onze jubilarissen: Camiel Devos-Boury Ga
brielle, ter gelegenheid van hun gouden brui
loft.
Nieuwe brandvensters
Het is een verheugend feit dat er reeds nieu
we brandvensters zitten in de doopkapel en
in de grafkapel achteraan in onze kerk. Brand
vensters moet men bekijken van binnen naar
buiten. Wat zegt U ervan? Maar zelfs van
buiten bezien, staat het niet mis.
Verhuizingen
- Vandenbussche Marleen uit Gasthuisstraat 1

Proven door omstandigheid van huwelijk met
Rik Hardeman, naar Kemmeistraat 24,
Westouter.

- Danneel Maria uit Watouseweg 30, Proven
door omstandigheid van huwelijk met Willy
Vandeputte, naar Krombekestraat 2, Roes
brugge.

Aankomsten
- Vandeputte Jozef uit Haringe, door omstan

digheid van huwelijk met Danneel Elza, naar
Watouseweg 30, Proven.

Wie doet er zijn Eerste Kommunie
op de lste zondag van Mei (5 mei)’74
JONGENS:

1 Clauw Dirk - Blokstraat 13
2 Deheegher Frank - Blokstraat 1, Watou
3 Dekervel Bart - Couthoflaan 13
4 Deschrevel Danny - Reningsestraat 25
5 Deschrevel Eddy - Reningsestraat 25
6 Devos Frank - Stationsstraat 71
7 Menu Peter - Watouseweg 31
8 Top Patrick • Marktplaats 24
9 Veniere Luc - Reningsestraat 6

MEISJES:
1 Baes Marleen - Uilegatstraat 4

2 Carpentier Monique - Watouseweg 17
3 Dennekin Mia - Watouseweg 72
4 Dequidt Caroline - Couthoflaan 30
5 Derycke Aude - Blokweg 7
6 Devos Kathleen - Stationsstraat 21
7 Gruwez Colette - Duinkerksestraat 30
8 Rappelet Sybil - Couthoflaan 1
9 Verstraete Kathleen - Uilegatstraat 2

Moesten er nog kinderen zijn die hun Eerste
Kommunie moeten doen, maar die elders dan
in Proven naar school gaan, dan gelieven de
ouders de naam op te geven.
De Plechtige Kommunie en Vormsel samen
heeft plaats op zondag 12 mei 1974 in de
Hoogmis te 10 uur.
Feestzaal ‘t Rozenhof
Zondag 14 april ‘s avonds om 8 u.

GROOT PAASBAL
Discobar Rose Garden - Inkom Vrij.
Van ‘s middags af en gans de avond, lekkere
pannekoeken en koffie te verkrijgen.
Voetbalnieuws
PROVEN - KRUISEIK (Jeugd) : 4-0
Oefenrnatch op zondag 14 april ‘74 te 15 uur

Proven (Jeugd) - FC De Blokke (Jeugd)
Op 28 april 1974 speelt onze jeugdploeg de
bekerfinale tegen BS Geluveld op het terrein
van Komen. We zullen zeker winnen, doch
daarom hebben we veel steun nodig van onze
supporters, en zo wordt er, net als verleden
jaar een bus ingelegd. Laat u zo gauw moge
lijk inschrijven bij F. Notredame.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
In alle oprechtheid wens ik U allen, ook in
naam van Mijnheer Matthijs, een Zalige Hoog-
dag van Pasen. Heel speciaal wil ik het doen
aan al onze zieken en ook aan onze oude men
sen, die altijd door ziekte of lijden of een of
ander ongemak thuis gebonden zijn, en niet
meer kunnen naar de kerk komen. Wij gaan
zelf proberen ze regelmatig thuis te bezoeken.
Ik denk nu ook, dierbare mensen van Proven,
op de restauratie van onze kerk. Torenwerken,
nieuwe brandvensters, en weldra ook het bin
nenwerk van onze kerk, een ganse vernieu
wing en verfrissing. Dat is nodig voor een
gebouw, maar dat is ook nu en dan nodig
voor de mens zelf, meen ik te mogen zeg
gen.
Als we U allen een Zalige Hoogdag van
Pasen wensen, dan is in die wens ook in
begrepen : ziet eens na wat er bij U zelf
kan verbeterd worden, wat er moet veran
derd worden of wat er moet anders wor
den. Voor sommigen wellicht: terugkeer naar
de kerk, waarom niet? Voor anderen mis
schien : een kruiske over een oude vete of
ruzie, vergeven en vergeten zoveel mogelijk.
Men kan toch heel zijn leven niet vergallen
met ruzies en onenigheid. - Ja een beetje ver
nieuwing bij de mens kan soms heel goed
van pas komen, zelfs voor zijn gezondheid.
In die zin wensen we U een Zalige Hoogdag

Ons
P~irochÎebiftd
Proven

3e Jaargang Nr 15 14 april 1974 Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

echtg. v. Camiel Ouaghebeur. van Pasen.



( ‘ESTER VAN DIENST (v. 21 tot 27 april)
‘~. d. Vanden Abeele, Pastoor v. Roesbrugge

Tel. 303.74
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandenberghe (21 april) Tel. 306.37
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
Veearts Vulsteke (21 april) Tel. 424.48
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 20 april
8 u. H. mis v. e. overleden vader (C.S.)
19 u. Gez. mis v. Alidor Benauwt.
Zondag 21 april - 2de Paaszondag
8 u. Gez. Jaarmîs voor Elodie Mahieu,

echtg. v. Henri Rommens en schoon
zoon Remi Gheeraert.

10 u. Gez. Jaarmis v. Lucie Cambier,
echtg. v. Camiel Quaghebeur.

Maandag 22 april
8 u. H. mis v. e. bijz. overledene(M.P.)
Dinsdag 23 april - H. Joris

H. mis v. e. bijz. overledene (X.X.)
Woensdag 24 april
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

(D.G.)
Donderdag 25 april - H. Marcus
8 u. H. mis v. oven, broer & fam.(D.V.)
Vrijdag 26 april
8u. H. mis v. oven, vader (A.E.)
Zaterdag 27 april
8 u. H. mis v. oven, vader (C.S.)
19 u. Gez. mis v. Flavie Willeman, wed.

v. Marcel Verbrigghe
Zondag 28 april
8 u. Gez. 6-wekenmis v. Cyniel Saelens

wedn. v. Celina Vanbezien
lOu. Gez. mis v. Jérôme Devos-Ver

meulen Maria.

Lectoren voor zondag 21 april
- Frans Yde: zaterdagavond 19 u.
- Guido Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Alfons Bebergh: zondagmorgen 10 u.

3e Jaargang Nr 16 21 april 1974 Verantw.

Tot kind Gods gedoopt
- Caroline Bruwaert, d.v. Christian en Vivi

anne Parker, Watouseweg 62 - Proven.
- Rudi Deprey, z. v. André en Annie-Maria

Regheere, Reningsestraat 8 - Proven.
K.V.L.V. - Proven
Op zondag 21 april 1974 in de parochiezaal
St.-Jozef om 1.45 uur: Paas-bijeenkomst, met
volgende onderwerpen
- ,, kleding als sociale relatie” door Mevr.

Dupont.
- Kort dankwoordje voor onze ontslagnemen

de Voorzitster en Schrijfster.
- Reisoverweging! ! 1
- Koffie
Voor zulk gevuld programma verwachten we
alle leden.
Doen hun Plechtige Kommunie en
worden gevormd op zondag 12 mei ‘74
JONGENS om 10 uur:

1. Meeuw Ronny - Baron Mazemanlaan 27
2. Seghers Martin - Stationsstraat 38
3. Devos Stefaan - Stationsstraat 4
4. Vandromme Jozef- Markt 18
5. Gheldof Dirk - Couthoflaan 27
6. Gheldof Frank - Couthoflaan 27
7. Parmentier Dirk - Duinkerksestraat 7
8. Deschrevel Patrick - Reningsestraat 25
9. Brysbaert Johan-Duinkerksestraat 15

10. Brysbaert Lucien - Duinkerksestraat 15
11. Clauw Patrick - Blokstraat 13
12. Verbrigghe Jean-Luc - Kerkstraat 1
13. Dehondt Ignace - Krombeeksesteenweg 81
14. Quaghebeur Geert- Reningsestraat 10
15. Debeer Luc-Couthoflaan 17
16. Vanoost Luc-Markt 12
17. Vandromme Franky - Couthoflaan 20
18. Lermytte Jean-Pierre - Bromst~aat 2 Stav.
19. Cayzeele Jean-Pierre - Watouseweg 84
MEISJES:
20. Devos Linda - Stationsstraat 4
21. Parret Marie-Christine - Couthoflaan 24
22. Elsiander Rita - Watouseweg 30a
23. Struye Christine - Markt 2
24. Declerck Mia - Stationsstraat 23
25. De Gruyter Kathleen - Mazemanlaan 13
26. Devos Sabine - Mazemanlaan 9
27. Derycke Christine - Blokstraat 3
28. Mahieu Linda - Blokstraat lOb
29. Devaere Martine - Mazemanlaan 4
30. Deschrevel Marleen - Reningsestraat 25
31. Berquin Sibylle - Watouseweg 7
32. Berquin Isabelle - Watouseweg 7
33. Soenen Colette - Blokstraat 21
34. Vermeulen Kristien - Molendreef 2
35. Dekervel Martine-Couthoflaan 13
36. Deblock Veronique - Bromstraat 9
Wat nu de Plechtige Kommunie en het Vorm
sel betreft. U weet reeds, beste ouders, dat
Pl. Kommunie en Vormsel in één en dezelfde
plechtigheid doorgaat op zondag 12 mei in
de hoogmis te 10 u. De Vormselbedienaar is
Professor G. Danneels uit het Groot Semina
rie van Brugge. De maandag daarop 13 mei
is er geen dankmis meer, dat valt weg (zoals
reeds verleden jaar het geval was).

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

Dierbare Ouders, als ik U vragen mag, doet
geen overtollige onkosten, vooral wat kleding
betreft voor uw kinderen. Verleden jaar waren
alle meisjes gekleed in het gekleurd, sober
en eenvoudig is altijd best, dan kunnen ze
zulke kleding nog altijd voort dragen. Ik zal
vooraf nog de ouders van de Eerste en Plech
tige Kommuniekanten en Vormelingen be
zoeken.
V.K.S.J. - Proven
Op zondag 21 april komen we samen in de
Zaal St.-Jozef om 2 uur. Voor de Jim wordt het
wellicht weer een ontspannertje : haal maar
nog eens goed je hartje op want volgende
week zit je weer met de neus in de boeken.
Voor de Sim wordt het eerder een vergade
ring in teken van onze seinwerking voor de
toekomst. Het is onze bedoeling even thuis
te komen bij onszelf en bij de groep die we
aan het vormen zijn. ‘t Wordt geen schrifte
lijke overhoring maar toch zou je een stylo
en wat papier moeten meebrengen.
Voetbalnieuws
TSC PROVEN (Jeugd) - FC DE BLOKKE: 5-3
Zondag 21.4.’74: laatste oefenmatch
TSC Proven(J.) - FC Poperinge(Schol.) te 15 u.
Oproep tot de supporters!
Laat U zo vlug mogelijk inschrijven voor de
bus (naar de finale op 28 april ‘74 te Komen)
bij G. Buseyne, F. Notredame of A. Verbrigghe.
Lol Voetbalmatch
op zaterdag 20 april te 15 u. op terrein T.S.C.
MOEDER NOOM-SINE NOMINE
Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen.
Volledig verslag van de omhalingen
voor Broederlijk Delen
We geven eerst de cijfers van verleden jaar:
In de kerk met halfvasten (‘73) : 24.585 F.
Tweede omhaling ten huize (‘73) : 33.471 F.
Daarvan was de bijdrage van

De Lovie (‘73) : 9.030 F.
Totale bijdrage van Proven (‘73) : 58.056 F.
En nu de opbrengst in 1974:
In de kerk met halfvasten: 30.561 F.
Tweede omhaling ten huize : 28.262 F.
De bijdrage van De Lovie zal slechts in het
volgende parochieblad kunnen bekend ge
maakt worden.
Tot nu toe is de totale bijdrage van Proven
in 1974: 58.823 F.
Proficiat! Proven boven, ook in ‘t geven. Dank
daarom aan alle gevers, aan alle milde gevers.
De mensen van Proven hebben het bewijs ge
leverd dat ze willen geven, ook aan onbeken
den in de wereld die in de miserie zitten.
Niet in het minst ook mijn oprechten dank
aan alle medewerkers die tijd gemaakt heb
ben en die het niet ontzien hebben, de om-
slagen voor ,,Broederlijk Delen” ten huize
te bestellen en terug af te halen. U hebt allen
een schoon en edel werk van kristelijke naas
tenliefde verricht en mild gesteund. Nogmaals
dank aan allemaal. Moge God het U lonen.

Ons
PflrochiebhEld
Prcwen



Ons
P~IrochÎeb1ftd
Proven

3e Jaargang Nr 17 28 april 1974 Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

kefabriek ,, De Beukelaer” en naar de Zoo.
Er zijn nog enkele plaatsen Vrij. Prijs : 220 fr.
(ingang dierentuin inbegrepen). Iedereen mag
mee. Men gelieve zich aan te geven bij Maria
van Pols.
Uitslag Tombola (nog niet afgehaalde prijzen)
1529 - 1111 - 2080 - 3115 - 3307 - 2602
1599 - 2111 - 2796 2019 - 2865 - 3735
1341 - 1581 - 1156 - 2623 - 1816 - 3116
3149 - 1689 3505 - 3373 - 1853 - 3600
2678 - 1749 - 2569 - 1351 - 3041 - 2859
3088 - 1097 - 1483 - 1171 - 1684 - 3127
1134 - 3211 - 1679 - 2560 - 1426 - 1657
2640 - 3199 - 3738 - 2404 - 1442 - 2530
1645 - 3192 - 2607 - 1688

10 u. Pl. Begrafenis v. Anna Top, echtg.
v. Albert Vandoolaeghe.

19 u. Gez. mis v. Flavie Willeman, wed.

wedn. v. Celina Vanbezien

meulen Maria.
10 u. Gez. mis v. Jérôme Devos-Ver

( 4andag 29 april

Zondag 5 mei - 4de Paaszondag
8 u. Gez. 6-wekenmis v. een bijz. over

ledene (L.B.)
10 u. Gez. Gemeenschapsmis v. d. pa

rochianen - Eerste Kommunie van de
kleintjes.

Lectoren voor zondag 28 april
- Roger Pareyn: zaterdagavond 19 u.
- Kris Rousseeuw: zondagmorgen 8 u.( ESTER VAN DIENST (v. 28 april tot 4 mei) - Ludo Sticker: zondagmorgen 10 u.

t~. ri. Maes, Pastoor v. Krombeke. Tel. 401 .84
GENEESKUNDIGE DIENST Geboorten
Dokt. Vandercruysse (28 april) Tel. 306.47 - Veerle Hauspie, d. v. Frans en Greta Polley, Af te halen v66r 15 mei, bij Maria van Pols.
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67 Stationsstraat 32 Proven.
Veearts Goethals (28 april) Tel. 302.67 Zeer mooie foto’s
WIT-GELE KRUIS : Tel. 331 16 - Pascale Derycke, d. v. Alain en Nicole Cout Zeer mooie foto’s in kleur van de levendeBRANDWEER PROVEN : Tel. 30356 of 30325 teure, Blokweg 21, Proven. Kerststal zullen zondag aanstaande 28 april

In de Heer ontslapen uithangen in een kast achter glas bij de in-
Zaterdag 27 april - Anna Top, echtgenote van Albert Vandoo- gang der kerk. Wie zulk een foto begeert kan

laeghe, overleden te leper op zondag 21 april het aanvragen na iedere mis, in de sacristie.9 u. Pl. Begrafenis v. Damida Leupe, ‘74 in de leeftijd van 50 j. en die zaterdag Prijs voor een grote foto: 50 fr. en voor een
wed. v. Jules lnion. as. 27 april te 10 u. te Proven wordt begraven kleinere: 25 fr.

. Damida Leupe, weduwe van Jules Inion, Voetbalnieuws
overleden te Proven op dinsdag 23 april ‘74 T.S.C. Proven - F.C. Poperinge (Jeugd) : 3-1
in de leeftijd van 56 j. en die zaterdag 27
april ‘74 om 9 u. te Proven wordt begraven. Op zondag 28 april 1974: Bekerfinale voor

jeugdploegen te Komen.v. Marcel Verbrigghe Verhuizingen T.S.C. Proven - B.S. Geluveld.

Zondag 28 april - 2de Paaszondag - Wed. Busschaert-Monkerhey Irma, samen Supporters wees op tijd voor de bus. Vertrek
met Joël, Luc, Marc, Paul en Dirk Busschaert te 12.15 u. bij Frans Notredame.8 u. Gez. 6-wekenmis v. Cyriel Saelens uit Watouseweg 39 naar Gasthuisstraat 4

Proven. K.L.J. - Proven
- Lena Delporte uit Witsonestraat 2 Krombeke Vrijdag 26 april ‘74 om 20 u. stipt in de Sint-

naar Watouseweg 39 Proven, door omstan- Jozefszaal : Algemene Vergadering. Ditmaal
digheid van huwelijk met Raf Busschaert. een daverende ontspanningsavond. Niemand

Beste ouders van onze mag er ontbreken.
Eerste Kommuniekanten Publicatie van Italia-reis der K.L.J.
Op zondag 5 mei in de mis van 10 u. heeft (in volgend parochieblad).
uw kind het groot geluk zijn Eerste Kommu
nie te mogen doen. Wij priesters verheugen Briefke van uw pastoor
ons met U allen om deze heerlijke gebeurte- Dierbare Parochianen,
nis. Mogen wij U, vader en moeder, uitnodi- Toekomende week begint de meimaand.
gen om samen met uw kind naar de kerk te Wat verwachten we van die schone lente-
komen, en vooraan in de eerste rijen van de maand? In alle geval warmer weer, een stra
middenbeuk plaats te nemen. lende zon van nu voort, ook een beetje regen
De Eerste Kommunikanten zelf zullen hun

water nu en dan, en ook nog bloemen dieplaats hebben rond het altaar. We danken U ons verblijden. In één woord, we willen Gods

( D.V.) voor uw medewerking en rekenen ten zeerste heerlijke natuur op zijn best.op uw aanwezigheid. Als we authentieke gelovigen zijn, moeten we
Uw priesters : ook meeleven met de kerk, die de mooiste

Michel Ollivier, past. - André Matthijs medep. maand van het jaar heeft voorbehouden aan

(V.C.) Invullen van belastingsbiljetten de Lieve Vrouw. Maria is gedurende 20 eeu
wen van het kristendom een voorwerp geworZaterdag 4 mei Zitdagen: den van diepe verering.

Proven : v. 9 u. tot 12 u. op donderdag 2 mei De Maria-devotie is een bron van schone
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van Krombeke: v. 14 u. tot 16 u. ook op donderdag vreugde, van diepe rust, van edele gevoelens,

de grot uit dank (D.V.) 2 mei 1974. van troost en sterkte. We mogen die bron
Lokaal : Gemeentesecretariaat, Proven. niet verlaten of minachten. Mensen van Pro-19 u. Gez. mis v. Remi Maerten, echtg. ven, maakt tijd, en komt ‘s avonds in de mei

v. Palma Luyssen en v. oven, ouders, Bond der Bejaarden maand te 7u. bidden aan de grot op uw pa

ternoster.

8 u. H. mis v. e. bijz. overledene(M.P.)
Dinsdag 30 april
8 u. H. mis v. oven, ouders (D.D.)
Woensdag 1 mei - H. Jozef - Arbeider

intentie.
8 u. H. mis ter ere v. H. Jozef voor bijz.

Donderdag 2 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

Vrijdag 3 mei - Eerste Vrijdag
8 u. H. mis v. overl. vader en broer

broer en zuster. Op donderdag 9 mei ‘74: uitstap naar de Koe-



Zaterdag 4 mei

broer en zuster

ledene (L.B.)

kleintjes.
Maandag 6 mei
(. . H. mis v. e. bijz.
Dinsdag 7 mei
8 u. H. mis v. oven.
Woensdag 8 mei
8 u. H. mis v. oven.

Donderdag 9 mei
8 u. H. mis v. overl.

Vrijdag 10 mei

Zaterdag 11 mei
8 u. H. mis v. oven.
19 u. Gez. Jaarmis

3e Jaargang Nr 18 5 mei 1974 Verantw.

Lectoren voor zondag 5 mei
- Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.

Jan Vandenbroucke : zondagmorgen 8 u.
• Eerste Kommuniekant: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Mary-Ann Lamaire, d. v. Raphaël en Maria

Baes, Casselsestraat la, Proj’~’.
- Johan Deturck, z. v. André en Albine Gom

beir, Baron Mazemanlaan 14, Proven.

Geboorten
- Nathalie Verlet, d. v. Roger en Jeanine De

loz, Stationsstraat 5, Proven.
- Anja Worm, d. v. Johan en Marie-Christine

Vanhoucke, Bromstraat 6, Proven.

Huwelijksaankondigingen
- Georges Goudenhoofdt uit rue de Bailleul,

Berthen (Fr.) met Magda Ganne, St.-Jans
straat 7, Proven.

- Noël Inion uit Klyttestraat 2, Proven met
Mauricette Keygnaert uit Zonnebeke.

Eerste Kommunie
We herinneren aan de ouders van onze Eerste
Kommuniekanten dat ze zondag a.s. 5 mei
in de H. mis van 10 u. met hun kind zouden
op tijd aanwezig zijn, en plaats nemen in de
middenbeuk helemaal vooraan.
CHIRO: Jimpingdag
Op zondag 5 mei a.s. is er in Proven een
belangrijke dag voor de Chirogroepen van de
omliggende gemeenten.
Deze dag beperkt zich niet alleen tot Pro-
ven, maar strekt zich uit over het gehele
Vlaamse land. Het thema is JIMPING
Dit betekent:
• spelen dat het een lieve lust is
- een nieuwe sporttak waarbij meer deelne

mers zijn dan toeschouwers
- aan de burgemeester zeggen wat je denkt

over de spelmogelijkheden in de gemeente.
ouders en familie Dus zal onze gemeente overspoeld worden

(E.V.) met chiromeisjes en -jongens uit Krombeke,
Roesbrugge en Proven.
Bond der Bejaarden

(D v ) Op 9 mei ‘74: reis naar de Zoo. Verzamelingop de markt te Proven. Start om 7 u. stipt.
Wie zijn knapzak wil mededoen, zal geen tijd
verliezen.

Zondag 5 mei : verzustering met Reninge.
Vertrek om 13 u. stipt. Bijeenkomst: in de
Zaal St.-Jozef. Wat breng je mee?: een vrien

oer- delijk gezicht en een goede fiets.

Militair sedert 1 maart 1974
- Jean-Luc Dennekin, Watouseweg 72.
- Willy Dewickere, Reningsestraat 15

Gemeentelijk bericht
Het kerkhof van Proven is geen speelplaats
voor kinderen en ook geen vuilnisbelt. Wil
daarmee rekening houden.

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

Aktiviteitskalender voor mei
- Zaterdag 4 mei ‘74: in ,, ‘t Rozenhof”

Majorettenbal - harmonie Proven.
- Zaterdag 18 mei ‘74: in ,,‘t Rozenhof

T-Dansant - K.L.J.
- Vrijdag 31 mei ‘74: bij R. Donche te Haringe

Discoavond ,,Beethoven “ - Davidsfonds
Canada-wijk
Zondag 5 mei, grote toeristische uitstap voor
veteranen-car wagens. Aankomst: parking Ca
nada omstreeks 17.30 u.
De Reus werd verslagen - Bekerfinale
TSC PROVEN - BS GELUVELD: 3-1

Nu kan Geluveld klagen
Proven is toch boven.

Geluveld dat als uitgesproken favoriet vertrok,
is slechts sporadisch aan bod gekomen, en
dan nog dank zij hun groter gestalte. Zo ge-
raakten ze ook op voorsprong met een mooi
kopbaldoelpunt 0-1. Met die stand werd de
rust bereikt.
Kort na de kampwisseling bracht E. Duerinck
met een mooi gegeven vrijschop, de stand in
evenwicht 1-1. Proven nam van dan af de teu
gels voor goed in handen en Geluveld was
enkel nog gevaarlijk op een paar hoekschop
pen en verre inworpen. Toen E. Parmentier
op 10 min. vôôr ‘t einde de stand op 2-1 bracht
kwam er nog meer vuur in de ploeg en zo ge
raakte E. Duerinck nog alleen door en schoot
op 4 min. v66r ‘t einde de laatste hoop van
Geluveld stuk 3-1. Het werd een onvergete
lijke match met Danny Scharre in een glans-
rol en een vermelding voor de Provense ploeg
die van begin tot einde voor iedere bal ge
vochten heeft, en ondanks de hitte een fan.
tastische strijdlust tentoon spreidde.
Nogmaals proficiat na z’n mooi seizoen
Tweede in ‘t kampioenschap en

BEKERWINNAAR.
K.L.J. - Voetbal
Op zondag 5 mei speelt de Provense K.L.J.
afdeling een voetbalwedstrijd tegen F.C. ‘tVo
geltje. Dit op het terrein van Three Star Proven.
De wedstrijd begint te 14.30 u. Supporters
wees op post!

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
ik wil me speciaal richten tot de ouders van
onze 36 Pl.-Kommuniekanten en Vormelingen,
en zeggen dat hun jongens en meisjes een
degelijke voorbereiding hebben gekregen, die
hen zekerlijk deugd heeft gedaan.
Ik heb ook vernomen dat de ouders zeer
tevreden waren over de driedaagse die de
Vormelingen in groep hebben doorgebracht te
Westouter bij de Kosmos. Op die manier, een
keer weg van thuis, leren ze leven in dienen-
de liefde tegenover elkaar.
Op zondag 12 mei ‘74 in de mis van 10 u.
wordt U, vader en moeder met de familie van
onze Vormelingen en hun peters en meters,
uitgenodigd voor een treffende plechtigheid.

Ons
P~irochîeb1aEid
Pr~ven

C ~ESTER VAN DIENST (v. 5 tot 11 mei)
E. H. Ollivier, Pastoor Proven. Tel. 303.91
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Verhoeven (5 mei) Tel. 382.71
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
Veearts Vandenberghe (5 mei) Tel. 381 .60
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van
de grot uit dank (D.V.)

19 u. Gez. mis v. Remi Maerten, echtg.
v. Palma Luyssen en v. oven, ouders,

Zondag 5 mei - 4de Paaszondag
8 u. Gez. 6-wekenmis v. een bijz. over-

10 u. Gez. Gemeenschapsmis v. d. pa
rochianen - Eerste Kommunie van de

overledene (M.P.)

ouders (D.D.)

ouders en familie

8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van
de grot v. bijz. intentie (J.S.) V.K.S.J. - Proven

vader (C.S.)
v. Guillaume

quin, echtg. v. Yvonne Mortaigne
Zondag 12 mei
8 u. Gez. 6-wekenmis v. een bijz. over

ledene (L.B.)
10 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen. Pl. Kommunie en
H. Vormsel.



GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Sergier (12 mei) Tel. 401.92
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
Veearts Vulsteke (12 mei) Tel. 424.48
WiT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 11 mei
8 u. H. mis v. oven, vader (C.S.)

Zondag 12 mei - 5de Paaszondag

ledene (L.B.)

parochianen. Pl. Kommunie en

Maandag 13 mei

tentie van de gevers
Donderdag 16 mei
8 u. H. mis v. oven, broer (L.B.)

Zaterdag 18 mei

wed. v. Marcel Verbrugghe
vanwege de geburen.

Zondag 19 mei

ledene (L.B.)

Verhaeghe Madeleine.

3e Jaargang Nr 19 12 mei 1974 Verantw.

Lectoren voor zondag 12 mei
- Kris Rosseeuw: zaterdagavond 19 u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen
- Vormelingen: zondagmorgen 10 u.

Huwelijksaankondiging
Dirk Vandenbroucke, Duinkerksestraat 5, Pro-
ven met Lena Rubrecht, Boescheepseweg 47,
Poperinge.

Nog ,, Broederlijk Delen”
Het totaal bedrag van De Lovie moest nog
vermeld worden. Dat is 7.220 fr. . Onze op
rechte dank.

Wat we sterk aanraden
is, dat alle schoolgaande meisjes van het
3de, 4de, 5de en 6de leerjaar te Proven, de
studiegelegenheid die na de klasuren wordt
aangeboden aan de leerlingen onder toezicht
en geleide van hun juffrouw, er nuttig zouden
gebruik van maken. Er wordt aan de betrok
ken ouders gevraagd daarin met de school
nauw samen te werken en dit ten voordele
van hun kind.

Noord-Italië reis der K.L.J.
Van 28 juli ‘74 tot en met 4 aug. ‘74
MOLVENO / ANDALO tussen de DOLOMIE
TEN en het GARDA MEER, midden in de BREN
TA GROEP - een reis met imposante bergen
en blauwe meren en veel italiaanse zon -

en spaghetti
Vertrek Lichtervelde 5 u. - Proven 6 u.
Programma:
iste dag: Proven - Luxemburg - Saarbrucken -

Heilbronn - Kircheim a/Teck
2de dag: Kircheim - Ulm - Memmingen -

Kempten - Pfronten - Lermoos - Zin - Inns
bruck - Bremer (pas) - Bolzano - Molveno -

Andalo
(E.V.) 3de dag : Vrij in Molveno - eventueel wande

lingen in de prachtige Brenta-Dolomieten of
rond het plaatselijke meertje uitrusten.

4de dag : Dolomietentocht - Bolzano - Passo di
costalunga - Canazeli - Val Gardena - Bol
zano -Molveno - Prachtrit door de vrolijk
gekleurde rotsmassieven.

5de dag : Rit naar het Gardameer
6de dag: Voormiddag Vrij - ‘s namiddags een

tochtje door de Brenta-grouppe naar Madon
na di Campiglio, een bekend toeristen-
plaatsje langs groene berghellingen, berg
beken naar Val di Genova-watervallen en zo
terug naar Molveno, ofwel naar de top van
de Paganella (kabelbaan).

7de en 8ste dag: huiswaarts: Molveno-Proven
Prijs : 5.000 fr KLJ-leden - 5.200 fr niet-leden.
Alles inbegrepen, uitgenomen : drank bij maal
tijden, drinkgeld chauffeur, ingang boottocht
of kabelspoor.
Waardering en Bewondering
Volgens het getuigenis van de ouders der
Eerste-Kommuniekanten was de plechtigheid
in de kerk èn voor de kinderen èn voor de
ouders een deugddoende en ingrijpende plech

tigheid, bijzondenlijk door de eenvoudige ma
nier waarop ze werd aangeboden en geleid.
We danken meteen de meester en de zusters
die hun beste krachten hebben gegeven in de
voorbereiding tot de Eerste-Kommunie. Als
ook danken we alle vaders en moeders om
hun aanwezigheid op één van de schoonste
dagen in het leven van hun kind.
Voorbehouder~ plaatsen
Voor wat de Pl. Kommunie en H.Vormsel be
treft van zondag a.s. 12 mei in de Hoogmis
te 10 u., zijn er voor de ouders en hun familie,
peters en meters voorbehouden plaatsen. -

Hoeveel? - Zeer veel, want vergeet niet er
zijn 36 Vormelingen.
We zullen gans het voorste gedeelte van de
kerk van links naar rechts op de ganse breed
te voorbehouden voor ouders en familie, pe
ters en meters van de Vormelingen, die per
familie bij mekaar mogen zitten. De peters
en meters verlaten op beurt hun plaats en
gaan bij hun Vormeling staan, wanneer ze
zien dat deze zich gereed maakt om gevormd
te worden. Binst het Vormsel staat de peter
of de meter links van de Vormeling.
Verloren
Wit-metalen honden-collier met medaille. Te
rug te bezorgen in de pastorie. ,, Snoeck
Majoretten-bal
Het Majorettenbal, ten voordele van de Mu
ziekmaatschappij heeft plaats op zaterdag
11 mei in ,,‘t Rozenhof” bij André Lemahieu,
opgeluisterd door het dansorkest ,, Avanti
Begin om 20 uur.
K.L.J.-Meiklokjes - T-Dansant
Wanneer : zaterdag 18 mei ‘74 te 20 uur.
Waar? : Zaal ,, ‘t Rozenhof “ - Proven.
Toegang : 50 fr. (vôôrverkoop 40 fr.)
Met medewerking van ,, Disco Rose Garden
Iedereen van harte welkom.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Zondag a.s. 12 mei ‘74 zal Professor Danneels
van het Groot Seminarie van Brugge aan sa
men 36 jongens en meisjes het H. Vormsel
toedienen ter gelegenheid van hun Pl. Kom
munie.
Ik mag zeggen: in Proven wordt dit een een
voudige en sobere plechtigheid. Alle uitwen
dige tralala valt weg, om meer aandacht te
kunnen besteden aan hogere waarden in het
leven van jongens en meisjes die nu omtrent
11 jaar worden.
Ik mag er ook nog bijvoegen, de ouders moe
ten niets betalen aan de pastoor ter gelegen
heid van de Pl. Kommunie en H. Vormsel.
MOETEN NIETS BETALEN : uit principe houd
ik daaraan. - Maar ze mogen altijd vrijwillig
ter gelegenheid van deze plechtigheid hun
gift aan de parochiekerk geven bij de offeran
de die zal gehouden worden voor ouders en
familie, peters en meters. En op die manier
zeggen we U van harte dank.

Ons
P~irochieb1ftd
Prcven

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

8 u.

ESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 mei)
E. H. Vanden Abeele, Pastoor van Roesbrugge

Tel. 303.74

19 u. Gez. Jaarmis v. Guillaume Ber
quin, echtg. v. Yvonne Mortaigne

8 u. Gez. 6-wekenmis v. een bijz. over-

10 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

H. Vormsel.

8 “. H. mis v. e. bijz. overledene(M.P.)
L isdag 14 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

Woensdag 15 mei
8u. H.mis ter ere v. 0. L. Vrouw uit

de kapel van de Uilegatstraat tot in-

Vrijdag 17 mei
8 u. H. mis v. overleden tante (M.D.)

8 u. H. mis v. oven, moeder en vader
19 u. Gez. mis v. Flavie Willeman,

8 u. Gez. 6-wekenmis v. een bijz. over-

lOu. Gez. Jaarmis v. Emiel Soenen -



parochianen

genheid van Rerum-Novarum
Vrijdag 24 mei
8 u. H. mis v. oven, tante (M.D.)

3e Jaargang Nr 20 19 mei 1974 Verantw.

Zaterdag 25 mei
8 u. H. mis v. oven, moeders en vader
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Irma Coene,

wed. van Camiel Coutigny
Zondag 26 mei - 7de Paaszondag
8 u. Gez. mis v. Cyniel Saelens, wedn.

v. Celina Vanbezien, vw. de geburen
10 u. Gez. mis v. Jérôme Vermeulen,

echtg. v. Maria Leys, vw. de Muziek-
maatschappij ,, De Volksvreugd

Lectoren voor zondag 19 mei
- Geert Vandenbussche: zaterdagavond 19 u.
- Guido Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Ludo Sticker: zondagmorgen 10 u.
Tweemaal door brand geteisterd
Albert Notredame, wonende Stationsstraat 58,
Proven, houdt er aan de geburen en de brand
weer te bedanken om de hulp die zij hem ge
boden hebben bij de brand die in zijn huisje
is uitgebroken in de nacht van zaterdag op
zondag 12 mei laatstieden.
Mensen van Proven, ik meen als pastoor, dat
ik uw aandacht mag trekken op de betrokken
persoon die nu voor de tweede keer door
brand wordt geteisterd, en van wie ik weet,
zeer veel schade heeft geleden door zijn in
boedel die in de vlammen is opgegaan.
Wij priesters zijn bereid gelijk welk initiatief
ten zijne voordele te steunen. Intussen mag
ik wellicht voorstellen de persoon in kwestie
privaat met een mild gebaar te bedenken.
Indien gevers liever onbekend blijven, dan
kunnen ze mij iets geven om het hem te over
handigen.
Tot kind Gods gedoopt

Emmanuel Parret, z. v. Frans en Suzanne
Devos, Couthoflaan 24, Proven.

Na het H. Vormsel
Professor Danneels - de Vormselbedienaar -

heeft zijn bewondering uitgesproken over de
manier waarop het H. Vormsel werd toege
diend aan 36 Pl.-Kommuniekanten te Proven.

(E.V.) Proficiat op de eerste plaats aan de meisjes
en jongens zelf die zô aandachtig hebben
meegeleefd. Meteen zei hij ook dat het hem
trof dat zo veel volk in de kerk aanwezig
was, en het is vooral bewonderenswaardig
dat alle mensen gebleven zijn tot na de plech
tigheid die één uur en een kwart heeft ge
duurd. Hij wist ook nog te zeggen, dat spijts
de zeer grote aanwezigheid, dat het z6 rustig
was in de kerk, dat er aandacht was en be
langstelling. Dat strekt tot eer voor Proven.

Bedevaart naar Oostakker
Op donderdag 13 juni ‘74 gaan wij voor de
46ste maal met onze dekenij op bedevaart
naar Oostakker. Wegens de 50ste verjaardag
van het afsterven van priester Poppe (10 juni
1924) nemen wij er dit jaar ook Moerzeke

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

bij. Hierdoor ondergaat het programma een
lichte wijziging.
Inschrijving: lSOfr. samen. Uw naam binnen-
brengen in de pastorie tegen donderdag 6 juni

K.A.V. - Proven
Op maandag 20 mei a.s. wordt een handwerk-
les gegeven voor onze leden door Mevr. Mer
levede met als onderwerp:

HAAKSTEKEN VOOR KUSSENS”
Dit is in de Zaal ,, St.-Jozef” om 19.30 u. We
hopen op een talrijke opkomst. Het Bestuur
Bond der Bejaarden
De reis gaat door op donderdag 27 juni ‘74.
Men vraagt uw naam zo gauw mogelijk aan
te geven bij het bestuur.
Militair sedert 2 mei 1974
- Willy Gruwez, Watouseweg 11, Proven.
K.L.J.-Meiklokjes - T-Dansant
Wanneer: zaterdag 18 mei ‘74 te 20 uur.
Waar? : Zaal ,, ‘t Rozenhof “ - Proven.
Toegang : 50 fr. (vôôrverkoop 40 fr.)
Met medewerking van ,,Disco Rose Garden “.

Iedereen van harte welkom.

Godelieve Deheegher, Couthof laan 9
te Proven
gaat op 23 mei ‘74, dus ,, Ons Heer Hemel
vaartdag ‘ eerstkomend opnieuw als lekemis
sionaris naar de Philippijnen. Zij is ene van
de onzen, van Proven. Zij werkt ginder niet
voor eigen belang, ver vandaar, maar voor
anderen, meestal armen, zeer arme kinderen.
Ik meen, Provenaars, dat we haar niet met le
ge handen zo van onzentwege mogen laten
vertrekken.
Met het aanstaande weekend 18 en 19 mei
komt zij in al de missen een kort woordje
spreken over haar werk ginder in de Philip
pijnen. Men heeft ook de gelegenheid iets te
geven in de schaal die U wordt aangeboden
voor haar kleuters in haar missiegebied. Dank.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Hoe en vanwaar die Kruisdagen. De kruis-
dagen hebben hun ontstaan te danken aan de
heilige Mamertus, bisschop van Vienne in
Frankrijk. Talloze rampen hadden het bisdom
reeds geteisterd. Als op een paasavond de
burcht van Vienne in vlammen oplaaide, wel
ke gans de stad met vernieling bedreigde.
Toen vatte Mamertus de gedachte op, deze
herhaalde rampen door openbare smeekbe
den af te wenden. Hij besloot tot het houden
ener boetprocessie op de drie dagen vôôr
0. H. Hemelvaart (Vde eeuw). Door een ver
ordening van het Concilie van Orleans (511)
werd dit gebruik aan Gallië voorgeschreven
en in 816 door Paus Leo III tot de gehele Ka
tholieke Kerk uitgestrekt.
Het heeft nog altijd zin met de kruisdagen
te bidden voor de vruchten der aarde, opdat
ze zouden gespaard worden van rampen en
tegenslag.

Ons
Pa~irochîeb1ud
Proven

[ _STER VAN DIENST (v. 19 tot 25 mei)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke. Tel. 401 .84
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandenberghe (19 mei) Tel. 306.37
Dokt. Vandercruysse (23 mei) Tel. 306.47
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
Veearts Goethals (19 mei) Tel. 302.67
Veearts Vandenberghe (23 mei) Tel. 381 .60
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 18 mei
8 u. H. mis v. overl. moeder en vader
19 u. Gez. mis v. Flavie Willeman,

wed. v. Marcel Verbrugghe
vanwege de geburen.

Zondag 19 mei
8 u. Gez. 6-wekenmis v. een bijz. over

ledene (L.B.)
10 u. Gez. Jaarmis v. Emiel Soenen -

Verhaeghe Madeleine.
andag 20 mei - Kruisdag

8 u. H. mis v. e. bijz. overledene (M.P.)
Dinsdag 21 mei - Kruisdag
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw uit

de kapel v. d. Uilegatstr. v. bijz. int.
Woensdag 22 mei - Kruisdag
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

19 u. Gez. 6-wekenmis v. Anna Top,
echtg. van Albert Vandoolaeghe

Donderdag 23 mei - 0. H. Hemelvaart
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

10 u. Gez. mis v. de leden en oven.
leden v. h. A.C.W. Proven, ter gele-

15 u. Pl. Huwelijksmis van Georges
Goudenhooft en Magda Ganne
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Lectoren voor zondag 26 mei
Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
Alfons Debergh: zondagmorgen lOu.

In de Heer ontslapen
Cyriel Vanlerberghe, weduwnaar van Maria
Julia Morrez, overleden te Proven op donder
dag 16 mei ‘74 in de leeftijd van 86j. en die
woensdag II. 22 mei ‘74 om 10 u. te Proven
werd begraven.
Gebedsdag voor de Roepingen
Zaterdag en zondag e.k. 25 en 26 mei is het
de gebedsdag voor de roepingen. In al de mis
sen wordt er dan ook gesproken over de
priesterroeping, en is er ook omhaling voor
het werk der priesterroeping.
Om te blijven onthouden
Bedevaart naar Oostakker en Moerzeke (we
gens 50ste verjaardag van het afsterven van
priester Poppe) op donderdag 13 juni ‘74. U
kunt U laten inschrijven in de pastorie te
Proven (150 fr) tegen donderdag 6 juni.
Programma van de bedevaart:
7.30 u. afreis uit de parochies buiten Poperinge
8 u. afreis op de Grote Markt te Poperinge
8.15u. afreis op de Grote Markt te leper
10.30 u. te Oostakker in de basiliek: Eucha

ristieviering met homelie, waarna groet aan
de grot en ommegang

13.30 u. afreis naar Moerzeke, bezoek aan de
grafkapel, enz.

15.30 u. terugreis over St.-Niklaas: bezoek
aan het historisch kasteel Walburg en het
sterrekundig Heirman-uurwerk (hier wordt
inkomgeld gevraagd)

17 u. verzameling en terugreis naar huis!

Op donderdag 28 mei, namiddagreis naar Avel
gem. Vertrek om 12 u. op de Markt. Bezoek
aan de Arno fabrieken. Prijs llOfr. (gratis
koffie).
Bedanking
Godelieve Deheegher die op 0. L. Heer Hemel
vaartdag opnieuw naar de Philippijnen ver
trokken is, dankt zeer hartelijk allen die
haar missiewerk steunen met hun gebed en
ook geldelijk. De omhaling van zondag II.
bracht 5.162fr. op, om kleedjes te kopen voor
haar kleuters.
Bij Gaston Rosseeuw
Zondag 26 mei : Grote fietsenrally, 15.000 fr.
prijzen. - iste prijs: mooie fiets - 2de prijs
draagbare radio - 3de prijs: zetel - Verder nog
mooie prijzen. Inschrijving 50 fr., vanaf 13 u.
Sinksen-kermis te Proven

MET AANDACHT LEZEN
TEN BATE

VAN ALLE NERINGDOENERS
ZATERDAG 1 JUNI

te 20 u. bij M. Sergier: prijskaarting voor de
leden van de spaarkas.

te 20 u.: T.-Dansant bij A. Lemahieu met
Discobar ,,Rosegarden “. Inkom vrij.

ZONDAG 2 JUNI
te 9.15 u.: Grote vinkenzetting in ,. ‘t Jagers-
hof” bij R. Devos.
Huldiging door het gemeentebestuur van
Cyrille Descamps-Ghesquiere en Camiel De
vos-Boury, om hun Gouden Bruiloft
te 10 u.: Dankmis, waarna ontvangst door het
gemeentebestuur, opgeluisterd door de mu
ziekmaatschappij.
Internationale voetbalwedstrijden:
te 14.30 u.:
T.S.C. Proven(jeugd) - U.S. Hondschoote(pup.)
te 16 u.:
T.S.C. Proven(sen.) - U.S. Hondschoote(senj
te 18 u.: Wandelconcert en Show door de
muziekmaatschappij ,, De Volksvreugd “, en
huldiging van de jeugdploeg T.S.C. Proven -

winnaars van de wisselbekers in het tornooi
van de Westhoek.
te 19 u.: Laatste kermiskaarting bij Mevr. U.
Savaete.
te 20 u.: Groot bal bij A. Lemahieu met Dis
cobar ,,Rosegarden “. Inkom vrij.

MAANDAG 3 JUNI
te 9 u.: Plechtig jaargetijde voor de over
leden parochianen.
te 9.15 u.: Vinkenzetting bij A. Lemahieu.
‘s Namiddags: Grote wielerwedstrijd: Krite
rium van de Westhoek. Inschrijving om 15 u.
bij Mevr. U. Savaete. Vertrek om 16 u. bij A.
Berten. Aankomst bij het gemeentehuis. Prijs-
uitdeling bij M. Dewippe.
te 18 u.: op het plein voor ‘t Rustoord: Spel
zonder Grenzen, ingericht door ,, Moeder
N’oom “. Inschrijving vooraf bij G. Rosseeuw

(Volgende week vervolg)

Briefke van uw pastoor
HART en HARTELIJKHEID

Dierbare Parochianen,
De maand juni is de maand van het H. Hart.
Misschien is het ook de maand om eens te
tonen dat wij een goed hart hebben.
Hier volgen enkele spreuken en gedachten
die betrekking hebben op het hart, en die
ons soms van nut kunnen zijn.
- Recht van weerskanten ten top gedreven,

dan gebeurt altijd het grootste onrecht.
- Hard tegen hard is altijd onzacht.
- Al bezit ik zoveel geld en kennis . . . zonder

liefde (hart) ben ik niets.
- De mannen geraken hun fouten kwijt langs

het verstand, de vrouwen langs het hart.
- Niets kan het verstand zo doen dwalen, of

zo voor dwaling behoeden, als het hart.
- Heeft de duivel het hart, hij heeft ook de

tong.
- Houd uw hart vrij, dan kan het immer welge

moed en vrolijk zijn.
- ,, Heb een kinderhart jegens God,

een moederhart jegens uw medemens,
het hart van een rechter jegens U zelf

Ons
PflrochÎeblftd
Prcwen

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

~-.,1ÉESTER VAN DIENST (v. 26 mei tot 1 juni)
E. H. Ollivier, Pastoor v. Proven. Tel. 303.91
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Verhoeven (26 mei) Tel. 382.71
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
Veearts Vulsteke (26 mei) Tel. 424.48
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 303 56 of 303 25

(E.V.) K.A.V. op reis

Zaterdag 25 mei
8 u. H. mis v. oven, moeders en vader
19 u. Gez. 6-wekenmis v. lrma Coene,

wed. van Camiel Coutigny
Zondag 26 mei - 7de Paaszondag
8 u. Gez. mis v. Cyriel Saelens, wedn.

v. Celina Vanbezien, vw. de geburen
10 u. Gez. mis v. Jérôme Vermeulen,

echtg. v. Maria Leys, vw. de Muziek-
maatschappij ,, De Volksvreugd

Maandag 27 mei
8 u. H. mis v. e. bijz. overledene (M.P.)
P~~sdag 28 mei

H. mis v. overl. ouders en familie

Woensdag 29 mei
8 u. H. mis v. oven, moeder en familie

(S.C.)
Donderdag 30 mei
8 u. H. mis v. oven, ouders (S.S.)
Vrijdag 31 mei - 0. 1. Vrouw Bezoek
8 u. H. mis v. overt. moeder (M.D.R.)
Zaterdag 1 juni
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot, tot int. v. d. gevers.
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Anna Top,

echtg. v. Albert Vandoolaeghe
Zondag 2 juni - Pinksteren
8 u. Gez. mis v. Urbain Savaete, echtg.

v. Yvonne Becquart, vw. de N.S.B.
10 u. Pl. Dankmis aangevraagd door

het Gemeentebestuur voor de Jubi
larissen : Cynille Descamps-Ghes
quiere Irma en Camiel Devos-Boury
Gabrielle ter gelegenheid van hun
Gouden Bruiloft.



GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Neuville (2 juni) Tel. 303.38
Dokt. Sergier (3 juni) Tel. 401.92
Veearts Goethals (2 juni) Tel. 302.67
Veearts Vandenberghe (3 juni) Tel. 381.60
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 1 juni
8w H.mis ter ere v. O.L.Vrouw van

de grot, tot int. v. d. gevers.
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Anna

echtg. v. Albert Vandoolaeghe

Zondag 2 juni - Pinksteren
8 u. Gez. mis v. Urbain Savaete, echtg.

Yvonne Becquart, vw. de N.S.B.
u. Pl. Dankmis aangevraagd door

het Gemeentebestuur voor de JLIbi
larissen : Cyrille Descamps-Ghes
quiere Irma en Camiel Devos-Boury
Gabrielle ter gelegenheid van hun
Gouden Bruiloft.

Maandag 3 juni
9 u. Pl. Jaargetijde voor de overleden

parochianen
Dinsdag 4 juni
9 u. Pl. Jaargetijde voor de gesneuvel

de soldaten en burgerlijke slachtof
fers van beide wereldoorlogen.

Woensdag 5 juni
8 u. H. mis v. e. bijz. overledene (M.P.)
Donderdag 6 juni - H. Norbertus
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(E.V.)

Vrijdag 7 juni - Eerste Vrijdag
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.D.R.)

3e Jaargang Nr 22 2 juni 1974 Verantw.

Zaterdag 8 juni
8 ii. H. mis v. over!, ouders (S.S.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. lrrna Coene.

wed. v. Carniel Coutigny
Zondag 9 juni - H. Drieéénheid
8 u. Gez. 6-wekenmis v. e. bijz. over

ledene (L.B.)
10 u. Gez. mis voor overleden Familie

Vanrenterghem en zoon Dirk

Lectoren voor zondag 2 juni
- Kris Rosseeuw: zaterdagavond 19 u.
- Geert Vandenbussche: zondagmorgen 8 u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 10 u.
Tot kind Gods gedoopt
- Nathalie Verlet, d. v. Roger en Jeannine

Deloz, Stationsstraat 5 - Proven.
Geboorte
- Ann Devos, d. v. Raoul en Rita Bouve, Gast

huisstraat 38 - Proven.
Huwelijksaankondigingen
- Frans Vandenbroucke, Duinkerksestraat 2,

Proven en Rita Yde, Krombeeksestraat 63,
Krombeke.

Gilbert Delanote, Nachtegaalstraat 6, Roes
brugge en Magda Vulsteke, Duinkerlcseweg
6, Proven.

- Willy Detroy van St.-Agata-Berchem en Josi
ane Derycke, Blokweg 7, Proven.

K.V.LV. Proven op reis
- Naar: Brugge - Zeebrugge - ‘t Zwin
- Wanneer: donderdag 20 juni, vertrek om 8 u.
- Thuiskomst : ?
Iedereen houdt 20 juni Vrij. Ook de boer, uw
echtgenoot, kan mee. U hoort nog van ons.

De schrijfster: Vr. Frans Ganne.

Sinksen-kermis te Proven

DINSDAG 4 JUNi
te 9 u.: Plechtig Jaargetijde voor de gesneu
velde soldaten en burgerlijke slachtoffers
van beide oorlogen.
‘S Avonds: Prijskaarting in de herbergen
,,Breda “ - ,, De Hopperank” en ,, ‘t Bolders
hof “. Inschrijving in ,,De Hopperank “.

DONDERDAG 6 JUNI
‘s Avonds: Prijskaarting bij A. Lemahieu.

ZATERDAG 8 JUNI
te 20 u.: Vogelpikwedstrijd Proven-Vlamertin
ge bij Gerard Vandromme.

ZONDAG 9 JUNI
te 16 u.: Vinkenzetting bij Cyriel Dever.

ZATERDAG 15 JUNI
te 20 u.: Prachtige Prijsuitdeling van de voet
balpronostiek ,, Rood-Geel bij Fr. Notredame

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

Bedevaart naar Oostakker - 13.6.’74
Zie volledig programma in vorig parochie-
blad. Men kan nog inschrijven tot donderdag
6 juni in de pastorie (l5Ofr.).

Verloren
Een kind heeft een gouden ring verloren met
het signaal, de letter ,, R. “. Wie deze kost
bare ring terugvindt, kan hem afgeven in de
pastorie. We zouden de eerlijke vinder zeer
dankbaar zijn.

Bond der Gepensioneerden
Verbroederingsfeest op woensdag 5 juni om
14 uur in de Zaal ,,‘t Rozenhof” bij André
Lemahieu. Met medewerking van Meester
Vandenabeele. Humor, zang, muziek en tom
bola. Gratis koffie. Inkom 20 fr.

K.V.L.V. - Proven
Langemark - oktober 1972, leeft nog in ons
geheugen. Wanneer nog eens zo’n dag?
Wel op dinsdag 4 juni 1974 te 14 u. te Pope
ringe in ,, De Kring - Bertenplaats.

Hartelijke groeten en welkom.

Bericht aan alle V.K.S.-ers
Onze kampplaats 1974 gaat door in Tessen
derlo vanaf 5 tot 13 augustus. Wat de om
geving betreft worden we dit jaar goed be
deeld. Op 200 m. van onze kampplaats vin
de we uitgestrekte toegankelijke bossen. De
roeivijver van Averbode ligt op 9 km. af
stand. Een zwembad ligt ook in de dichte om
geving. Wij hopen dat alle-V.K.S-ers het kamp
niet zullen missen. We hopen alvast op mooi
weer! De leiding.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

ER IS VEEL PLEZIER OP AARDE,
MAAR ER IS TE WEINIG VREUGDE

Op het Kermis-programma van Sinksen, dat
verleden week en ook deze week in het pa
rochieblad staat, - ten dienste van de bevol

(vervolg) king - zie ik dat er binst de kermis, prijs
kaartingen zijn, en vinkenzetting, en spel
zônder grenzen, en voetbalwedstrijden, en
vo!ksvermaken, en wandelconcert met schow,
en zang en dans en muziek, en velokoers, en
vogelpikwedstrijden, en nog allerlei attrakties
meer. . . ik wens, mochten alle neringdoeners
en winkeliers en cafébazen en allen die bij
de kermis baat kunnen hebben, mochten allen
welvaren en een beetje profijt opdoen.
Laten we echter ook de kerk niet vergeten,
want kermis komt voort van kerkmis. Ik mag
aldus uw aandacht trekken op uw zondag-
mis met de hoogdag van Sinksen en op de
plechtige jaargetijden maandag en dinsdag
voor de overleden parochianen en voor de
gesneuvelden. Moge St.-Victor, de patroon-
heilige van onze kerk, fier zijn over alle Pro
venaars.

Ons
Pur~chÎeb1ud
Provén

IESTER VAN DIENST (v. 2 tot 8 juni)
E. H. Vanden Abeele, Pastoor v. Roesbrugge

Tel. 303.74

Top - Pierre Develter, Haringestraat 9, Roesbrugge
en Sonja Dewippe, Mazemanlaan 1, Proven.



Dokt. Vandenberghe (9 juni) Tel. 306.37
Veearts Vandenberghe (9 juni) Tel. 381.60
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 8 juni
8 u. H. mis v. oven, ouders (S.S.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Irma Coene.

wed. v. Camiel Coutigny

Zondag 9 juni - H. Drieéénheid
8 u. Gez. 6-wekenmis v. e. bijz. over

ledene (L.B.)
10 u. Gez. mis voor overleden Familie

Vanrenterghem en zoon Dirk
Maandag 10 juni

H. mis v. e. bijz. overledene (M.P.)
Dinsdag 11 juni
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

Woensdag 12 juni
(M.M.)

8u. H.mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Donderdag 13 juni - H. Sacramentsdag
8 u. H. mis v. overl. ouders (S.V.)
Vrijdag 14 juni
8 u. H. mis v. oven, ouders (V.S.)
Zaterdag 15 juni
8u. H.mis v. oven, familie (V.I.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Anna Top,

echtg. v. Albert Vandoolaeghe
Zondag 16 juni
8 u. Gez. 6-wekenmis v. e. bijz. over

ledene (L.B.)
10 u. Gez. Jaarmis voor Julia Morrez,

Lectoren voor zondag 9 juni
- Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
- Guido Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Michel Borrey: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Veerle Hauspie, d. v. Frans en Greta Polley,

Stationsstraat 32 - Proven.

Geboorte
- Bart Veniere, z. v. Willy en Christiane Brey

ne, Reningsestraat 6 - Proven.

Huwelijksaankondiging
- Hendrik Borra, Molendreel 6, Proven en

Daisy Houwen, 0. L. Vrouwkruisstraat, Pope
ringe.

Bedevaart naar Oostakker
Op donderdag 13 juni ‘74. Vertrek uit Proven
om 7.30 u. ‘s morgens.

Eerlijke vinders
De ring met signaal ,, R. “ werd gevonden
door eerlijke vinders uit de Mazemanlaan
nr. 33 en teruggegeven aan de eigenaar. Onze
oprechte dank en bewondering voor deze eer
lijke daad.

Schepen met goud
Wij houden eraan onze schepen de heer Geor
ges Quaghebeur en zijn echtgenote mevrouw
Ida Kinget, Poperingestraat 1, Krombeke, har
telijk geluk te wensen en proficiat als jubi
larissen in ‘t goud, 50 jaar getrouwd. Schepen
Quaghebeur is gemeenteraadslid te Krombeke
sedert 26 jan. 1933 n schenen sedert 13 Jan.
1947. Een plechtige dankmis ter gelegenheid
van hun gouden bruiloft, zal opgedragen wor
den in de parochiekerk van St.-Blasius te
Krombeke op zondag 9 juni om 10 uur.

Aankomst
- Gilbert Deschodt, Palingstraat 3, Watou en

Rita Donche, Haringeplaats 8, Roesbrugge
naar Stationsstraat 70, Proven.

Militair sedert 4 juni 1974
- Yvo Rappelet, Molendreef 4bis - Proven.

De Kapelwagen komt
Reeds 25 jaar zorgt Oostpriesterhulp voor
de vluchtelingen uit Oost-Europa en het Verre
Oosten.
U kunt helpen met uw gift en met uw pakket.
(Koffie, suiker, thee, cacao, chocolade, melk-,
groenten-, vlees- en visconserven, peperkoek,
macaroni, rijst, bloem, melkpoeder, soep in
pakjes. Zeep en zeeppoeder. Dekens, stoffen
op de rol, breiwol en katoen. Kleding, onder-
en bovengoed (vooral voor mannen.)
De Kapelwagen voor Oostpriesterhulp komt
naar Proven op maandag 24 juni aanstaande.
Ook zal in het weekend van 22 en 23 juni in
al de missen gepredikt worden over en voor
de vervolgde Kerk in de landen achter het
IJzeren Gordijn.

Feestvreugde te Proven,
op 19, 20 en 23 juni 1889

(vervolg)
De tweede inrijpoort door de werklieden ver
sierd, droeg een ander chronogram. Hierlangs
kwamen de Echtelingen, omringd door hun fa
milie, dienstboden en door de leden van ,, De
Krullebolle” tot op het bordes van het prach
tig versierde en bevlagde kasteel. Daar las
de hovenier Camiel Declerck, in zijn eigen
naam en in die van alle andere werklieden
een brief vol gelukwensen af en Jozef Her-
rent bracht de allerhartelijkste groeten van
wege het kamerpersoneel. Dit laatste had
rechtover het kasteel ook een prachtige praal
boog opgericht. Daarna trok het jonge Paar
zich terug in zijn nieuwe thuis, terwijl de
feestvreugde in de omtrek nog tot in de
late uren nadaverde.
‘s Anderendaags, na de middag, vormde zich
bij de herberg ,, Den Grooten Keizel “ een
stoet, die naar het kasteel trok om er de
Weledele Heer en Mevrouw af te halen. Hij
zou er, na volledige vorming bij het kasteel,
als volgt uitzien:
Vooraan twee ruiters, die de verenigde wa

pens droegen der families Mazeman-van Ou
tryve.

Het muziekkorps van Rousbrugge-Haringhe.
De meisjesschool bestuurd door Juffrouw Lu
cie Vliege.

De vrije jongensschool bestuurd door Meester
Thiers.

De gemeenteschool bestuurd door Meester
Lacock. (‘t vervolgt)

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

GELUKKIG en GELUKKIG ZIJN
Als we maar gelukkig zijn, zeggen de mensen,
dat is het bijzonderste Inderdaad, maar la
ten we dan één ‘t wat goed onthouden : ,, om
gelukkig te zijn, moeten we gelukkig maken
Wie? de andere moeten we gelukkig maken.
Een gelukkige dezer aarde werd eens ge
vraagd, wat hem tot zijn volledig geluk nog
ontbrak. Hij antwoordde: ,, EEN NAGEL” -

Hoe zo, een nagel? - Ja, zei hij, opdat ik
daarmee mijn geluk zou kunnen vastnagelen.
Denk eens na, beste mensen, op de volgende
spreuken:
- Meestal zoekt de mens zijn geluk zoals

hij zijn bril zoekt, als hij hem op de neus
heeft.

- Het geluk is daar, waar men het vindt, zel
den daar, waar men het zoekt.

- Men zou veel gelukkigen kunnen maken
met al het geluk, dat in de wereld verloren
gaat.

- De weg van het geluk vindt men bijna altijd
dicht bij ons.

- Hij is nooit gelukkig, die niet graag iemand
gelukkig ziet.

Dat zijn spreuken, zekerlijk de moeite waard
om over na te denken.

Ons
Purochieblud
Proven

3e Jaargang Nr 23 9 juni 1974 Verantw. uitg.past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk.Schoonaert

t iSTER VAN DIENST (v. 9 tot 15 juni)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke. Tel. 401 .84
GENEESKUNDIGE DIENST

echtg. van Cyniel Vanlerberghe.



‘. H. mis v. oven, moeder (M.S).
Lisdag 18 juni
8 u .H. mis ter ere van H. Rita v. bijz.

intentie (l.M.)
Woensdag 19 juni
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(M.M.)
Donderdag 20 juni
8 u. H. mis t. e. v. d. Goddelijke Voor

zienigheid v. bijz. intentie (R.V.)
Vrijdag 21juni - H. Hart van Jezus
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.D.R.)
Zaterdag 22 juni
8 u. H. mis v. oven, ouders (V.S.)
19 u. Gez. Jaarmis v. René Busschaert

Vercruysse Elodie en oven. kinders
Zondag 23 juni
8 u. Gez. 6-wekenmis v. e. bijz. over

ledene (L.B.)
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Cyriel Vanler

3e Jaargang Nr 24 16 juni 1974 Verantw.

Lectoren voor zondag 16 juni
- JoëI Busschaert: zaterdagavond 19 u.
- Geert Vandenbussche: zondagmorgen 8 u.
- Chiro-jeugd: zondagmorgen 10 u.

Geboorte
- Anja Goethals, d. v. Frans en Erica Reghee

re, Markt 5, Proven.

In de Heer ontslapen
Eerw. Zuster Godelena, (Marguerite De Gee
ter, zuster van Eerw. Heer pastoor Michiel
De Geeter). Zij was 42 jaar missiezuster in
Ruanda. Overleden te Duffel op donderdag
6 juni ‘74 in de leeftijd van 68 jaar en die
maandag Ii. 10 juni ‘74, om 11 u. in de Kapel
der Witte Zusters te St.-Michiels-Brugge werd
begraven.

Maurits Devloo, weduwnaar van Julia Denys,
overleden te Proven op maandag 10 juni ‘74
in de leeftijd van 79 jaar, en die zaterdag
15 juni ‘74 om 9.30 u. te Proven wordt be
graven.

Oostpriesterhulp
Men laat ons weten, dat op 22 en 23 juni, in
onze parochiekerk in al de missen zal komen
prediken over en voor de vervolgde Kerk in
de landen achter het IJzeren Gordijn : E. H.
Demets van Kuurne. De Kapelwagen komt
dan door onze straten op maandag 24 juni
om pakjes in te zamelen (kledingstukken en
levensmiddelen).

Zomerfeesten ,, De Lovie”
Wij nodigen U dit jaar opnieuw uit, tot het
bijwonen van onze Zomerfeesten. U kent on
ze grote zorg, ni. het zoeken naar een oplos
sing voor het verblijf van onze volwassen -

wordende gehandicapte jongens. Vandaar op
nieuw onze Zomerfeesten, dit jaar op zaterdag
29 en zondag 30 juni, en voor de bonden der
Gepensioneerden inzonder op maandag 1 juli
‘74. Te 14 u. gaan wij van start. Dit jaar met
een bonte verscheidenheid van optreden en
muziek. Naast illustre namen als Rossi en Co,
Clowns, Miss Tania, Ross Noneyo en de fa
kir Ikaja, die ons Fakurisme, Magnitisme en
Hypnose brengen van de bovenste plank. Het
entreegeld blijft op 20 fr. per persoon.

Bond der Bejaarden
Wij gaan donderdag 27 juni ‘74 naar Lessine.
Vertrek om 6 u. ‘s morgens uit Proven naar
Doornik, Beaumont. Stop om koffie te drin
ken. Vandaar naar Lessine, terug langs Dinant,
Namen en via Brussel terug naar huis, met
een kleine halte in de hoofdstad van het
land. Om 10 u. thuis. Iedereen mag mee, er
zijn nog plaatsen Vrij.

Voetbalnieuws

plaatselijke voetbalclub. Hartelijk dank voor
dit mooie gebaar.

Grote waarheid
Wie zijn kind verwend laat leven,

die zal voor hem gewis nog beven
Nog niet zô lang geleden werd een jonge
kerel veroordeeld wegens roofmoord. Als
oorzaak van zijn slecht leven voerde hij aan

Mijn moeder heeft me bedorven

Aan de landbouwers
Bij deze brengen wij ter kennis dat de be
schermingszone rond de haard van mond- en
klauwzeer van Roesbrugge is opgeheven.
De schutkring rond de haarden Roesbrugge
en Stavele blijft bestaan.

Verloren
een broek, verpakt in wit plastieken zak. Af
geven in de pastorie, Kerkstraat 16.

Apoteek gesloten
Zondag 16, maandag 17 en dinsdag 18 juni ‘74
is de apotheek gesloten.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

WELKE STIEL?
Een vader vroeg zijn zoon, toen deze aan de
tijd gekomen was dat hij een levensstaat zou
kiezen, welk beroep hij dacht aan te gaan.
De jongen zei, dat hij als kok op een kasteel,
zich wel goed zou kunnen door ‘t leven slaan.
De vader deed hem dus bij een kok in de
leer. Doch weldra keerde de jongen naar huis
terug : hij kon de hitte van het vuur niet ver
dragen.
Hij zou liever visser worden. Zo ging de va
der met hem naar een visser. Doch dra was
de jongen weer thuis, het water was te nat
en stak hem tegen.
Hij wou maar liever jager worden. Hij trad
dus bij een jager in de leer. Doch weldra
kwam hij van bij de jager weer naar huis.
Altijd buiten zo bij storm en wind en regen,
dat was niet voor hem.
Hij verlangde een ernstiger leven en wilde
hovenier worden. Ook dit keer deed de vader
zijn goesting en bracht zijn zoon bij een ho
venier. Doch weldra was de zoon weerom
thuis, altijd gestopen zitten boven de aarde
was •te lastig zei hij en hij vroeg aan zijn
vader of hij niet een ander soort werk wist?
Toen keek de vader zijn jongen aan : Vuur,
water, lucht en aarde, alles hebt ge nu be
proefd en overal een moeilijkheid gevonden.
En al moest ge nog tien maal van beroep
veranderen, denkt ge dan dat het anders
wordt? Blijf waar ge zijt en pak moedig het
werk aan. Door het verzet, dat ge ondervindt,
groeit uw kracht.

Ons
Purochîeblud
Pr4~ven

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

( STER VAN DIENST (v. 16 tot 22 juni)
E. H. Ollivier, Pastoor v. Proven. Tel. 303.91
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandercruysse (16 juni) Tel. 306.47
Veearts Vulsteke (16 juni) Tel. 424.48
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 15 juni
8 u. H. mis v. oven, familie (V.l.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Anna Top,

echtg. v. Albert Vandoolaeghe
Zondag 16 juni
8 u. Gez. 6-wekenmis v. e. bijz. over

ledene (L.B.)
10 u. Gez. Jaarmis voor Julia Morrez,

echtg. van Cyniel Vanlerberghe.
(Deze mis wordt verzorgd door de
Chiro-jeugd).

Maandag 17 juni

berghe, wedn. v. Julia Morrez
Zondag II. werd door een trouwe supporter,
een prachtige voetbal geschonken aan de

Wij danken bij voorbaat onze Chiro-jeugd, die
zondag 16 juni ‘74 de hoogmis zal verzorgen.



GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Verhoeven (23 juni) Tel. 382.71
Veearts Goethals (23 juni) Tel. 302.67
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 22 juni
8 u. H. mis v. oven, ouders (V.S.)
19 u. Gez. Jaarmis v. René Busschaert

Vercruysse Elodie en oven. kinders
Zondag 23 juni
8 u. Gez. 6-wekenmis v. e. bijz. over

ledene (L.B.)
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Cyriel Vanler

berghe, wedn. v. Julia Morrez
Maandag 24 juni -

H. Johannes de Doper
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.S).

4sdag 25 juni
8 u. H. mis v. e. bijz. overledene(M.P.)
Woensdag 26 juni
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.D.R.)
Donderdag 27 juni - H. Cyrillus
8 u. H. mis ter ere v. Broeder lsidoor

uit dank (V.V.)
Vrijdag 28 juni
8 u. H. mis v. oven, ouders (D.C).
Zaterdag 29 juni -

H H. Petrus en Paulus
8 u. H. mis v. overl. familie (V.l.)
11 u. Pl. Huwelijksmis v. Frans Van

denbroucke en Rita Yde
19 u. Gez. Jaarmis v. Martha Dumelie,

echtg. v. Marcel Benauwt
Zondag 30 juni
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen
10 u. Gez. Jaarmis v. Alfons Vulsteke

Coene Clothilde

Lectoren voor zondag 23 juni
- JoëI Busschaert: zaterdagavond 19u.
• Roger Pareyn: zondagmorgen 8 u.
- Alfons Debergh: zondagmorgen 10 u.

Geboorte
- Stefan Deboutte, z. v. Sylvain en Bernadette

Bakeroot, Bromstraat 17 - Proven.

Huwelijksaankondiging
- Hugo Vermeulen, Stationsstraat 56, Proven

en Gody Deschodt, Stationsstraat 67, Proven

Zomerfeesten ,, De Lovie”
Op zaterdag 29 en zondag 30 juni, en voor de
bonden der Gepensioneerden op maandag
1 juli 1974 te 14 uur.

De Kapelwagen komt naar Proven
Aanstaande maandag 24 juni komt de Kapel-
wagen voor ,, Kerk in Nood - Oostpriester
hulp naar onze parochie, voor een inzame
ling van nog bruikbare kleding, niet bederf
bare levensmiddelen en medikamenten.
Wil zo goed zijn uw pak met kleding e.a. goed
samen te binden.
In al de missen wordt in dit week-end van
22-23 juni gepreekt door E. H. Demets over
en voor de ,, Kerk in Nood - Oostpriesterhulp
De omhaling wordt gehouden ten voordele
van dit werk.

Een goede raad
Dokter, ik ben altijd zo zenuwachtig als ik
mijn examens moet afleggen - wat moet ik
doen om die zenuwachtigheid te overwin
nen ? - Het anwoord van de dokter was : ,, Om
zo weinig mogelijk op de zenuwen te zijn,
is het best dat men eerst goed studeert.

De Meitak op de toren
In de voorbije week hebben we verandering
zien gebeuren aan de koepel van onze toren.
Vernieuwd van ijzersterk hout, goed voor 300
jaar, volgens het getuigenis van één van de
werkers, die als een acrobaat van de ene
stelling naar de andere wipt. Ook werd reeds
een ontwerp binnengebracht voor het binnen
werk van de kerk.

K.L.J. - nieuws
- Op zondag 23 juni ‘74: tweede volleybal
match tussen onderlinge K.L.J.-Ieden. Dit om
10 uur in de Gemeentelijke Jongensschool
te Proven.
- Op zaterdag 13 juli hebben we onze jaar
lijkse ééndagsreis. Dit jaar gaan we naar de
vallei van de Semois. We vertrekken om 6 u.
van Proven Markt. De prijs bedraagt 250 fr.
per persoon. Inschrijving bij Rik Ryon, Blok-
weg 2, Proven of bij Lutgarde Yde, Krombeek
sestraat 65 - Proven (Tel. 307.00) mits be
taling. - Schrijf vlug in, want de plaatsen zijn
beperkt. De leden kunnen inschrijven ten
laatste tot 4 juli ‘74

Chiro-meisjes. Leden en niet-leden.
Proven en Krombeke zijn nu samen, waarom
ook dan niet samen werken als jeugdvereni
ging? Dit is een speciale uitnodiging van
wege de meisjes-chiro Krombeke, die reeds
al vele jaren bestaat, en die zou willen uit
breiden. De jongens-chiro is wel door ieder
een gekend in Proven. Wel, waarom de meis
jes-chiro dan niet? Alle meisjes van Proven
tussen 6 en 13 jaar worden vriendelijk uit
genodigd naar onze wekelijkse chiro-vergade
ringen. Deze gaan door iedere zondagnamid
dag van 14 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal
te Krombeke (achter de kerk).
Dus op zondag 23 juni : alle meisjes tussen
6 en 13 jaar naar Krombeke voor onze eerste
algemene bijeenkomst. Natuurlijk hebben we
ook ieder jaar ons bivak Dit jaar gaan we
naar Tiegem van 11 tot en met 18 augustus.
Nadere inlichtingen omtrent het bivak krijgt
U bij een huisbezoek van één van onze leid
sters. Tot kijk!

De Chiro-leiding Krombeke

Feestvreugde te Proven,
op 19, 20 en 23 juni 1889

(vervolg)
Een gedeelte uit de feeststoet:
Het pompierskorps met de brandspuit, gifte
van Weledele Heer Baron Jules Mazeman
als burgemeester van Proven.

De gilde van Sint Victor.
De St.-Sebastiaansgilde ,, De ware vrienden
van Couthove

Het bureel van weldaad, de kerkfabriek en de
gemeenteraad. (‘t vervolgt)

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

EEN MOOI LIEDJE
Aan de
afdeling
luidt als

Al wat je doet, doet goed boy,
Al wat je doet, doet goed!
Al wat je doet, ten doet er niet toe
Maar doet het en doet het goed!

Mocht het hen helpen het kleine van iedere
dag goed te doen. Mochten ook grotere jon
gens en meisjes hun plicht van iedere dag
goed volbrengen. Mocht iedereen die stu
deert de volgende gedachten goed onthouden

Niet een zenuwachtige en daverende in
spanning, maar een volgehouden en regel
matig werk, dat is plicht

Waar de plicht roept, moet het hart zwij
gen

Men heeft twee of driemaal in zijn leven
de gelegenheid om moedig te zijn, en elke
dag de gelegenheid om niet laf te zijn “.

,, Hoe meer men naar vermaken tracht, hoe
min men plicht en deugden acht”.
Ik wil besluiten, dierbare vrienden, met te
zeggen dat de dagelijkse inspanning voor
jongeren die studeren van groot belang is.

Ons
PurochIebliEld
Proven

3e Jaargang Nr 25 23 juni 1974 Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

STER VAN DIENST (v. 23 tot 29 juni)
E. H. Vanden Abeele, Pastoor v. Roesbrugge

Tel. 303.74

jongens en meisjes van de lagere
heb ik een liedje aangeleerd. Het
volgt:



( STER VAN DIENST (v. 30 juni tot 6 juli)
E. ri. Maes, Pastoor van Krombeke. Tel. 401 .84
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Neuville (30 juni) Tel. 303.38
Veearts Goethals (30 juni) Tel. 302.67
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 29 juni -

H H. Petrus en Paulus
8 u. H. mis v. over!, familie (V.l.)
11 u. Pl. Huwelijksmis v. Frans Van

denbroucke en Rita Yde
19 u. Gez. Jaarmis v. Martha Dumelie,

echtg. v. Marcel Benauwt
Zondag 30 juni
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen
10 u. Gez. Jaarmis v. Alfons Vulsteke

Coene Clothilde
~ndag 1 juli

8u. H.mis v. overl. moeder (M.S).
Dinsdag 2 juli
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijz. intentie (J.L.)
Woensdag 3 juli - H. Thomas
8 u. H. mis ter ere v. h. H. Hart voor

bijz. intentie (P.B.)
Donderdag 4 juli - H. Elisabeth
8 u. H. mis voor over!, broeder (L.B.)
Vrijdag 5 juli - Eerste Vrijdag
8 u. H. mis v. overl. ouders (C.P.)
15u. Pl. Huwelijksmis van Pierre De

velter en Sonja Dewippe.
Zaterdag 6 juli - H. Godelieve
8u. H.mis v. overl. moeders (C.D.)
11 u. Pl. Huwelijksmis van Gilbert De

lanote en Magda Vulsteke.
19 u. Gez. Jaarmis v. Maurits Devos,

3e Jaargang Nr 26 30 juni 1974 Verantw.

Zondag 7 juli
8 u. Gez. mis voor Victorina Danheel,

wed. van Emeric Desmarey.
10 u. Gez. Jaarmis v. Alice Louwaege,

echtg. van Guillaume Desmyter.

Lectoren voor zondag 30 juni
- Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Jozef Vulsteke: zondagmorgen 10 u.
Huwelijksaankondiging
- José Boerhaeve uit St.-Sixtusstraat 85 Pope

ringe en Rita Heens uit Watouseweg 41,
Proven.

Zomerfeesten ,, De Lovie”
Op zaterdag 29 en zondag 30 juni, en voor de
Bonden der Gepensioneerden op maandag 1
juli te 14u.
24 uren van leper
gaat door in de avond en nacht van 28-29 en
30 juni 1974. Parkours voor Proven: Blok
straat, Molendreef, Duinkerksestraat, Uilegat
straat, Bromstraat. Veiligheidszorgen zijn ge
troffen. Niettemin wordt aangemaand voor
wie dan op de baan is tot voorzichtigheid.
Autowijding op zaterdag 6 juli en
zondag 7 juli na iedere H. mis
Mevrouw, Mijnheer,
Wij hebben de eer U uit te nodigen tot de
jaarlijkse auto-zegening in het week-end van
zaterdag 6 juli en zondag 7 juli. Juist in het
begin van de grote vakantie waarin verschrik
kelijk veel wordt gereisd en een enorm ver
keer op de baan is.
De auto.wijding of van gelijk welk voertuig
zal plaatshebben te Proven (om het ons men
sen gemakkelijk te maken) in het week-end
van zaterdag 6 juli en zondag 7 juli na iedere
H. mis. Dus al de auto’s of gelijk welk voer
tuig die 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 godsvrucht en vermogen in de schaal
die daartoe zal aangeboden worden in al de
missen op het week-end van 6 en 7 juli. In al
de missen zal dan ook gepreekt worden over
het veilig wegverkeer.
Oostpriesterhulp dankt
De Kapelwagen heeft welgevaren te Proven.
We danken de bevolking omwille van hun
mildheid. De opbrengst in geld : 6.258,5Ofr.
in natura (pakjes) : 2.300 kg. De geleiders dan
ken ook vooral de jongens en meisjes van
Proven die gans de dag met de Kapelwagen
zijn meegelopen om pakjes af te halen, ze
hebben we schoon werk verricht ten voor-
dele van de Kerk in nood.
Bond der Gepensioneerden - De Lovie
Vertrek op de Markt te Proven om 14 uur
naar de Zomerfeesten in de Lovie te Proven.

op 19, 20 en 23 juni 1889
(vervolg)

De optocht werd gesloten door de rijkswacht
en de veldwachter. Iedere groep was vooraf
gegaan door een ruiter te paard, drager van
een gilde- of een vaderlandse vlag.
Toen men op Couthove aankwam werden de
Heren Rubbrecht, Desmyttere, Camerlynck en
Lermytte afgevaardigd om de Jonggehuwden
op hun kasteel te gaan gelukwensen. Ze wa
ren vergezeld van schoolgaande meisjes, die
.bloemtuilen droegen. Ze zouden tevens de
aankomst van de stoet melden en het jonge
paar uitnodigen deze tot aan de dorpsplaats
te willen vergezellen om er alles, wat de Pro
venaars er, ter hunner eer, bereid hadden, in
ogenschouw te komen nemen.
Om twee uur werden de afgevaardigden en
de meisjes met ruikers in de grote zaal van
het kasteel ontvangen. Kort daarna verlieten
ze dit opnieuw in gezelschap van de Heer
Baron en van Mevrouw de Barones.
Pas buiten namen achtereenvolgens Notaris
Rubbrecht en zijn twee zonen Oswald en
Raphaël het woord om namens de ganse
Provense bevolking de beste wensen van
langdurig geluk en voorspoed aan de Echte
lingen over te maken. Jongejuffers Marcelline
Rubbrecht en Alida Camerlynck boden van
wege hun familie een bloementuil aan. Nog
veel meer wensen volgden dan, door de vol
genden uitgesproken:
Achille Wullus, bestuurder der Muziekmaat

schappij ,,l’Union de Rousbrugge
Juffrouw Hélène Butaye bood bloemen na
mens deze maatschappij. (‘t vervolgt)

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,
Graag en van harte wensen we proficiat op
de eerste plaats aan al ons grotere jongens
en meisjes die geslaagd zijn in hun exames.
Tevens onze welgemeende gelukwensen aan
hun gelukkige ouders.
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 exames 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 vakan
tie. We zouden U nochtans gaarne nu en dan
eens zien in onze parochiekerk. Zo nodigen
we U uit te komen naar de jeugdmis van 8 u.
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 die twee dagen met U
samen zijn in de H. mis, bij de Vader, de
Bron van alle goed.

Ons
Pflrochîebkld
Pr~ven

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

Feestvreugde te Proven,

echtg. van Maria Decuyper.



3e Jaargang Nr 27 7 juli 1974 Verantw.

Lectoren voor zondag 7 juli
- Frans Yde: zaterdagavond 19 u.
- Guido Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Guido Monkerhey: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Isabelle George, d. v. Claude en Oda Lucas,

Mazemanlaan 8, Proven.

Auto-zegening op zaterdag 6 juli
en zondag 7 juli
Na iedere H. mis van zaterdagavond 6 juli en
zondagvoormiddag 7 juli zullen de auto’s, de
fietsen en bromfietsen, de moto’s of gelijk
welk ander voertuig of tractor, die geparkeerd
staan rondom de kerk, ter plaatse gewijd wor
den.
Over alle mensen, voetgangers of bestuur
ders van voertuigen, die in de kerk aanwezig
zijn zal ook een bijzonder zegeningsgebed
gelezen worden. In al de missen zal dan ook
gesproken worden over het veilig wegverkeer.
Uw bijdrage als lid van de St.-Kristoffelsgilde
kunt ge vrijelijk geven in de school die U
tijdens de H. mis op zaterdag en zondag zal
aangeboden worden.
Mensen vragen: hoeveel?
Er zijn mensen die vragen : hoeveel moeten
we eigenlijk geven per jaar om lid te zijn van
de St.-Kristoffelsgilde. Het antwoord is: U
zijt daarin volledig vrij. Die de wijding van
zijn voertuig ernstig en gelovig opneemt,
diens bijdrage zal ook serieus zijn. Ik heb al
dikwijls mensen horen zeggen : ,, een ongeluk
is z6 gauw gebeurd “ en ze voegen er nog
gewoonlijk aan toe : ,, en ‘k zou zelf niet
gaarne de oorzaak zijn van een ongeluk langs
de weg voor andere mensen “.

Moesten we ieder jaar gespaard zijn van
ongelukken langs de weg dan zouden we
gaarne 100 fr. geven als lidgeld. - Met uw bij
drage zal in de loop van het jaar voor U per
soonlijk een H. mis worden gelezen.
Bij het binnenkomen in de kerk, zaterdag
avond en zondag aanstaande zal een omslag
overhandigd worden, waar ge uw bijdrage
kunt insteken. Dank.

Vertrekken
- Roose Norbert en Devloo Nadine, Klytte

straat 5 naar Gasthuisstraat 8 Poperinge.
- Vandenbroucke Frans, Duinkerkestraat 2 en

Yde Rita, Krombeeksestraat 63, naar Polen-
laan 27 Poperinge.

KL.J-Sportfeest te Proven
Op zondag 21 juli om 14 u. gaat het jaarlijks
gewestelijk sportfeest door in het park van
‘t Couthof. De deelnemende afdelingen zijn
Poperinge, Watou, Reningelst, Vlamertinge,
Stavele en Proven. Deze feestnamiddag wordt
geopend door de muziekmaatschappij van
Proven. Daarna volgt: volksdans, ritmiek,
vendelen, hinderniskoers, lopen, piramides,
enz. Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd
te komen suporteren.

Eéndagsreis K.L.J.
Wie nog wenst in te schrijven voor de één
dagsreis op 13 juli naar de Vallei van de Se
mois kan dit nog bij Rik Ryon of bij L. Yde.
Vanaf heden kunnen ook niet-leden inschrij
ven, mits betaling van 250 fr.

K.L.J.-Gewestbal
Op zondag 14 juli hebben we ons jaarlijks
Gewestbal. Dit gaat door in de Zaal ,, De
Kring “ te Poperinge. Iedereen is hartelijk
welkom.

Ziekendag 0. L. Vrouw v. St.-Jan -

Poperinge
Op 11juli1974: bus - Krombeke-hoek (Lema
hieu A.) te 14.35 u.. Op de Markt te 14.37 u.
Kaarting Gepensioneerden
Op woensdag 10 juli - gewoon lokaal.

Feestvreugde te Proven,
op 19, 20 en 23 juni 1889

(vervolg)
Notaris Rubbrecht, vice-hoofdman der schut
tersgilde ,, De ware vrienden van Couthove “.

Juffrouw Céleste Verfaillie bood hierna de
ruiker aan.

Zij ook sprak gelukwensen in naam der meis
jesschool.

Hierna werd de erewijn aangeboden en ver
volgens verliet het ganse gezelschap het do
mein van het kasteel. De stoet zette zich in
beweging, richting dorpsplaats. Overal ston
den praalpoorten en zag men opschriften : aan
de voorgevel van de herberg ,, De Klytte “.

(‘t vervolgt)

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen.
Gedurende de grote vakantie is er iedere
woensdag en vrijdag : Jeugdmis voor alle
jongens en meisjes, klein en groot.
Waarom?, en wat gaan ze daaraan hebben?
Zouden we de kinderen niet beter Vrij laten
en ze laten uitslapen ‘s morgens.
Dierbare ouders, laten we elkander goed be
grijpen. Vooraf mag ik zeggen : de kinderen,
de jongens en de meisjes zijn vrij te komen
of niet. - Er is geen verplichting, er is hier
geen kwestie van moeten. - Er is alleen maar
een uitnodiging naar de Jeugdmis. Die gaarne
komt zal aanwezig zijn.
Op tijd opstaan ‘s morgens zal voor velen al
een inspanning vragen, maar ‘t is een inspan
ning die deugd kan doen en waardevol is.
In de Jeugdmis zullen wij priesters aanwezig
zijn samen met uw kinderen, jongens en meis
jes om ze iets mee te geven uit de Eucharis
tieviering, al ware het maar: ,, één goede ge
dachte “ die zijn invloed kan hebben op hun
dag, op hun leven, dat laten we aan 0. L. Heer
over. Zelfs een praatje na de mis onder el
kaar kan zo aangenaam zijn voor onze jongere
en grotere studenten, jongens en meisjes.

Ons
Pa~irochÎebkid
Prc~ven

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

‘~STER VAN DIENST (v. 7 tot 13 juli)
L. . ~. Ollivier, Pastoor van Proven. Tel. 303.91
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Sergier (7 juli) Tel. 401 .92
Veearts Goethals (7 juli) Tel. 302.67
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 6 juli - H. Godelieve
8 u. H. mis v. oven, moeders (C.D.)
11 u. Pl. Huwelijksmis van Gilbert De

lanote en Magda Vulsteke.
19 u. Gez. Jaarmis v. Maurits Devos,

echtg. van Maria Decuyper.
Zondag 7 juli
8 u. Gez. mis voor Victorina Danheel,

wed. van Emeric Desmarey.
10 u. Gez. Jaarmis v. Alice Louwaege,

echtg. van Guillaume Desmyter.
Maandag 8 juli

H. mis v. e. bijz. overledene (M.P.)
Dinsdag 9 juli
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw voor

bijz. intentie (J.L.)
Woensdag 10 juli
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.D.R.)
Donderdag 11juli - H. Benediktus
8 u. H. mis voor oven, broeder (L.B.)
Vrijdag 12 juli
8 u. H. mis v. oven, vader (J.J.V.)
10.30 u. Pl. Huwelijksmis v. Hugo Ver

meulen en Gody Deschodt
Zaterdag 13 juli - H. Hendrik
8 u. H. mis v. overl. ouders (S.V.)
19u. Gez. Jaarmis v. Jozef Fossaert,

z. v. Romain en Rachel Dehaeck
Zondag 14 juli
8 u. Gez. mis v. Henri Gruwez en huis

vrouw Eugenie Alderweireidt
10 u. Gez. Jaarmis v. Martha Sys,

echtg. v. Jérôme Top



GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandenberghe (14 juli) Tel. 306.37
Veearts Vandenberghe (14 juli) Tel. 381 .60
APOTEEK: E. Regheere Tel. 302.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 331 16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 303 56 of 303 25

Zaterdag 13 juli - H. Hendrik
8 u. H. mis v. oven, ouders (S.V.)
19 u. Gez. Jaarmis v. Jozef Fossaert,

z. v. Romain en Rachel Dehaeck
Zondag 14 juli
8 u. Gez. mis v. Henri Gruwez en huis

vrouw Eugenie Alderweireidt
10 u. Gez. Jaarmis v. Martha Sys,

echtg. v. Jérôme Top
Maandag 15 juli
8 u. H. mis v. e. bijz. overledene (M.P.)
Dinsdag 16 juli - 0. 1. Vrouw v. Carmel

H. mis v. oven, ouders (S.V.)
~~oensdag 17 juli
8 u. H. mis v. oven, ouders, schoon

ouders en familie (G.D.)
Donderdag 18 juli
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw, Hulp

der Kristenen (M.R.)
Vrijdag 19 juli
8 u. H. mis voor de leden van de Sint

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

de grot uit dank (V.D.)
11 u. Pl. Huwelijksmis van José Boer

en Rita Heens.
Gez. Jaarmis voor Margriet De

graeve, echtg. van Cyriel Dever.
Zondag 21 juli
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen.
10 u. Gez. mis voor André Heens,

echtg. van Gerarda Gheeraert.

3e Jaargang Nr 28 14 juli 1974 Verantw.

Lectoren voor zondag 14 juli
- Kris Rosseeuw: zaterdagavond 19 u.
- Roger Pareyn: zondagmorgen 8 u.
- chiro: zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Laura Devos, weduwe van Achiel Simoen,
overleden te Poperinge op maandag 3 juli
1974 in de leeftijd van 63 jaar en die dinsdag
II. 9 juli 1974 om 10 u. te Proven werd be
graven.

Jeugdmis
We zeggen proficiat aan al ons jongens en
meisjes die hun best doen om iedere woens
dag en vrijdag de Jeugdmis bij te wonen en
mee te vieren. Vergeet niet steeds uw strook
jes mee te brengen met uw naam en adres,
en deze in ‘t mandje te werpen vooraan in
de kerk.
Op het laatst van de vakantie zullen we zor
gen voor een aangename verrassing voor al
diegenen die hun best hebben gedaan om de
Jeugdmis bij te wonen.
We bedanken meteen de ouders voor hun
goede medewerking, in die zin dat ze hun
kinderen niet verplichten te komen, maar ze
alleen herinneren en aanmoedigen tot de
Jeugdmis.

Bond der Bejaarden
Op donderdag 8 augustus 1974 ‘s namiddags
gaan we een uitstapje doen naar ‘t Noorden
van Frankrijk. De prijs is 130 fr. Er wordt ook
een avondetentje aangeboden gratis door de
bond. Het kan een zeer aangenaam reisje
worden. Zich aangeven aan Maria van Pols.

K.L.J.-Sportfeest te Proven
Op zondag 21 juli om 14 u. gaat het jaarlijks
gewestelijk sportfeest door in het park van
‘t Couthof. De deelnemende afdelingen zijn:
Poperinge, Watou, Reningelst, Vlamertinge,
Stavele en Proven. Deze feestnamiddag wordt
geopend door de muziekmaatschappij van
Proven. Daarna volgt: volksdans, ritmiek,
vendelen, hinderniskoers, lopen, piramides,
enz. Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd
te komen suporteren.

Jeugdmis - Chiro
Maandag 15 juli vertrekken onze chiro-jon
gens naar St.-Maartens-Latem voor hun jaar
lijks bivak. Zij zullen zondag a.s. 14 juli om
10 uur de Jeugdmis verzorgen voor het wel
slagen van hun kamp.
Wij wensen hen goede reis, veel zon, ont
spanning en goede thuiskomst.
Vertrokken
- Dewippe Sonja, Mazemanlaan 1 - Proven

door omstandigheid van huwelijk met De
velter Pierre, naar Handelskaai 1A, Kortrijk.

- Vulsteke Magda, Duinkerksestraat 6 - Proven
door omstandigheid van huwelijk met Dela
note Gilbert, naar Nachtegaalstraat 6, Roes
brugge-Haringe.

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

K.L.J. - Reis
We willen de ingeschrevenen voor onze reis
naar de Vallei van de Semois nog eens ver
wittigen dat we vertrekken op de Markt te
Proven om 6 u. stipt.
Chiro-meisjes - Krombeke
Gedurende gans de grote vakantie zijn alle
meisjes welkom tussen 7 en 12 jaar op onze
wekelijkse vergaderingen. Deze gaan door
iedere donderdagnamiddag van 2 u. tot 4.30 u.
in de parochiezaal te Krombeke.
Feestvreugde te Proven,

op 19, 20 en 23 juni 1889
(vervolg)

Ook zag men opschriften boven de ingangs
deur van Edmond Desomer, dwars over de
weg bij ,, De Naaldoog “, bij de woning van
de jachtwachter Louis Elslandere, bij de her
berg ,, De Wijngaard “ (Fréderick Theeten) en
bij de hofstede, bewoond door Pieter Winnock.
De bewoners van het gehucht ,, De Keizel
hadden ook een prachtige poort met opschrift
ineengetimmerd. De volgende stond bij het
inkomen van de dorpsplaats. Dan zagen we
verzen op het huis-in-aanbouw van Notaris
Rubbrecht, op de gevel van het Oudmannen
huis. (‘t vervolgt)
Briefke van uw pastoor

ZE ZEGGEN
Dierbare Parochianen,
Ik wil mijn briefje beginnen met een vertel
ling. Aan de tafel van een Bisschop begon
een gast afkeurende bemerkingen te maken
over een afwezige. Het duurde niet lang of
de Bisschop riep zijn knecht en beval hem,
met duidelijke hoorbare stem, de betrokken
persoon te vragen dadelijk naar het bisschop
pelijk paleis te komen en mee aan tafel te
zitten. - In uiterste verlegenheid begon de
kwaadspreker enige uitvluchten te stamelen.
De Bisschop echter ging door: ,, Is dat niet
de gewone gang van zaken, dat de beschul
digde komt om zich te verdedigen
Dierbare mensen, ik zou de vraag willen stel
len, hoe dikwijls wordt er GOEDS gesproken
over afwezigen. De afwezigen zijn mensen die
zich niet kunnen verdedigen.

Ze zeggen
is altijd gevaarlijk.

Lees eens de volgende spreuken:
- ,, Er is geen mens, die geen gebreken heeft,

hij is de beste, die er ‘t minste heeft
- ,, Over de gebreken van anderen klappen,

is tijd verspillen, het is best de onze te
verbeteren

- ,, Die wel ziin eigen hert doorziet,
die spot met zijnen buurman niet

- ,, De lasteraar heeft de duivel op de tong,
de luisteraar heeft de duivel in de oren

- ,, Daar zijn geen heiligen in de hemel,
die niet op aarde gelasterd werden “.

Is het niet spijtig dat vele mensen blind zijn
voor hun eigen gebreken, maar dikwijls zo
helderziende voor de gebreken van anderen.

Ons
P~arochIebktd
Proven

( ~ESTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 juli)
L .i.Vanden Abeele, Pastoor v. Roesbrugge

Tel. 303.74

aeve
19 u.



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

de grot uit dank (V.D.)
11 u. Pl. Huwelijksmis van José Boer
aeve en Rita Heens.
19 u. Gez. Jaarmis voor Margriet De

graeve, echtg. van Cyriel Dever.
Zondag 21 juli
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen.
10 u. ( ‘. mis voor André Heens,

echtg. van Gerarda Gheeraert.
Maandag 22 juli - H. Maria Magdalena

H. mis v. e. bijz. overledene (M.P.)
Dinsdag 23 juli
8 u. H. mis v. oven, ouders (S.V.)
Woensdag 24 juli
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(D.G.)
Donderdag 25 juli - H. Jacobus
8 u. H. mis v. overl. zuster (M.R.)
Vrijdag 26 juli - H H. Joachim en Anna
8 u. H. mis voor de leden van de Sint

Knistoffelsgilde.
Zaterdag 27 juli
8 u. H. mis ter ere van de Goddellijke

Voorzienigheid (T.V.)
19u. Gez. mis v. Maurits Borra, echtg.

van Madeleine Brysbaert.
Zondag 28 juli
8 u. Gez. mis v. e. bijz. overledene vw.

de geburen (L.B.)
10 u. Gez. Jaarmis voor overl. echtg.

en vader.

Lectoren voor zondag 21 juli
- Johan Lobelle: zaterdagavond 19u.
- Geert Vandenbussche: zondagmorgen 8 u.
- Ludo Sticker: zondagmorgen 10 u.

Te Deum
Zondag 21 juli 1974 na de Hoogmis : ,,Te
Deum “ ter gelegenheid van het feest van de
Dynastie.

Jeugdmis
Iedere woensdag en iedere vrijdag te 8 u.
Proficiat aan alle jongens en meisjes die vol
houden om trouw aanwezig te zijn.

Aankomsten
- Lena Rubrecht uit Boeschepestraat 47 Po

peringe door omstandigheid van huwelijk
naar Duinkerksestraat 5 Proven.

- Georges D’Alleine en Leteu Francisca uit
Babbelaarstraat 36 naar Krombeeksestraat
93 Proven.

K.L.J.-Sportfeest te Proven
- Wanneer: zondag aanstaande 21 juli te 14 u.
- Waar: in het Park van ‘t Couthof.
- Voor wie: voor volgende deelnemende af

delingen : Poperinge, Watou, Reningelst,
Vlamertinge, Stavele en Proven.

- Wat gebeurt er zo al: Muziek - volksdans -

ritmiek - vendelen - hinderniskoers - lopen
piramides - enz...

Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd te ko
men suporteren.

Historische gebeurtenis
2 september 1944 - 12 juli 1974

Nieuwe Brandvensters.
Begin van de maand augustus 1944 komen

duitse soldaten met 200 gevangenen - poli
tieke gevangenen - die hier te Proven moeten
komen werken om de plaats gereed te maken
om vliegende bommen af te schieten op En
geland. Ze hebben gewerkt, maar gelukkig
op ‘t einde van de maand moeten zij vertrek
ken omdat de Engelsen en Amerikaanders
te snel opkomen naar België. Andere solda
ten komen nog voor enkele dagen en bezetten
de meisjesschool en de pastorie - en die ver
trekken op zaterdag 2 september 1944 ‘s mor
gens, maar eerst doen ze munitie springen
enige meters achter de pastorie, met het ge
volg dat al de vensters van de pastorie, kloos
ter en school, en de Brandvensters boven het
hoogaltaar der Kerk stukspringen, en ook nog
in vele huizen - Aldus schreef pastoor Co
syn in het ,,Liber Memoralis “ september ‘44.
Nu 30 jaar later en om het zeer juist te be
palen vrijdag II. 12 juli 1974, zaten de nieuwe
moderne Brandvensters in het koor van onze
parochiekerk. Dit is een historische gebeur
tenis die ons zeker moet verheugen, al heeft
het 30 jaar lang geduurd vooraleer men de
schade door de oorlog veroorzaakt aan onze
koorvensters heeft hersteld.

Ik meen er te mogen aan toevoegen, dat mo
derne brandvensters zeer mooi zullen uitko
men in onze oude kerk. Er zit immers leven
in zulke vensters in vergelijking met doffe
en dode vitreaux. - Er zijn al verschillende
personen, dekens en pastoors en architekten
komen kijken naar onze brandvensters, en
ik mag zeggen: ze keken met bewondering.

Feestvreugde te Proven,
op 19, 20 en 23 juni 1889

(vervolg)
Ook waren er verzen rechtover en boven de
deur van het woonhuis der Gemeenteschool.
Van hier af waren omzeggens alle huizen ver
sierd en bevlagd en voorzien van opschriften.
We geven slechts enkele namen aan : de wo
ning Jules Declerck, de herberg ,, De Nieuwe
Naaldoog “ bij de weduwe Deniere, het huis
Doucy en Delava, hun magazijn ernaast, de
herberg De Groene Poort “ bij de weduwe
Ryckeboer, de herberg ,, De Fonteyne” bij
Rappelet, de woning Petrus Caenen, de wo
ning Weduwe Brunet, het huis Adolphe Faes,
de woning Désiré Vansteenkiste, de herberg
en brouwerij ,, De Kroon “ bij Charles Ver
faillie, de woning van de Heer Onderpastoor.

(‘t vervolgt)

Briefke van uw pastoor
VELE MENSEN LACHEN

WEINIGEN ZIJN GELUKKIG.
Dierbare Parochianen,
Wie zou het bijvoorbeeld geloven dat in de
bonte, luidruchtige wereld van de ontspan
ningsgelegenheden, bars en cabarets, de lach,
de goede luim, de vrolijkheid bijzonder ge
organiseerd zouden moeten worden?
Er zijn mensen die buitengewoon veel ont
spanning nemen, maar ze hebben eigenlijk
weinig ware vreugde. - Ik heb eens op een
uithangbord gelezen : ,,Vergeet het lachen
niet “. Maar ,, lachen “ op bevel, dat gaat
niet.
Er zijn telefoonjuffers die worden aange
maand een ~vriendelijke toon “ te gebruiken.
Ook de verkoopsters in sommige grootwaren
huizen moeten trachten een ,, lachend ge
laat “ te zetten. En bekijk maar even de re
clame’s : reuk- en tanpastafiguurtjes, ze lachen
allemaal op bevel.
Maar, weet goed, de lach kan niet gedwongen
worden, of hij wordt een grijnslach. Men zal
tevergeefs beproeven een mens tot lachen
te dwingen, als hij in zijn binnenste getor
menteerd wordt door dingen in zijn leven die
verkeerd zijn.
Ik eindig dit briefje met een schone spreuk:

Het plezier is voor de mens, wat zout en
azijn zijn voor de spijzen. Men eet het zout
niet met volle handen; men drinkt geen azijn
met volle glazen “. - Dat wil zeggen : als het
altijd plezier moet zijn in ‘t leven van de
mens, als ‘t altijd genoegens moeten zijn:
dan wordt men de ongelukkigste mens van
de wereld.

Ons
PLlrôchÎeblftd
Proven

3e Jaargang Nr 29 21 juli 1974 Verantw. uitg.past.Proven.TeI.30391 - Drukk.Schoonaert

( ‘ESTER VAN DIENST (v. 21 tot 27 juli)
~.. .1. Maes, Pastoor v. Krombeke. Tel. 40.01 .84
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandercruysse (21 juli) Tel. 30.06.47
Veearts Vulsteke (21 juli) Tel. 42.24.48
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS : Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03.56 of 30.03.25



GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Verhoeven (28 juli) Tel. 30.82.71
Dokt. Neuville (4 aug.) Tel. 30.03.38
Veearts Goethals (28 juli) Tel. 30.02.67
Veearts Vandenberghe (4 aug.) Tel. 30.81.60
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03 .56 of 30.03.25

Zaterdag 27 juli
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid (T.V.)
19 u. Gez. mis v. Maurits Borra, echtg.

van Madeleine Brysbaert.
Zondag 28 juli
8 u. Gez. mis v. e. bijz. overledene vw.
(4e geburen (L.B.)
‘to u. Gez. Jaarmis voor overl. echtg.

en vader.
Maandag 29 juli - H. Martha
8 u. H. mis v. e. bijz. overledene (M.P.)

3e Jaargang Nr 30 28 juli 1974 Verantw.

Zondag 4 augustus
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen.
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Cyriel Van

lerberghe, wed. v. Julia Morrez
Maandag 5 augustus
8 u. H. mis v. e. bijz. overledene(M.P.)
Dinsdag 6 augustus
8 u. H. mis v. oven, ouders (S.V.)
Woensdag 7 augustus
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid (D.C.)
Donderdag 8 augustus - H. Dominicus
8 u. H. mis v. overl. ouders en broer

(D.S.)
Vrijdag 9 augustus
8 u. H. mis voor de leden van de Sint

Kristoffelsgilde.
Zaterdag 10 augustus - H. Laurentius
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot v. bijz. intentie (M.D.)
19 u. Gez. mis v. Flavie Willeman, wed.

v. Marcel Verbrigghe vw. de gebu ren
Zondag 11 augustus
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen
10 u. Gez .6-wekenmis v. Cyniel Van

lerberghe, wed. v. Julia Morrez
Voor twee keer
De aangevraagde H H. missen zijn in dit pa
rochieblad voor twee weken aangeduid. Zo
telt dit parochieblad ook voor twee weken.

Lectoren voor zondag 28 juli
- Frans Yde: zaterdagavond 19 u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Michel Borrey: zondagmorgen 10 u.

Jeugdmis
Iedere woensdag en vrijdag te 8 u. Hartelijk
welkom.

Huwelijksaankondigingen
- Dirk Vandenbussche, Gasthuisstraat 1 Pro-

ven en Riet Bruyneels, Markt 12, Herent
hout.

- Paul Gruwez, Duinkerksestraat 22, Proven
en Martine Nouwynck, St.-Jan, Poperinge.

Een meevaller

een groot succes. Langs deze weg zeggen
we nogmaals dank aan alle medewerkers en
medewerksters, ook aan de Muziekmaatschap
pij en speciaal aan de Heer Burgemeester en
het Gemeentebestuur van Proven.

Weggewaaid
Onze Nationale Driekleur, toebehorend aan
het Gemeentehuis van Proven, is uit oorzaak
van slechte weersomstandigheden wegge
waaid. Wie de vlag mogelijks terugvindt, kan
ze terugbezorgen aan de Heer Secretaris op
het Gemeentehuis.

Juffrouw Noëmie Deheegher
Op 15 augustus 1974 gaat Juffrouw Noëmie
naar het klooster, in de biddende orde van
St.-Trudo - Abdij van Maele - gelegen te Sint
Kruis bij Brugge. En dit in een tijd dat zô
weinig roepingen zijn. Zij zet de stap. Het is
zekerlijk een eer voor Proven. - In een vol
gend parochieblad zullen we meer ruimte heb
ben om over haar roeping een woordje meer
te schrijven. Juffrouw Noëmie stond 20 jaar
in het onderwijs. Dat deed ze zeer graag en
zeer goed. We danken haar daarvoor, en
intussen bidden we voor haar.

Briefke van uw pastoor
ONTSPANNING

Dierbare Parochianen,
Zoudt U kunnen antwoorden op de vraag:

Wat ware het leven op deze wereld zonder
rustdag, zonder ontspanning, zonder vakan
tie? - Het antwoord luidt: dan is het leven
voor de mens als een lange woestijnweg
zonder herberg

Mens, waar hol je naartoe? ,, schrijft de
Bond zonder Naam. Van de lawaaierige ze
nuwslopende werkplaats naar het lawaaierige
overbevolkte strand, om dan langs lawaaieri
ge, overbevolkte wegen terug te keren in de
lawaaierige zenuwslopende werkplaats ?
In de ,, Moeren “ (Les Moëres) kan het rus
tiger, heerlijker en vredevoller, en meer ont
spannend zijn dan in de ,, DulIe Mieten “.

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 an
ders zijn dan die van je dagelijks doen. De
beste mogelijkheid is zeker een of andere
vorm van spel of sport. Wandelingen te voet
of per fiets, spel en sport brengen je hele
lichaam weer in beweging. Urenlang op reis
in een autobus zitten is dodend. Beweging en
nog eens beweging hebben vele, zeer vele
mensen nodig, en is van zeer grote waarde
voor de gezondheid en de ontspanning van het
menselijk lichaam.
Als ze aan mij vragen : Mijnheer Pastoor,
waar ga je op vakantie?, dan zeg ik: naar

Les Moëres “, een heerlijke streek gelegen
tussen Bulskamp en de Franse grens.

Ons
PflrochÎeblftd
Prcwen

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

( ‘ESTER VAN DIENST (v. 28 juli tot 3 aug.)
E. ri. Ollivier, Pastoor v. Proven. Tel. 30.03.91
PRIESTER VAN DIENST (v. 4 tot 10 aug.)
E. H. Vanden Abeele, Pastoor van Roesbrugge

Tel. 30.03.74

Dinsdag 30 juli
8 u. H. mis v. overl. ouders (S.V.)
Woensdag 31juli - H. lgnatius
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid (D.C.)
Donderdag 1 augustus - H. Alfonsus
8 u. H. mis v. overl. ouders en broer

(D.S.)
Vrijdag 2 augustus - Eerste Vrijdag
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Zaterdag 3 augustus
8 u. H. mis ter ere van 0. L. Vrouw v.

Lourdes uit dank (P.D.)
19u. Gez. 6-wekenmis voor Anna Top

echtg. van Albert Vandoolaeghe
Dank zij het mooie weer en de inspanning
van vele leden, werd ons K.L.J .-Sportfeest



3e Jaargang Nr 31 11 aug. 1974 Verantw.

Zaterdag 17 augustus
8 u. H. mis voor de leden van de Sint

Kristoffeisgilde (E.M.)
19 u. Gez. Jaarmis v. Oscar Busschaert

echtg. v. Irma Monckerhey en voor
zijn overleden familie.

Zondag 18 augustus
8 u. Gez. mis v. e. bijz. overledene vw.

de geburen (L.B.)
10 u. Gez. Jaarmis v. Magdalena Faes,

echtg. van Cyriel Rappelet.

Lectoren voor zondag 11 augustus
Joël Busschaert: zaterdagavond 19 u.

• Geert Vandenbussche: zondagmorgen 8 u.
- Guido Monkerhey: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Pascale Derycke, d. v. Alain en Nicole Cout

teure, Blokweg 21 - Proven.

Geboorte
- Els Devooght, geb. op 31.7.’74, d. v. Noël

en Agnès Vandromme, Gasthuisstraat 12
Proven.

Aankomsten
- Marc Geeraert en Nicole Meulenaere, ko

mende van Krombekeplein, Krombeke, naar
Stationsstraat 60, Proven.

- Jeanne Ooghe, komende van Stavele, naar
Gasthuisstraat 25 Proven (Gesticht).

- José Boeraeve, komende uit St.-Sixtusstraat
85 Poperinge naar Watouseweg 41 Proven
(echtgenoot van Rita Heens).

Vertrek
Noëmie Deheegher van Couthoflaan 9 naar
Brugge-St.-Kruis, Pelderijnstraat 38, ter ge
legenheid van haar intrede in ‘t klooster op
15 augustus 1974, in de biddende orde van
St.-Trudo-Abdij van Maele.

Militie
Lieven Top, Montefoulstraat 4, definitief on
der de wapens op 1 juli 1974.

Gouden Bruiloft
Wij houden eraan de Jubilarissen : Maurice
Legrand - Mortaigne Alice, Gasthuisstraat 35
te Proven hartelijk proficiat te wensen ter
gelegenheid van hun Gouden Bruiloft. Dins
dag aanstaande 13 augustus 1974 zijn ze 50
jaar getrouwd (13 aug. 1974). Deze Gouden
Bruiloft wordt ook in een plechtige dankmis
gevierd in de kerk op maandag 12 augustus
1974 te 10 u. Mochten vrienden en kennissen
en geburen vooral er aan houden in die dank-
mis aanwezig te zijn uit sympathie voor de
Jubilarissen. Een beetje bevlagging (voor wie
het mogelijk is) op maandag 12 aug. in de
Gasthuisstraat waar de Jubilarissen moeten

voorbij komen, zou aan het geheel een fees
telijke stemming geven.

Verloofden-cursussen
De volgende cursussen voor verloofden gaan
door te Poperinge ,, De Kring

‘s Zondags te 14 u. en ‘s vrijdags te 20 u.
1974: vrijdagen 20 en 27 september

4 en 11 oktober

Naklank - Reis Italie - K.LJ.
Onze achtdaagse reis was dit jaar weer eens
een echte meevaller. De Italiaanse keuken
was prima en het weder was uitstekend.
Gedurende acht dagen was gans onze groep
één grote familie. Daarom zeggen we nog
maals hartelijke groeten aan deze groep, en
misschien tot volgend jaar.

K.L.J. - bal
Op zondag 18 augustus hebben we ons jaar
lijks K.L.J.-bal. Dit gaat door in de Roman
tische Bierkelders van de Brouwerij Feys, met
het steeds teruggevraagde orkest Frank Nor
van en de Campagnards.
Vé5rverkoop : 50 fr. Inkom: 60 fr. Kaarten te
bekomen bij de leden. Iedereen welkom.

Briefke van uw pastoor
OPVOEDEN

Dierbare Parochianen,
Een moeder bracht haar kind voor de tweede
maal bij een beroemd geneesheer. ,,Och, kijk,
daar hebben wij onze kleine terug “, sprak de
dokter vriendelijk met een tikje op de wang
van het jongentje dat een ontevreden ge
zicht trok. ,, En heeft het voorgeschreven
drankje succes gehad? “ - ~Helemaal niet
zegt de moeder,,, want hij heeft het niet in
genomen “. - ,, Niet ingenomen ? - ,, Wel neen
hij wilde niet “. Bij die woorden veranderde
de gelaatsuitdrukking van de dokter zicht
baar. ,, Oh, hij wil niet? “ sprak hij, ,, maar
dan is hij het niet, die een dokter nodig
heeft, Mevrouw, maar wel U zelf!
En beleefd leidde hij de bezoekster naar de
deur.
Daarom volgen hier nog enkele spreuken en
gedachten in verband met opvoeden en groot-
brengen.

Wie zijn kind verwend laat leven,
die zal voor hem gewis nog beven
Kinderen zijn voor de ouders een taak en
geen tijdspassering “.

Een draadje goedheid trekt maar door een
touw geweld
Het is beter dat het kind schreit dan de
ouders “.

Vreemde ogen maken mensen
Door vaders toom en moeders goedheid,
gaat vaak het beste kind verloren “.

Kleine potjes hebben ook oren”.
Dat is de kunst van het opvoeden:
dat ge hun iets leert zonder dat ze het
merken

Ons
Purochieblud
Proven

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

( iSTER VAN DIENST (v. 11 tot 17 aug.)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke. Tel. 40.01 .84
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Sergier (11 aug.) Tel. 40.01 .92
Veearts Vulsteke (11 aug.) Tel. 42.24.48
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 10 augustus - H. Laurentius
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw van

de grot v. bijz. intentie (M.D.)
19 u. Gez. mis v. Flavie Willeman, wed.

v. Marcel Verbrigghe vw. de geburen
Zondag 11 augustus
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen
10 u. Gez .6-wekenmis v. Cyriel Van

lerberghe, wed. v. Julia Morrez
Maandag 12 augustus

‘i. Plechtige Dankmis ter gelegen
1~eid van het Gouden Huwelijksjubi
leum van Maurice Legrand en Alice
Mortaigne.

Dinsdag 13 augustus
8 u. H. mis ter ere v. Kindje Jezus v.
Praag v. bijz. intentie (V.D.)

Woensdag 14 augustus
8u. H.mis ter ere van O.L.Vrouw v.

de grot v. bijz. intentie (D.L.)
19 u. Gez. mis v. Maurits Borra, echtg.

van Madeleine Brysbaert, vw. zijn
werkvrienden.

Donderdag 15 augustus -

0. 1. Vrouw-Hemelvaart
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen.
10 u. Gez. mis v. Remi Quaghebeur,

wedn. v. Sidonie Inion, vw. de Oud-
strijders 1914-’18.

Vrijdag 16 augustus
8 u. H. mis v. oven, ouders (L.V.)



Dokt. Vandercruysse (18 aug.) Tel. 30.06.47
Veearts Vandenberghe (18 aug.) Tel. 30.81.60
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS : Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 17 augustus
8 u. H. mis voor de leden van de Sint

Kristoffeisgilde (E.M.)
19 u. Gez. Jaarmis v. Oscar Busschaert

echtg. v. Irma Monckerhey en voor
zijn overleden familie.

Zondag 18 augustus
8 u. Gez. mis v. e. bijz. overledene vw.

de geburen (L.B.)
10 u. Gez. Jaarmis v. Magdalena Faes,

echtg. van Cyriel Rappelet.
Maandag 19 augustus
r H. mis v. e. bijz. overledene (M.P.)
binsdag 20 augustus - H. Bernardus
8 u. H. mis ter ere v. Kindje Jezus v.
Praag v. bijz. intentie (V.D.)
Woensdag 21 augustus
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw tot

intentie van de gevers (L.B.DJ
Donderdag 22 aug. - 0. 1. Vr. Koningin
8 u. H. mis ter ere v. d. Goddelijke

Voorzienigheid (E.M.)
Vrijdag 23 augustus - H. Rosa
8 u. H. mis voor de leden van de Sint

Kristoffeisgilde.
Zaterdag 24 aug. - H. Bartholomeus
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot uit dank (A.J.)
19 u. Gez. Jaarmis v. Wed. Camiel Pol
ley-Bottecar Magdalena.

Zondag 25 augustus
8 u. Gez. mis v. E. H. Leroy vw. C.0.O.
10 u. Gez. Jaarmis voor André Heens,

echtg. v. Gerarda Gheeraert.

3e Jaargang Nr 32 18 aug. 1974 Verantw.

Lectoren voor zondag 18 augustus
- Joël Busschaert: zaterdagavond 19u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
• Guido Vanderhaeghen: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Anja Goethals, d. v. Frans en Erica Reg

heere, Markt 5 - Proven.
Gouden Kloosterjubileum
Eerwaarde Zuster Gertrudis die verleden jaar
hier nog te Proven in het Ouderlingengesticht
werkzaam was, en uit ziekelijkheid dan naar
het moederklooster te Wingene is verhuisd,
viert zaterdag eerstkomend 17 aug. ‘74 haar
Gouden Kloosterjubileum in een plechtige
dankmis te Wingene.
Zuster Gertrude heeft een schoon klooster
leven achter de rug. Zij stond niet alleen
vele jaren in het onderwijs, zij was ook Over
ste, en de laatste jaren, zoals te Proven, miek
zij zich dienstbaar voor de ouderlingen van
het gesticht. Wij wensen de gouden jubila
risse van uit Proven van harte proficiat. Wij
danken de Heer voor haar schoon aposto
laatsleven, en we bidden God voor een beet
je gezondheid in de jaren die Hij haar nog
moge schenken.
Voetbalpronostiek 1974-’75
De boekjes van de voetbalpronostiek (reeks
lste Provinciaal) voor het komende seizoen
(vorig jaar bij Mevr. Wed. Urbain Savaete)
zijn te bekomen bij Gaston Rosseeuw, Café

Onder de toren
N. B. - Ook de bulletins voor de ,, PRIOR
zijn voortaan te verkrijgen bij Gast. Rosseeuw
Jeugdmis
Jongens en meisjes van de lagere afdeling
volhardt in uw trouwe aanwezigheid iedere
woensdag en vrijdag in de jeugdmis te 8 u.
tot einde de grote vakantie. Proficiat aan
allen die hun best doen.
Bond der Bejaarden
Twee data zijn goed te onthouden
1. Op maandag aanstaande 19 augustus gaan
we naar Krombeke voor het jaarlijks fancy-
fair. We vertrekken om 1.30u. op de Markt
te Proven. Alwie geen auto heeft, mag mede
met de bus gratis.
2. Op donderdag 12 september ‘74 gaan we
naar een demonstratie. We vertrekken om 8 u.
‘s morgens op de markt te Proven en we rei
zen naar Rumbeke of Waregem. Na het mid
dagmaal dat gratis is, gaan wij verder naar
Blankenberghe, Knokke, Zoute, Zeebrugge,
Sluis, Brugge en dan terug naar huis. Dit alles
voor de prijs van lO5fr. Iedereen mag mede,
er plaats genoeg. Zich aangeven bij Maria
van Pols, zo gauw mogelijk.
Aangename verrassing
Voor de jongens en meisjes die de jeugdmis
hebben bijgewoond, is er in de laatste week
van augustus een aangename verrassing, na
melijk: er is een namiddag.uitstap per auto-

bus (gratis vervoer) naar ,, De Meli “ om er
te spelen.
Wat moet er nu gebeuren ? De jongens en de
meisjes die mee mogen van hun ouders,
schrijven op de achterkant van hun miskaar
tje van woensdag 21 aug. of van vrijdag 23
aug. alleenlijk het woordje ,, ja”. Dan zullen
we nadien bepalen welke dag in de laatste
week van augustus we naar ,, De Meli “ gaan.

Voetbaluitslagen van 11.8.1974
Proven - F.C. Poperinge (Jeugd) : 4-1
Proven - Watou (Res.) : 2-3
Proven - Houtem (Sen.) : 2-0
Maichen voor zondag 18.8.74:
Proven - Voormezele (Res.) Kompetitie te 9 u.
Proven-Neerwaasten(Jeugd) Bekermatch 11 u.
Proven - Nieuwkerke (Sen.) Bekermatch 15 u.

Briefke van uw pastoor
SCHOOL

Dierbare Ouders van onze schoolgaande
kinderen

Eens dat we de 15 augustus zijn, mogen we
zeggen dat de grote vakantie rap naar zijn
einde gaat. Laat me dan toe, beste Ouders, U
een woordje te schrijven over de school. Het
is van zo’n groot belang, uitgerust en opge
frist door het twee maanden lange verlof
moeten onze jonge mensen verder geschoold
worden. Dit wil zeggen, ze moeten onderwe
zen en opgevoed worden, ze moeten inge
wijd worden in het ware leven, ze moeten
voorbereid worden tot de taak, die hun voor
de toekomst is weggelegd.
Ik meen te mogen zeggen dat de ouders nu
meer en meer erop uit zijn hun kinderen aan
een school toe te vertrouwen, waar degelijk
onderwijs wordt gegeven, en ze hebben daar
in gelijk. Ik mag zeggen dat onze beide scho
len in Proven, op gebied van onderwijs op
punt staan, getuigen hiervan : het verslag
van de inspectie, en ook de zeer degelijke
uitslagen en resultaten van leerlingen, zowel
jongens als meisjes van Proven, die na hun
plechtige kommunie elders zijn gaan studeren.
Daarom mogen we toch zeggen dat de ouders
de beste school moeten kiezen en dit in ‘t be
lang van hun kind. Zij mogen zich niet laten
misleiden door ‘t gemakkelijkste, en een on
derwijsinstelling de voorkeur geven, waardoor
zij van hun kinderen zoveel mogelijk verlost
worden, liefst van de morgen tot de avond.
Indien er problemen zijn bij ouders die gans
de dag gaan werken, en als ze niet weten
waar ze met hun kinderen moeten belenden
‘t zij ‘s middags (er is noenmaal en bewaking
in onze beide scholen) ‘t zij na de klasuren,
omdat de ouders maar laat thuiskomen van
hun werk, in dit geval is er nog altijd met de
directie van de school te spreken en zal er
ook een oplossing voorhanden zijn. We mo
gen ook zeggen dat het onderwijzend perso
neel van onze scholen te Proven regelmatig
in contact staat met de ouders van hun leer
lingen, hetgeen ten zeerste gewaardeerd
wordt.

Ons
P~irochiebîud
Prc~ven

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

( ESTER VAN DIENST (v. 18 tot 24 aug.)
E ri. Ollivier, Pastoor v. Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DiENST



GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Verhoeven (25 aug.) Tel. 30.82.71
Veearts Vulsteke (25 aug.) Tel. 42.24.48
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS : Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 24 aug. - H. Bartholomeus
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw van

de grot uit dank (A.J.)
19 u. Gez. Jaarmis v. Wed. Camiel Pol
ley-Bottecar Magdalena.

Zondag 25 augustus
8 u. Gez. mis v. E. H. Leroy vw. C.O.O.
10 u. Gez. Jaarmis voor André Heens,

echtg. v. Gerarda Gheeraert.
Maandag 26 augustus
8 u. H. mis ter ere v. d. Goddelijke

Voorzienigheid (E.M.)
~isdag 27 augustus - H. Monica
u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw uit
dank (D.L.)

Woensdag 28 augustus - H. Augustinus
8u. H.mis voor oven, ouders en fa

milie (C.B.)
Donderdag 29 augustus
8 u. H. mis voor de leden van de Sint

Kristoffelsgilde.
Vrijdag 30 augustus
9 u. Gez. Jaarmis voor lrma Degrauwe,

wed. van Gaston Deheegher
Zaterdag 31 aug. - 0. 1. Vr. Middelares
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot uit dank (A.J.)
19 u. Gez. 6-wekenmis voor Anna Top,

echtgte van Albert Vandoolaeghe
Zondag 1 september
8 u. Gez. Jaarmis voor Cyniel Decae

steker en huisvr. Marie Gesquière
lOu. Gez. Jaarmis v. Julia lndevuyst,

echtgte van Arthur Dehondt

Lectoren voor zondag 25 augustus
- Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Guido Monkerhey: zondagmorgen 10 u.

Verloofdencursus
De eerstkomende verloofdencursus gaat door
in ,, De Kring “, Burgemeester Bertenplein (ge
legen bij St.-Bertinuskerk) te Poperinge op de
volgende vrijdagen 20, 27 sept. en 4, 11 okto
ber te 20 u. stipt. De cursus bevat dus vier
lessen, zeer interessant voor verloofden om
volgen en ten zeerste aanbevolen.
Gelieve onmiddellijk te laten inschrijven door
uw namen op te geven, ofwel in de pastorie
te Proven, ofwel bij E. H. Rotsaert, medepas
toor van St.-Bertinus, Priesterstraat 22 te Po
peringe.

Uitstap naar ,, De Meli”
Zondag aanstaande zal men in al de missen
bekend maken, welke dag in de laatste week
van augustus wij erop uittrekken naar ,, De
Meli “, met de jongens en de meisjes van de
lagere afdeling die hun best hebben gedaan
om de jeugdmis bij te wonen.
Wij zullen er een aangename ontspanning van
maken.
Weet je, wat je moet in acht nemen ?
- geen beste klederen aandoen, maar wel

speelkiederen.
Wat moet je meenemen op die uitstap?
- een paar boterhammen en een WEINIG

ZAKGELD. We gaan uit om te spelen, niet
om te verteren. U weet dat het vervoer per
autobus voor U gratis is. Tot..

Jaarlijks Verlof: Raiffeisenkas Proven
Vanaf 19 augustus tot en met 1 september
Kantooruren: enkel op de voormiddag van

8.30u. tot 12u. - ‘s Zaterdags gesloten.

Gemeentelijk Nieuws
Bericht aan de landbouwers en aangelanden
qrachten langs buurtwegen van gewoon ver
keer:
Gelieve als aangelande alle struiken en on
kruid af te maaien, teneinde onze gemeente
rein en in ordentelijke staat te houden.

Muziekschool - leerlingen eerste jaar
Gelieve U in geval van interesse aan te mel
den bij de heer Yvan Top, Stationsstraat 67,
of op het gemeentesekretariaat, teneinde U
te laten inschrijven voor het volgen van mu
zieklessen te Poperinge. Busvervoer aange
legd door het gemeentebestuur.

Pronostiek
Vanaf heden zijn er boekjes van de pronostiek

Rood-Geel te verkrijgen bij F. Notredame
Sohier in Café ,, Tramstatie, Gasthuisstraat 2
te Proven.

K.L.J. naar zee
Op zondag 25 augustus trekken alle K.L.Jers
naar zee. We vertrekken om 9.30 u. per fiets
op de Markt te Proven. Knapzak meebrengen
a.u.b.

Bedanken
De Heer en Mevrouw Henri Vanthournout
Breyne uit de Krombekestraat 85 houden er
aan langs het parochieblad nogmaals de Brand
weer van Proven te bedanken, voor haar snel
ingrijpen bij de brand die in hun bedrijf was
ontstaan. 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.

Voetbalnieuws
1. Uitslagen van 18.8.’74:
Proven-Neerwaasten (Jeugd) Bekermatch: 1-1
Proven-Voormezele (Res.) Kompetitie: 3-0
Proven-Nieuwkerke (Sen.) Bekermatch: 1-2
2. Aangekondigde Matchen v. zondag 25.8.’74
Neerwaasten-Proven (Jeugd) Bekermatch te

9.30 u.
Ploegsteert-Proven (Res.) Kompetitie te 9.30 u.
Nieuwkerke-Proven (Sen.) Bekermatch te 15 u.

Briefke van uw pastoor
SPORT

Dierbare Parochianen,
De Belgische Bisschoppenconferentie heeft
reeds haar goedkeuring gehecht aan het voor
stel van Sporta om voortaan elk jaar op de
laatste zondag van augustus een nationale
dag van de sport in te richten. - Ter dier ge
legenheid wil ik enkele gedachten naar voor
brengen over sport en sportbeoefening.
In alle geval, men kan heel goed terzeifder
tijd totaal kristen en flink sportman zijn.
Ik wil het antwoord geven op de vraag
Welke zijn de tien eigenschappen van de
sportman, die elke echte en rechtgeaarde
sportliefhebber moet nastreven?
1. hij roemt niet op zijn eigen daden
2. hij laat nooit de moed vallen
3. hij zoekt geen uitviuchtsels
4. hij is een goed verliezer
5. hij is een goed winner
6. hij speelt fair
7. hij speelt zo goed hij kan
8. hij verheugt zich bij ‘t plezier van het risico
9. in twijfel laat hij zijn tegenstrever het voor

deel
10. hij schat het spel hoger dan de uitslag
Training bij het beoefenen van gelijk welke
sport is en blijft van het grootste belang.
De veldheer Wellington bezocht eens in zijn
oude dag de speelplaats van de inrichting,
waar hij in zijn jeugd voetbal gespeeld had.
Ernstig zweefden zijn ogen over de speel
plaats. Toen sprak hij deze beroemd geble
ven woorden uit:

Hier heb ik Napoleon overwonnen!

of»;
Pa~trochiebhid
Pr~ven

3e Jaargang Nr 33 25 aug. 1974 Verantw. uitg. past. Proven. Tel. 303 91 - Drukk. Schoonaert

1~ ESTER VAN DIENST (v. 25 tot 31 aug.)
E.H. Vanden Abeele, Pastoor van Roesbrugge

Tel. 30.03.74

(
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ESTER VAN DIENST (v. 1 tot 7 sept.)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke Tel. 40.01 .84
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Neuville (1 sept.) Tel. 30.03.38
Veearts Goethals (1 sept.) Tel. 30.02.67
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30 .03.56 of 30.03.25

Zaterdag 31 aug. - 0. L. Vr. Middelares
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw van

de grot uit dank (A.J.)
19 u. Gez. 6-wekenmis voor Anna Top,

echtgte van Albert Vandoolaeghe
Zondag 1 september
8 u. Gez. Jaarmis voor Cyriel Decae

steker en huisvr. Marie Gesquière
lOu. Gez. Jaarmis v. Julia lndevuyst,

echtgte van Arthur Dehondt
Maandag 2 september
P ‘i. H. mis ter ere v. d. Goddelijke

‘~ Joorzienigheid uit dank (T.V.)

Dinsdag 3 september
8u. H.mis ter ere v. O.L.

de grot uit dank (V.B.)
Woensdag 4 september
8u. H.mis v. oven, moeder (M.D.R.)
Donderdag 5 september - H. Bertinus
8u. H.mis v. oven, familie (L.M.)
Vrijdag 6 september - Eerste Vrijdag
8 u. H. mis voor de leden van de Sint

Kristoffeisgilde.
Zaterdag 7 september
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot v. bijz. intentie (C.M.)
19u. Gez. Jaarmis voor Zelie Decae,

echtgenote van Marcel Top en voor
overleden Gezusters Decae.

Zondag 8 september
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen.
10 u. Gez. Jaarmis v. Maurits Deraedt,

en huisvrouw Maria Top.

Lectoren voor zondag 1 september
- Kris Rousseeuw: zaterdagavond 19 u.
- Roger Pareyn: zondagmorgen 8 u.
- Guido Vanderhaeghen: zondagmorgen 10 u.

Huwelijksaankondiging
Jozef Wollaert, Krombeeksestraat 36, Roes
brugge en Nicole Christiaen, Molendreef 8,
Proven.

De feestende mens
Zaterdag e.k. 31 aug. wordt de avondmis
verzorgd door de V.K.S.J. onder het thema:

De feestende mens

Voor verloofden
De eerstkomende verloofdencursus gaat door
in ,, De Kring “, Burgemeester Bertenplein (ge
legen bij St.-Bertinuskerk) te Poperinge op de
volgende vrijdagen 20, 27 sept. en 4, 11 okto
ber te 20 u. stipt. De cursus bevat dus vier
lessen, zeer interessant voor verloofden om
volgen en ten zeerste aanbevolen.
Gelieve onmiddellijk te laten inschrijven door
uw naam op te geven, ofwel in de pastorie
te Proven, ofwel bij E. H. Rotsaert, medepas
toor van St.-Bertinus, Priesterstraat 22 te Po
peringe.

Heropening der scholen
Maandag 2 september ‘74 voor jongens en
meisjes van onze lagere afdeling.

Eerste Vrijdag
Bij de opening van het nieuwe schooljaar
ware het goed dat onze leerlingen : jongens
en meisjes de Eerste Vrijdagmis te 8 u. bij
wonen. Het nieuwe schooljaar inzetten is een
belangrijke zaak. Daarom wordt U uitgeno
digd om met de Eerste Vrijdag samen Eu
charistie te vieren.

Zwemlessen
Met de eerste vrijdag van september is de
beurt aan de leerlingen van de meisjesschool.
Het baantje op de toren
heeft een lengte van 80 cm. en is 40 cm. hoog.
In de pluimen van de staart staat het volgen
de gegraveerd: ,, Proven 1803” en ,, 1930
Maurice Matton - Guillaume Berquin “. En dan
hoger in die staart zijn nog andere namen
te lezen, waarvan een moet zijn : ,, G of C
Borrey” en dan een naam die eindigd op

Eynde “. Deze laatste namen zijn moeilijk
te ontcijferen. Vrijdag 30 aug. ‘74 wordt het
haantje terug boven het kruis geplaatst.

Voetbal met 12 spelers
Uitslagen van zondag 25.8.1974:
1. Neerwaasten - Proven (Jeugd) : 1-2
Proficiat aan onze jonge spelers die zich na
een lastige match plaatsten voor de finale
in de bekermatch.

2. Nieuwkerke - Proven (Sen.) Bekermatch 3-1
3. Ploegsteert - Proven (Res.) Kompetitie 3-1
Start kompetitie voor zondag 1.9.’74:
1. Proven-Wervik (Res.) te 19u.
2. Proven - Westouter (Jeugd) te 11 u.
3. Proven-Zuidschote (Sen.) te 15 u.
Een drukke voetbalzondag in ‘t vooruitzicht.
Supporters komt uw spelers aanmoedigen en
doen ze in uw ogen eens iets verkeerd, slik
dan uw beschimpingen in en roep dat het de
volgende keer beter zal zijn, zo spelen ze niet
met elf doch met twaalf.

Voor langdurige zieken.
Op het week-end van 8 en 9 sept. wordt
aan de kerkdeur een geldinzameling gehou
den door de Kristelijke Mutualiteit voor steun
aan de meest behoeftige zieken, om hulp te
bieden aan langdurige zieken.

Briefke van uw pastoor
KERKEWERK

Dierbare Parochianen,
Maandag II. 26 aug. ‘74 hebben we het zwaar
ijzeren kruis zien terug op de torenspits zet
ten. Dit houdt schijnbaar voor onze werkers
acrobaten niet veel in. Ook zijn de schaliën
op onze kleine torenspits intussen volzet en
zijn ze al bezig met de koepel te bedekken.
Vrijdagnamiddag rond 16 u. zullen ze het haan
tje op de kruisspil schuiven, zodat we dan
weer juist zullen kunnen opmerken vanwaar
de wind komt.
Hoever staan we nu met de werken? - Het
binnenwerk van de toren is zoveel als ge
daan, en daar was heel wat te doen, dat on
gemerkt is gebeurd. Wat blijft er nu nog te
doen. Eens de koepel bedekt, zal men begin
nen met het voegwerk. Op de eerste plaats
het voegwerk van de voorgevel van de kerk,
waar de ingang is. Dit zal aan onze kerk al
een heel ander mooi uitzicht geven. Er is
ook een beetje voegwerk aan de toren. Daar
op zal het herstel van de goten volgen, want
het water dat nu in onze kerk binnenkomt,
heeft als oorzaak de slechte toestand van de
goten. Eens dat dit vernieuwd is, zullen ze
mogen beginnen aan de binnenwerken van
de kerk, tenminste als het dossier rap schuift,
met andere woorden, als het niet te lang in
Brussel blijft hangen. Dit dossier bevat muren,
electriciteit en 9 vensters (4 aan hetO. L.Vr.
koor, 2 aan het St.-Victorkoor en 3 grote aan
de voorgevel der kerk). Dit dossier heeft het
gemeentebestuur, gezien de hoogstnodige
noodzakelijkheid, gunstig geadviseerd, door
gezonden naar de provincie, waar ik vernomen
heb dat het ook al zou gepasseerd zijn.
Het beloofd dus, als Brussel een beetje rap
is, dat binnenkort alles zou gunstig aanvaard
zijn. Dan nog een beetje miserie, eens dat
de werken bezig zijn in de kerk, maar dan
krijgen we toch een mooie parochiekerk van
binnen en van buiten. Laat ons hopen zo vlug
mogelijk.

Ons
PurochÎebkid
Proven
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Vrouw van



STER VAN DIENST (v. 8 tot 14 sept.)
E. H. Ollivier, Pastoor v. Proven Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Sergier (8 sept.) Tel. 40.01.92
Veearts Vandenberghe (8 sept.) Tel. 30.81.60
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 7 september
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw van

de grot v. bijz. intentie (C.M.)
19 u. Gez. Jaarmis voor Zelie Decae,

echtgenote van Marcel Top en voor
overleden Gezusters Decae.

Zondag 8 september
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

parochianen.
10 u. Gez. Jaarmis v. Maurits Deraedt,

en huisvrouw Maria Top.
Maandag 9 september

H. mis ter ere v. d. Goddelijke
~/oorzienigheid v. bijz. intentie (T.V.)

Dinsdag 10 september
8 u. H. mis v. bijz. overledene
Woensdag 11 september
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw van

de grot uit dank (D.L.)
Donderdag 12 september
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw van

de grot tot intentie v. d. gever
Vrijdag 13 september
8 u. H. mis voor de leden van de Sint

Kristoffelsgilde.
Zaterdag 14 september
8u. H. mis ter ere v. O.L.Vrouw van

de grot v. bijz. intentie (C.M.)
19 u. Gez. Jaarmis v. Maurits Borra,

echtg. v. Madeleine Brysbaert
Zondag 15 september
8 u. Gez. mis v. E. H. Leroy, vw. C.O.O.
10 u. Gez. Jaarmis v. Yvonne Bryon,
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Lectoren voor zondag 8 september
- Frans Yde: zaterdagavond 19u.
- Guido Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
• Ludo Sticker: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Adriaan Deblaere, z. v. Paul en Ludwina Top

Rijsel.
Geboorten
- Nancy Deman, d. v. Antoon en Annie Gee

raert, Baron Mazemanlaan 25, Proven.
- Wim Vandenberghe, z. v. Ignace en Gode

lieve Depoorter, couthoflaan 46, Proven.

Kleuters
die 2 jaar en half zijn mogen naar school ko
men. Liefst in de maand september laten in
schrijven bij de directie van de school, ‘s mor
gens tussen 8.30 u. en kwart vôôr 9 u. of ook
‘s middags. Trouwboekje meebrengen.

Als wij de schoenen tatsen”
om naar de school te gaan. Onze jongens en
meisjes hebben een goede start genomen,
ze zijn dapper opgekomen. Goed begonnen
is half gewonnen. Er is een aanwinst voor
onze beide scholen. ‘t Kan niet missen, we
hebben degelijke leerkrachten, die mee zijn
met hun tijd. De ouders van onze school-
gaande kinderen van Proven waarderen dat.

K.A.V. Proven
Na een lange vakantieperiode gaan we op
nieuw van start met ons programma
1. Op dinsdag 10 september ‘74 wordt een
demonstratieles gegeven met als thema ~Ge
rechten voor warme dagen door Mevr. Le
maire. Dit in de Zaal ,, St.-Jozef” om 7.30 u.
2. Vanaf dinsdag 17 sept. tot 19 nov. 1974
wordt een turnreeks gegeven door Mevr. Her.
man-lsebaert, bestaande uit 10 opeenvolgen
de lessen van één uur. Dit eveneens in de
Zaal ,, St.-Jozef “ om 8 u. ‘s avonds. - De prijs
bedraagt 150 fr. per lid. Zich laten inschrijven
bij Mevr. G. Ryon-Vanacker vôôr 10 seot.

Een premie te verdienen
Bij ministrieel besluit van 21 aug. ‘74 werd
besloten een premie toe te kennen aan land
bouwers die tussen 1 sept. ‘74 en 28 februari
75 volwassen slachtrunderen, met uitzonde
ring van koeien voor afslachting leveren.
Formulieren zijn te bekomen op het Gemeen
tesecretariaat te Proven.

Zes leidsters zorgen voor ontspanning
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. De
tijd van spelen en ontspanning is weer voor
bij. We hopen dat iedereen een goede vakan
tie achter de rug heeft, en zeker alle jongens
en meisjes die mee geweest zijn op bivak.
Maar nu wordt het weer ernstig, huistaak ma
ken en studeren ! Natuurlijk heeft ieder kind
toch nog recht op wat ontspanning tijdens
het weekend. Wel daar zorgt de meisjeschiro
voor, Iedere zondag van 2 tot 4.30 u. zorgen

zes leidsters voor een prettige ontspannings
namiddag. Dit met volksdans, zang, sport en
spel. Daarom nodigen we nogmaals alle meis
jes van Proven en Krombeke, tussen 6 en 12
jaar, vriendelijk uit naar onze chiro. Deze gaat
door in de Parochiezaal te Krombeke.
Voor de verplaatsing van Proven naar Krom
beke geen probleem, want één van onze leid
sters komt iedere zondag al onze meisjes af
halen, en we rijden dan samen naar Krombeke
We verzamelen om kwart vôôr twee aan de
meisjesschool te Proven, en om kwart vôôr
vijf zijn we terug in Proven. Dus zondag aan
staande verwachten we vele nieuwe leden
in onze meisjeschiro. Nog vele groeten van
de leiding. Wie nadere inlichtingen wenst kan
bellen naar Tel. 30.03.46
Voetbaluitslagen
1. Uitslagen van 1.9. ‘74:
Proven - Wervik (Res.) : 1-5
Proven - Westouter (Jeugd): 6-0
Proven - Zuidschote (Sen.) : 3-2
2. Matchen voor 8.9.’74:
- Neerwaasten - Proven (Res.) te 9.30 u.
- Ploegsteert - Proven (Jeugd) te 11 u.
- Proven - Sperregem (Sen.) te 15 u.
Voôr de match Proven - Sperregem wordt een
stel nieuwe truien, geschonken door bouw-
promotor Eddy Suffys, overhandigd aan de
thuisspelers.

Briefke van uw pastoor

Dierbare Parochianen,
Zaterdag II. in de avondmis zijn we getuigen
geweest van een verzorgde Eucharistieviering
door de V.K.S.J., met als thema: ~de fees
tende mens “ of ~Kunnen wij nog echt fees
ten”.
Ik meen te mogen zeggen in naam van vele
mensen die in de avondmis aanwezig waren,
dat die Eucharistieviering goed geslaagd is,
en bij de aanwezigen in de smaak is geval
len. Die dans in het begin door de kerk links
en rechts en vooraan kwam wat ,, frats “ aan
voor sommige gelovigen. Ik zelf moest wel
licht meer de aandacht getrokken hebben op
de inleidingstekst die alle mensen konden
volgen, want ze hadden de tekst in hun han
den, en aldus zouden ze die mooie dans beter
hebben kunnen opvangen. Het gelegenheids
sermoen kwam zeer goed op zijn plaats en
heeft ons klaar voor ogen gehouden dat het
nodig is voor de mens, weer eens echt te
kunnen feesten.
Beste mensen van Proven, in alle geval er
was veel volk in die avondmis aanwezig en
die zeer tevreden waren, en die met mij moe
ten bekennen : ,, Inderdaad, we kunnen niet
meer feesten “. Onlangs moest ik naar een
trouwfeest van mijn zusters jongen. En ik
drukte dat als volgt uit: ,, Ik moet naar een
trouw “ en ~ik moet gaan eten “. Ik had toch
veel beter gezegd: .1k mag naar een trouw.
feest “ en ~ik mag gaan eten
Tenslotte : dank aan alle V.K.S.J.

Ons
Purochieblftd
Proven

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

DE FEESTENDE MENS

echtgte van Etienne Meersseman.



GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandenberghe (15 sept.) Tel. 30.06.37
Veearts Vulsteke (15 sept.) Tel. 42.24.48
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03 .56 of 30.03.25

Zaterdag 14 september
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot v. bijz. intentie (C.M.)
19 u. Gez. Jaarmis v. Maurits Borra,

echtg. v. Madeleine Brysbaert
Zondag 15 september
8 u. Gez. mis v. E. H. Leroy, vw. C.0.O.
10 u. Gez. Jaarmis v. Yvonne Bryon,

echtgte van Etienne Meersseman.
Maandag 16 september

H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw tot
intentie van de gevers

Dinsdag 17 september - H. Robertus
8 u. H. mis voor oven, ouders (T.V.)
Woensdag 18 september
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw uit

dank (D.L.)
Donderdag 19 september
8 u. H. mis v. oven, vader (E.R.)
Vrijdag 20 september
8u. H.mis v. oven. echtg. en vader

(J.J.V.)
Zaterdag 21 september - H. Mattheus
8u. H.mis ter ere v. 0.L.Vrouw van

de grot uit dank
19 u. Gez. mis v. Achiel Simoen en

Laura Devos.
Zondag 22 september
8 u. Gez. mis v. E. H. Leroy, vw. C.0.0.
lOu. Gez. 6-wekenmis v. Cyriel Van

lerberghe, wedr. v. Julia Morrez
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Lectoren voor zondag 15 september
- Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Alfons Debergh: zondagmorgen 10 u.

20 en 27 september - 4 en 11 oktober
‘s Avonds te 8 u., in ,, De Kring “, Burgemees
ter Bertenplein te Poperinge : Verloofdencur
sus. Aan alle verloofden sterk aangeraden
te volgen. Zonder in te schrijven, moogt U
ook binnengaan.

Vaste benoeming
Als men als jonge onderwijzer of onderwij
zeres na de leeftijd van 22 jaar, nog 140 dag
lesuren heeft gegeven in een school, dan kan
men een vaste benoeming krijgen.
In dit geval is onze onderwijzeres van het
5de en 6de leerjaar der Vrije Meisjesschool
te Proven, met name Mevrouw Bevernage
Dewaele Yvette. Aldus heeft het parochiaal
schoolkomiteit der Meisjesschool in vergade
ring bijeengekomen, op 1 september ‘74, haar
met 7 stemmen op 7 vast benoemd. We wen
sen Juffrouw Yvette die haar beste krachten
geeft voor een degelijk onderwijs en opvoe
ding van onze meisjes nog vele jaren te
Proven.

Tombola
De tombola van het N.S.B. voorzien op zater
dag 28 oktober 1974, zal maar plaatshebben
op 11 november 1974. HET BESTUUR

Herberg ,,De Canada”
Zondag 15 september 1974 te 20.30 uur op
treden van de welgekende B.R.T.-Hammont
organist Jan Denef. - Kosteloze toegang.

Bierkampioen
Wie wordt Canada’s bierkampioen op zondag
29 september 1974. Prijskamp voor beste bier
proevers. Deelname kosteloos. Aanvang te
20.30 uur.

Gevonden
Achtergelaten in de kerk ter gelegenheid van
de verzorgde Eucharistieviering door V.K.S.J.
1. Een gebreide blauwe pul met de naam:

L. Vanhove. J. H.”
2. Een groene anorak met aan de sluitingsrits

een hanger gemaakt in metaal en voorstel
lend de letter ,, K”.

Alles terug te bekomen in de pastorie.

Voetbaluitslagen van 8.9.’74
- Ploegsteert - Proven (Jeugd) : 1-5

Doelpunten : L. Brysbaert - 0. Scharre
D. Vandromme - M. Delefortrie (2)

- Neerwaasten - Proven (Res.) : 3-0
- Proven - Sperregem: 2-2

Doelpunten : G. Devloo en E. Catel.
Matchen voor zondag 15.9.1974
- Proven - Wytschate (Res.) te 9.30 u.
- Proven - Wytschate (Sen.) te 15 u.
- Jeugdploeg is vrij.

uitg. past. Proven Tel.30.03.91 Drukk. Schoonaert

Feestvreugde te Proven,
op 19, 20 en 23 juni 1889

(vervolg)
Rechtover de ingang van de kerk, stond de
praalpoort (met tijdvers) van de Marktplaats.
Nu hield de stoet halt, waarna het edel Echt
paar de kerk binnenstapte. De Jonggehuwden
gingen met familie en gevolg naar het koor,
waar Pastoor Dewulf, na een kort gebed een
kleine toespraak hield, waarin hij de zegen
van de Allerhoogste over de Echtelingen af
smeekte. Daarna werd op de pastorie de ere-
wijn aangeboden en de pastoor nam opnieuw
het woord om het jonge Paar geluk en een
lang en voorspoedig leven te wensen.
Vervolgens zette de stoet zich opniei~w in
beweging om het nog resterende deel van de
dorpsplaats te bezoeken en te bezichtigen.
Her en der was het weerom al versiering en
opschrift, dat er te horen en zien was.

(‘t vervolgt)

Briefke van uw pastoor
VOORBEREIDING

Dierbare Parochianen,
Ik zou me deze week in een kort woordje wil
len richten tot alle jongens en meisjes die in
kennis zijn die verloofd zijn en hen zeggen dat
het huwelijk dat zij zullen aangaan een heel
belangrijke zaak is. Met andere woorden
mijn dierbare jonge mensen, ,, Trouwen “ is
voor U beiden een taak, een opdracht, een in
spanning van iedere dag opnieuw trouw tegen
over elkaar. ,, Trouwen “ is een grote roeping,
want ge wilt beiden gelukkig door het leven
gaan.

Het is daarom van het allergrootste belang
dat ge U goed voorbereid tot het huwelijk.

Om een feest te doen lukken, moet het
goed voorbereid worden. Een leraar geeft
aan zijn leerlingen vandaag geen onderwerp
voor opstel, om het morgen reeds door zijn
studenten te doen binnenbrengen, dat gaat
niet.

Als er een programma aangeboden wordt
in de televisie dat niet voldoet of waar ons
mensen niets aan hebben, dan volgt daar ge
woonlijk nogal veel kritiek op langs de pers.
En met reden ! - Oorzaak meestal is, dat ze
hun programma niet goed overpeinsd hebben,
niet goed in mekaar gestoken, niet goed
voorbereid hebben. Veel hangt af van de voor-.
bereiding.

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 voor
zien te Poperinge in ,, De Kring zoals hoger
in dit parochieblad vermeld. Verloofden die
aan deze cursussen deelnemen, bereiden op
de beste manier hun huwelijk voor.

Ons
Purochieblftd
Proven

¶~IIIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 sept.)
E.H. Vanden Abeele, Pastoor Roesbrugge

Tel. 30.03.74



Maandag 23 september

Dinsdag 24 september

Woensdag 25 september

Donderdag 26 september

Vrijdag 27 september

Zaterdag 28 september

de grot voor genezing

Zondag 29 september - H. Michel
8u. Gez. mis v. oven, familie Derycke

de C.O.O.
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Cyriel Van

lerberghe, wedr. v. Julia Morrez

Lectoren voor zondag 22 september
- Kris Rousseeuw: zaterdagavond 19 u.
- Geert Vandenbussche: zondagmorgen 8 u.
- Guido Vanderhaeghe: zondagmorgen 10 u.
Tot kind Gods gedoopt
- Wim Vandenberghe, z. v. Ignace en Gode

lieve Depoorter, Couthoflaan 46 - Proven.
Huwelijksaankondiging
- Etienne Meersseman van Proven met Maria

Vandesteene van Ath.
Vanavond
20 september te 8 u. in ,, De Kring “, Burge
meester Bertenplein te Poperinge, eerste Ver
loofdencursus. Onthoudt ook de volgende
data : 27 september en 4 en 11 oktober. In
het verleden, zoals verleden jaar hebben veel
verloofden van Proven aan de Verloofden
cursus deelgenomen. Deze cursussen zijn
ten zeerste aan te prijzen. Zelfs als maar één
van de twee partners kan komen, wordt deze
hier hartelijk verwacht.
Verleden jaar hebben aan zulkdanige cursus
deelgenomen
Berten José, Vulsteke Magda, Heens Rita,
Vandenbroucke Frans, Vandenbroucke Dirk,
Yde Rita, Danneel Elza, Danneel Maria,
Vandenbussche Marleen, Deschodt Gody,
Vermeulen Hugo.
Vraag hen maar naar informatie, en U zult
vernemen dat deze cursussen degelijk en
zeer interessant zijn.
Schieten, schoot, geschoten
Oo zondag 22 september om 14 u.: Grote
Schieting aan de staande pers.
Een agenda voor 1975 ,, Uw agenda”

Sinds zijn verschijnen heb ik mij aan bijbel-
agenda 365 gehecht. Graag beveel ik Bijbel-
agenda aan bij vrienden en kennissen, en
rond Nieuwjaar zijn er altijd enkele mensen
die hem van mij ten geschenke krijgen. Het
is een kleine attentie, maar waaraan ikzelf

(J.J.V.) misschien wel de meeste voldoening beleef,
omdat ik telkens het gevoel heb dat ik hun
iets positiefs meegeef voor een gans jaar “. -

Dit is het getuigenis van een trouwe lezer van
Bijbelagenda 365 “.

Dit getuigenis spreekt voor zichzelf. Voor de
tiende maal verscheen ,, Bijbelagenda 365
Zoals vorige jaren geeft hij U dagelijks twee
gedachten : een bijbelse en een profane, als
een variatie op hetzelfde thema. Bovendien
is hij handig van formaat (17 cm. x 8 cm.) en
geeft U ook een overzichtelijke tabel per
maand.
Prijs per exemplaar : 60 fr. BTW inbegrepen.
Bestelling : bij voorkeur door rechtstreekse

overschrijving op postrekening Nr 1448.27
van Aktie 365, Brussel, met duidelijke ver
melding ,, Bestelling 0 Z van 1 of meer ex
emplaren Bijbelagenda 365 “. Een raad : wilt
U zeker zijn dat U volgend jaar ,, Bijbelagenda
365 ,, bezit, bestel dan nu dadelijk, anders
komt U wellicht te laat, zoals zovelen vorig
jaar.
Uit ,, Bijbelagenda 365”

Als het in de wereld steeds maar slechter
gaat, dan ligt dat aan het feit dat er meer
gevochten wordt dan gebeden
Voetbaluitslagen van 15.9.’74
1. PROVEN-WIJTSCHATE (Res.) : 3-3
Zeer goede match van onze jongens die on
danks een handicap (gestart met 9 spelers
en heel vlug een 0-3 achterstand) moedig
verder speelden en mooi terug kwamen tot
3-3 langs R. Delerue, G. Monkerhey en M. Car
pentier.
2. PROVEN - WIJTSCHATE (Sen) : 1-1
Dat men soms onkans heeft in een voetbal
match weet iedereen, maar dat men er zoveel
kan hebben als Proven zondag II. tegen Wijt
schate is niet te geloven. Moest de stand
aan de rust 3-0 geweest zijn in plaats van
0-0, iedereen zou het normaal gevonden heb
ben en moest de eindstand 6-0 geweest zijn,
dan zou de thuisploeg nog niet overbeloond
zijn. Maar telkens was er een been, hoofd,
deklat of doelpaal in de weg. Toen S. Devloo
op de 80ste min, een prachtig doelpunt bin
nenschoot (1-0) dacht iedereen dat de match
gespeeld was, doch op èèn van de zeer
schaarse tegenaanvallen kon Wijtschate zeer
kansrijk gelijk stellen. Hopelijk wordt het
zondag as. beter te Mesen.
Matchen voor zondag 22.9.’74:
Geluveld - Proven (Jeugd) te 9.30 uur
leper-Proven (Res.) te 9.30 uur
Mesen - Proven (Sen.) te 15 uur.

Briefke van uw pastoor
EEN GETUIGENIS

Dierbare Parochianen,
Zaterdag II. zag ik vreemden (van andere pa
rochies) maar geen onbekende mensen in
de avondmis te Proven. Die mensen waren
volwassenen, maar er waren ook jongeren bij.
Er was zeer veel volk in die avondmis.
Welnu die vreemdelingen hebben nadien ge
zegd : ,, proficiat voor Proven, wat is er hier
toch veel volk, wat is het hier stil in de kerk,
men hoort ze volgen in hun boekje, wat een
aandacht!
Zulk een getuigenis, dierbare mensen, ver
heugd ons ! Ge weet dat er in Proven een
inspanning gedaan wordt om ieder Eucharis
tieviering met tekst, muziek, gezang in ver
staanbaar vlaams de mensen aan te bieden.
Van den anderen kant moeten we ook zeg
gen dat de Provenaars houden aan hun pa
rochiekerk, trouw aanwezig zijn iedere zon
dag en meedoen. Dat is ook een proficiat
waard.

Ons
Pfirochleblad
Proven
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~STER VAN DIENST (v. 22 tot 28 sept.)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke Tel. 40.01 .84
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandercruysse (22 sept.) Tel. 30.06.47
Veearts Goethals (22 sept.) Tel. 30.02.67
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 21 september - H. Mattheus
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw van

de grot uit dank
19 u. Gez. mis v. Achiel Simoen en

Laura Devos.
Zondag 22 september
8 u. Gez. mis v. E. H. Leroy, vw. C.O.O.
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Cyriel Van

lerberghe, wedr. v. Julia Morrez

8u. H.mis ter ere van de Goddelijke
oorzienigheid v. kinders en klein

kinders (T.V.)

8 u. H. mis ter ere v. Kindje Jezus van
Praag uit dank (M.)

8 u. H. mis v. oven, broeder (L.B.)

8u. H.mis v. overl. echtg. en vader

8 u. H. mis v. e. bijz. overledene vw.
de K.A.V. (l.C.)

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

16 u. Pl. Huwelijksmis v. Joseph Wol
laert en Nicole Christiaen

19u. Gez. mis v.d. leden en overl. Ie-
leden v. Davidsfonds ,,lJzerweelde”



p(. ~.STER VAN DIENST (v.29 sept. tot 5 okt.)
E. H. Ollivier, Pastoor v. Proven Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Verhoeven (29 sept.) Tel. 38.82.71
Veearts Vandenberghe (29 sept.) Tel. 30.81.60
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03 .56 of 30.03.25

Zaterdag 28 september
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot voor genezing
16 u. Pl. Huwelijksmis v. Joseph Wol

laert en Nicole Christiaen
19 u. Gez. mis v. d. leden en oven. le-

leden v. Davidsfonds ,,lJzerweelde”
Zondag 29 september - H. Michael
8u. Gez. mis v. oven, familie Derycke

de C.0.O.
10 u. Gez. 6-wekenmis v. Cyriel Van

rberghe, wedr. v. Julia Morrez
Maandag 30 sept. - H. Hieronymus
8 u. H. mis voor overl. moeder (M.F.)
Dinsdag 1 oktober - H. Théresia
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid (M.)
Woensdag 2 okt. - H. Engelbewaarders
8 u. H. mis v. oven, familie (D.D.)
Donderdag 3 okt. - H. Gerardus
8 u. H. mis v. oven, familie (C.B.)
Vrijdag 4 okt. - H. Franciscus

Zondag 6 oktober
8u. Gez. mis v. oven, familie Derycke

vw. de C.0.0.
10 u. Gez. mis v. Flavie Willeman, wed.

v. Marcel Verbrigghe, vw. d. geburen

Lectoren voor zondag 29 september
- Davidsfonds: zaterdagavond 19 u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Michel Borrey: zondagmorgen 10 u.
Geboorte
- Sybille Devos, d. v. Elie en Monique Durant,

Stationsstraat 71 - Proven.
In de Heer ontslapen
Rachel Billiet, weduwe van Theophille Parrez,
overleden te Poperinge op donderdag 19 sep
tember 1974 in de leeftijd van 67 jaar en die
woensdag II. 25 sept. om 9.30 uur te Proven
werd begraven.
Niet aan de grot
De oktobermaand is altijd geweest de maand
van de Rozenkrans.
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 familiegebed
te hernieuwen.
Daarom komt ‘s avonds te 7 u. naar de win
terkapel om er te bidden op onze paternos
ter voor uw intenties.
(Niet aan de grot omdat het in de oktober-
maand ‘s avonds te koud is).

Voor priesters, religieuzen en belang
stellende leken v. dekenij - Poperinge
Samen wordt ons Breviergebed gezongen op
zondag 6 oktober te 15 u. in de 0. L. Vrouw-
kerk te Poperinge.
Eerste Vrijdag
van oktober toegewijd aan 0. L. Vrouw van de
Rozenkrans. Wie tijd maakt, kan deze Eerste
Vrijdag komen vieren in de kerk.

Reeds in de Winterkapel
Het doet deugd ‘s morgens in de week Eu
charistie te vieren in een goed verwarmde
winterkapel.
Gevonden
in de kerk een meisjes-pul met de naam ge
tekend : ,, Vanhove J.H. “. Terug te bekomen
in de pastorie.

Voetbaluitslagen van 22.9.’74
IEPER - PROVEN (Res.) : 1-1
Evenwichtige match. Strafschop voor Proven
omgezet in doelpunt door J.P. Scharre.
GELUVELD - PROVEN (Jeugd) : 1-4
Meesterschap van Proven. Doelpunten van
E. Parmentier - L. Brysbaert - M. Delefortrie
en D. Vandromme.
MESEN - PROVEN (Sen.) : 0-3

Rust 0-0. Na de rust doelpunten van R. Cro
quette (1) en E. Catel (2).
MATCHEN VOOR ZONDAG 29.9.’74:
PROVEN-WESTOUTER (Res.) te 9.30 uur.
DIKKEBUS-PROVEN (Jeugd) te 11 uur.
PROVEN (Sen.) : vrij.

Feestvreugde te Proven,
op 19, 20 en 23 juni 1889

(vervolg)
Overal was er versiering en waren er op
schriften
We stippen enkele voorgevels met verzen
aan : de woning van de onderwijzer-koster
Thiers, de woning van de onderwijzeres Lu
cie Vliege, het gebouw der Vrije Meisjes-
school, de herberg ,,Den Engel “ bij de We
duwe Catternach, de herberg ,, De Barriere
bij Jacobus Lemahieu, de woning der kinde
ren Caveel, de woning der Weduwe Delanghe
en kinderen, de herberg ,, Den Os “ bij Ange
lus Bassuwe, bij de Heer Burgemeester Meu
ninck en het huis van Benoit Ryon, timmer
man. Aan de uiterste noord-westkant van de
Dorpsplaats stond een dubbele praalpoort
met twee jaarschriften.
De optocht maakte nu rechtsomkeer en trok,
bij het blij gespeel van de muziekmaatschap
pij naar het Gemeentehuis. Daar stond zoveel
volk bijeen, dat de Edele Bezoekers en de No
tabelen er de grootste moeite hadden om er
de trappen te kunnen opklimmen. Voorgevel
en ontvangstzaal waren prachtig versierd en
voorzien van allerlei wensen.

Briefke van uw pastoor
GELOVEN

(‘t vervolgt)

Dierbare Parochianen,
Ik heb in mijn priesterleven nog geen enkele
mens ontmoet die mij zei : ,, ik geloof niet in
God “. Alle mensen, meen ik te mogen zeg
gen geloven in God ei lenmi.ir-te toch in een
almachtig oppbrwezen.
Maar ik heb al veel mensen ontmoet die niet
meer geloven in de andere mens. Niet meer
geloven in de andere mens is twijfelen aan
de andere mens, is de medemens veroorde
len, is twijfelen aan zijn goede bedoelingen,
men vraagt niets meer aan clie mens in wie
men niet gelooft. Als men twijfelt aan de goe
de bedoelingen van diegene die het eten be
reiden : misschien heeft men in de keuken
met het eten geknoeid, wel dan steekt men
geen aardappel in zijn mond. Twijfelt men aan
de kunde van een autobuschauffeur, wel dan
reist men niet mee.
Spijtige toestand, wanneer de mens niet meer
gelooft in de andere mens. Wanneer een
vrouw niet meer gelooft in haar man of om
gekeerd, dan wordt dit een ongelukkig huis
houden. Mochten we proberen alle wantrou
wen uit ons hart verbannen. Wanneer men
een mens wantrouwt, wanneer men niet meer
gelooft in de andere, dan krijgt men er niets
meer van gedaan.

Öns
PaE1roc~hÎeb1ftd
Prc~ven
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Eerste Vrijdag
8u. H.mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Zaterdag 5 oktober
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot v. bijz. intentie
10 u. Pl. Huwelijksmis voor Etienne

Mee rsseman en Maria Vandesteene
19w Gez. 6-wekenmis v. Anna top,

echtgenote v. Albert Vandoolaeghe



.1IESTER VAN DIENST (v. 6 tot 12 okt.)
E. H. Vanden Abeele, Pastoor v. Roesbrugge

Tel. 30.03.74
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Neuville (6 okt.) Tel. 30.03.38
Veearts Vulsteke (6 okt.) Tel. 42.24.48
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 5 oktober
8 u. H. nijs ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot v. bijz. intentie
10 u. Pl. Huwelijksmis voor Etienne

Meersseman en Maria Vandesteene
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Anna top,

echtgenote v. Albert Vandoolaeghe
Zondag 6 oktober
8 u. Gez. mis v. oven, familie Derycke

de C.0.O.
u. Gez. mis v. Flavie Willeman, wed.

~i. Marcel Verbnigghe, vw. d. geburen
Maandag 7 oktober -

0. L. Vrouw van de Rozenkrans
8 u. H. mis voor oven, moeder (M.F.)
Dinsdag 8 oktober
8u. H.mis ter ere v. 0.L.Vrouw uit

de kapel van de Uilegatstraat tot int.
van de gevers.

Woensdag 9 oktober
8 u. H. mis v. overleden Broeder (L.B.)
Donderdag 10 oktober
8u. H.mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid tot int. v. d. gevers
Vrijdag 11 oktober
8u. H.mis v. oven. echtg. en moeder

(A.T.)
Zaterdag 12 oktober
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot v. bijz. intentie v. d. gever
19u. Iste Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Billiet, wed. v. Theophiel Parrez.

Zondag 13 oktober
8 u. Gez. mis v. overl. familie Derycke

vw. de C.O.O.
10 u. Laatste Gez. 6-weken mis v. Cy

riel Vanlerberghe, wedr. Julia Morrez
Lectoren voor zondag 6 oktober
- Joël Busschaert: zaterdagavond 19 u.
- Roger Pareyn: zondagmorgen 8 u.
- Ludo Sticker : zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Els Devooght, d. v. Noël en Agnès Vandrom

me, Gasthuisstraat 12 - Proven.
In de Heer ontslapen
Gabriëlle Boury. echtgenote van Camiel De-
vos, overleden te leper op 27 september ‘74
in de leeftijd van 74 jaar en die woensdag II.
2 oktober ‘74 om 9.30 uur te Proven werd be
graven.
Op zondag 6 oktober
Om 15 u. : gezamenlijk Breviergebed voor
priesters, religieuzen en belangstellende le
ken in de 0. L. Vrouwkerk te Poperinge.
Bond der Bejaarden
- Op dinsdag 8 oktober uitstap naar Diksmui

de en Zoutenaale. Vertrek op de markt te
13 u.

- Op donderdag 24 oktober gaan we naar
Schilde en Antwerpen. Laat U op tijd in
schrijven. Prijs : 150 fr. maaltijd inbegrepen.
We vertrekken op de markt om 7.30 u.

Oktobermaand - Rozenkransmaand
Tijdens de oktobermaand is er iedere dag te
19 u. ‘s avonds paternoster in de winterkapel.
De waarde van het gebed en van het rozen
kransgebed moet geherwaardeerd worden bij
velen, niet alleen als men in nood is, maar
ook in alle omstandigheden is het gebed nodig

Voetbaluits!agen van 29.9.’74
1. DIKKEBUS - PROVEN (Jeugd) : 0-1
Zeer spannende match tussen twee goede
ploegen. Veel zuivere kansen werden er niet
geschapen gedurende de Iste helft, tijdens
de 2de helft kon D. Vandromme na gescharre
war het winnende doelpunt maken op een
tiental minuten van het einde.
2. PROVEN - WESTOUTER (Res.) : 0-2
Zeer goede match van Proven tegen de kam
pioenen die na ‘n 20 tal minuten, dank zij een
flater, in de verdediging op voorsprong ge-
raakten (0-1). In de 2de helft was Proven vol
ledig in de meerderheid doch de bezoekende
verdediging sloot als een bus. Even vôôr het
einde kon Westouter de stand verdubbelen
0-2. Volgens het spelbeeld verdiende Proven
een gelijkspel.
MATCHEN VOOR ZONDAG
1. Proven-Neerwaasten (Jeugd) te 9.30 u.
2. Ploegsteert-Proven (Sen.) te 15u.
3. Proven (Res.) vrij.

Boerengilde Proven
Zitting voor aangifte Belastingen is gesteld op
woensdag 9 oktober 1974 in ,,Sint-Elooi

Feestvreugde te Proven,
op 19, 20 en 23 juni 1889

(vervolg)
Nadat iedereen had plaats genomen in de
grote zaal nam burgemeester Meuninck het
woord, om namens de gemeenteraad en de
ganse Provense bevolking, aan de geestdrift
en de gelukwens van allen uiting te geven.
Hij sprak de hoop uit dat Proven in de Heer
Baron een nieuwe vader gevonden zou h’~b
ben en in Mevrouw de Barones de persoon
zou zien herleven van Mevrouw de Barones
de Florisone, die voor zeer velen nog steeds
onvergetelijk was gebleven.
De toespraak van de burgemeester werd luid
toegejuicht en toen dronk men de erewijn, bij
het spelen van ,, Het Vaderlansch Lied en an
dere aangename toonstukken “. Nog lang ble
ven de Jonggehuwden op het Gemeentehuis.
Toen bedankten ze voor de prachtige ont
vangst en namen afscheid om naar het kas
teel Couthove terug te keren. Het vrolijke
gespeel van de muziekmaatschappij en de
vreugderoep van de menigte vergezelde hen
op de terugweg. De feestvreugde hield de
mensen in de dorpskern tot een stuk in de
nacht.
Op zondag nadien, 23 juni, vierde de schut
tersgilde ,, De ware vrienden van Couthove
zijn Heer Hoofdman en Mevrouw de Barones.
Om vier uur in de namiddag vergaderden de
leden in hun lokaal ,, De Klytte “ en met wap
perend vaandel trokken ze naar het kasteel
om er de Weledele Heer Baron en zijn Gema
lin af te halen. (‘t vervolgt)

Briefke van uw pastoor
WERKGELEGENHEID

Dierbare Parochianen,
Het is voor Proven een verheugend feit, dat
er ter plaatse op de gemeente zelf werkge
legenheid is. Ik denk nu aan Eurofreez, aan
de Firma Top, aan De Lovie, waar mensen
van de gemeente werk kunnen vinden.
Een gemeente waar geen werkgelegenheid
is, gaat dood, sterft uit, omdat jonge mensen
alsdan elders gaan wonen. Een gemeente
bestuur echter die zorgt of probeert werkge
legenheid te verschaffen aan eigen volk, be
wijst een grote dienst aan de bevolking en
doet aldus de gemeente leven.
Vele mensen van het omliggende en verder
hebben mij al dikwijls komen vragen : ,, weet
je van geen huis in Proven “. In Proven blij
ven de huizen niet lang ledig staan. Zo kan
het mij ook maar verheugen te vernemen
dat toekomend jaar wellicht in 1975 een aan
vang zou kunnen genomen worden met de
bouw van 42 nieuwe woningen. Zulk initiatief
mag zekerlijk geloofd en aangemoedigd wor
den, maar moet vooral ook bespoedigd wor
den.

Ons
Pflrocliîeblad
Proven
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Dokt. Sergier (13 okt.) Tel. 40.01.92
Veearts Goethals (13 okt.) Tel. 30.02.67
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31 .16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 12 oktober
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot v. bijz. intentie v. d. gever
19 u. Iste Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Billiet, wed. v. Theophiel Parrez.
Zondag 13 oktober
8 u. Gez. mis v. oven, familie Derycke

de C.0.0.
10 u. Laatste Gez. 6-wekenmis v. Cy

riel Vanlerberghe, wedr. Julia Morrez
Maandag 14 oktober

Gez. Jaarmis v. Achiel Vande
wynckel en Vr. Maria Breemeersch.

9 u. Pl. Dienst v. d. oven, parochianen
Dinsdag 15 oktober
9 u. Pl. Dienst v. d. gesneuvelde sol

daten en burgerlijke slachtoffers v.
beide wereldoorlogen 14-18 + 40-45

Woensdag 16 okt. - H. Margareta
8u. H.mis ter ere v. 0. 1. Vrouw uit

de kapel van de Uilegatstraat tot int.
van de gevers.

Donderdag 17 okt. - H. Ignatius
8 u. H. mis v. oven. echtg. en moeder

(A.T.)
Vrijdag 18 okt. - H. Lucas
8 u. H. mis v. oven. echtg. en vader

(J.J.V.)
Zaterdag 19 oktober
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot tot int, van de gever.
19 u. Gez. Jaarmis v. Jérôme Vermeu

len, echtg. v. Maria Leys.

Zondag 20 oktober
8 u. Gez. Jaarmis v. Martha Claeys,

echtge v. Henri Beudaert en voor
haar oven, ouders.

10 u. Gez. mis v. Maurits Denecker,
echtg. v. Angèle Debergh, vw. de
oudstrijders ‘14-’18.

Lectoren voor zondag 13 oktober
- Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.

Geert Vandenbussche: zondagmorgen 8 u.
- Guido Monkerhey: zondagmorgen 10 u.

Vandaag vrijdag 11 oktober
om 20 u. in ,, De Kring “ te Poperinge : Ver
loofdencursus. Hartelijk welkom voor alle
verloofden, alsook voor jonggehuwden die
nog geen verloofdencursus volgden.
K.V.L.V. Proven
Op zondag 20 oktober ‘74 vergadering voor
de boerinnengilde in de Zaal St.-Elooi om
13.45 uur. Ieder lid wordt verwacht.

Voor jonge mensen met ,, Pit”
Alle + 16-jarige jongens en meisjes worden
uitgenodigd naar de K.L.J.-startvergadering
op vrijdag a.s. 11 okt. om 20u. in de Sint
Jozefszaal. Blijf niet langs de kant staan,
kom mee met ons naar de K.L.J.
Verhuizingen
- Wollaert Joseph, Krombekestraat 36, Roes

brugge en Christiaen Nicole, Molendreef 8
naar Mazemanlaan 13, Proven.

- Vandesteene Maria en kinderen Ann, Filip
en Eric uit Ath, naar Krombeeksestraat 81
Proven.

- Behaeghel Maurice, Gasthuisstraat 25 naar
Haringestraat 24, Roesbrugge.

- Becquart Yvonne en Guy Savaete, Markt 7
Proven, naar Veurnesteenweg 58, Elverdinge.

Bloed
Hoe technisch verfijnd onze wereld ook moge
zijn en hoezeer de wetenschap voor alle pro
blemen een oplossing klaar heeft, toch is op
één gebied de mens nog aangewezen op de
edelmoedigheid van zijn medemens, nl. wan
neer de nood aan bloed zich opdringt! Ook
in de ziekenhuizen van de streek leper-Pope
ringe stijgt de nood aan vers bloed schrikwek
kend. Onlangs waren 4 liter bloed nodig
(waarvoor minstens 10 gevers nodig zijn) om
een jonge moeder, die net het leven had ge
schonken aan een flinke zoon, te redden.
Dit is de rauwe werkelijkheid : zonder bloed
zouden heel wat mensen - zieken, gekwets
ten, jonge moeders in kraaminrichtingen en
vaak hun pasgeborenen - reddeloos ten dode
zijn opgetekend.
Overwin derhalve uw vrees en de vele zin
loze ,, praatjes “ waarin sommigen hun schrik
of lafheid verschansen en meld U aan op de
massale bloedinzameling : DONDERDAG 17
OKTOBER 1974, van 18.30 u. tot 21 u., in de

Zaal ,, Sint-Elooi (bij A. Deprey) Stations-
Straat 8, in Proven.
Politiereglement
Op zondag 13 okt. vanaf de aanvang (14 u.)
tot het einde van de vergunde wielerwed
strijd is:
- verbod te stationneren langs de Gasthuis

straat
- instellen van éénrichtingsverkeer in de Blok-

straat (verboden inrit vanaf de Watouseweg
tot de aansluiting met de Duinkerksestraat).

Oktober-kermis
(tot maandag inbegrepen)

Vrijdag 11 oktober
Grote Prijskaarting bij Georges Buseyne, her
berg ,, Hoppeland “, 300 fr. vooruit.

Zaterdag 12 oktober
te 20 u. Prijskaarting bij Maurice Sergier, her
berg ,, ‘t Boldershof “ voor de leden van de
Spaarkas.

Zondag 13 oktober
te 11 u. Huldiging door het Gemeentebestuur
van het echtpaar Maurice Legrand-Mortaigne
om hun G~ouden Bruiloft.
Wandelconcert en Show door de muziekmaat
schappij ,, De Volksvreugd
te 15 u. Grote Wielerwedstrijd. Inschrijving
te 14 u. bij Maurice Sergier. Vertrek te 15 u.
bij de herbergen ,, Breda” en ,, Hopperank
Aankomst bij het Gemeentehuis. Prijsuitdeling
bij Albert Deprey.
vanaf 18 u. Grote Prijskaarting in drie herber
gen van de Marktplaats. Inschrijving bij Gas-
ton Rosseeuw. Inleg 20 fr. Winnaars 150 fr.
Verliezers 60 fr.
te 19 u. Groot Kermisbal in ,, ‘t Rozenhof
bij André Lemahieu. Inkom vrij.

Maandag 14 oktober
te 15.30 u. Ballonwedstrijd. Gratis één ballon
per kind tot 14 jaar. 1.000 fr. prijzen en reuze
teddy-beren. Uitloting te 17.30 u. bij Cyriel
Dever.
Voetbaluitslagen van 6.10.’74
Proven - Neerwaasten (Jeugd) : 1-2
Ploegsteert - Proven (Sen.) : 4-1
Matchen voor Kermiszondag 13.10. ‘74:
Proven - Komen (Res.) te 9 u.
Proven - Zuidschote (Jeugd) te 11 u.
Proven - Bulskamp (Sen.) te 15 u.
Schatting: Ten voordele van de jeugdploegv.
TSC Proven bij F. Notredame (,,Tramstatie”)
Voetbalvorm in ijzerdraad: lengte in cm.?
Briefke van uw pastoor

BETER WEDER A.U.B.
Dierbare Parochianen,

Dees keer blijft er mij niet veel ruimte over
om een briefje te schrijven, omdat het volle
dig kermisprogramma in ‘t parochieblad staat
ten dienste van de bevolking en ten bate van
de neringdoeners. Traditiegetrouw zou ik u
allen een goede kermis kunnen toewensen, ze
ker, dat doe ik gaarne. Maar wat ik ten voor-
dele van allen en van iedereen wens boven
alles en op de eerste plaats is : beter weder.

Ons
PaElrochîeblftd
Pr~ven
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Î-’[IIESTER VAN DIENST (v. 13 tot 19 okt.)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke. Tel. 40.01.84
GENEESKUNDIGE DIENST



Dokt. Vandenberghe (20 okt.) Tel. 30.06.37
Veearts Vandenberghe (20 okt.) Tel. 30.81.60
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03 .56 of 30.03.25

Zaterdag 19 oktober
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw van

de grot tot int, van de gever.
19u. Gez. Jaarmis v. Jérôme Vermeu

len, echtg. v. Maria Leys.
Zondag 20 oktober
8 u. Gez. Jaarmis v. Martha Claeys,

echtge v. Henri Beudaert en voor
haar oven, ouders.

10 u. Gez. mis v. Maurits Denecker,
echtg. v. Angèle Debergh, vw. de
nudstrijders ‘14-’18.
~andag 21 oktober

8 u. H. mis v. oven, vader (C.L.)
Dinsdag 22 oktober
8u. H.mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

Altijddurende Bijstand tot int, van de
gever.

Woensdag 23 oktober
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot v. bijz. intentie (K.D.)
Donderdag 24 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtgte en moeder

(A.T.)
Vrijdag 25 oktober
8u. H.mis ter ere v. H. Antonius v.

bijz. intentie (A.J.)
Zaterdag 20 oktober
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot v. bijz. intentie (S.S.)
19 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Billiet, wed. v. Theophiel Parrez.

Zondag 27 oktober
8 u. Gez. Jaarmis v. Camiel Beudaert,

wedn. v. Flavie Gruwez.
10 u. Gez. mis v. Cyriel Vanlerberghe,

wedn. v. Julia Morrez, vw. de oud-
strijders ‘14-’18

Lectoren voor zondag 20 oktober
- Frans Ide: zaterdagavond 19 u.
- Geert Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Michel Devooght: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Bart Veniere, z.v. Willy en Christiane Brey

ne, Reningsestraat 6 - Proven.
-Nancy Deman, d.v. Antoon en Annie Gee
raert, Baron Mazemanlaan 25 - Proven.

Huwelijksaankondiging
• Norbert Fioen, Watouseweg 42 en Claudine

Vandromme, Markt 18, beiden van Proven.

Geslaagde K.L.J.-startvergadering
Het gaat goed met onze K.L.J.-afdeling. De
startvergadering van vrijdag laatst was een
volledig succes. Niet minder dan 60 aanwezi
gen. waaronder talrijke nieuwe gezichten. Dit
is zeer verheugend.
Onder de vorm van een kort rollenspel, werd
naar voor gebracht wat men zoal van de K.L.J.
verwacht. Het jaarthema luidt : ,, SAMENLE
VEN IN JE DORP
Dan volgde een receptie om het nieuwe werk-
jaar feestelijk in te zetten. De dia’s van de
Italie-reis riepen menig aangename herir~ne
ringen op.
Tot slot het spel ,, Wachtwoord “, dat een
boeiend en sportief verloop kende. Jan Devos
en Noella Gruwez toonden zich hier de knap
ste kandidaten. Misschien krijgen ze nog
eens een kans bij de echte Nand Baert.

Met Simmers
Nee, we blijven niet stilstaan. Na ons kennis
makingsspel van een paar weken terug in
het gastvrije huis van leidster Martien, komen
we zondag opnieuw samen. Ditmaal gaan we
de vergadering echter niet in een serieus
kleedje steken, we gaan ons efkens uitleven
in een daverende ontspanningsnamiddag. Kom
dus allen zondag om 2 u. naar de St.-Jozefs
zaal. O.K.

Apoteek gesloten sen.
Op zondag 20 oktober ‘74 is de Apoteek E.
Regheere, Marktplein 5, Proven, gans de dag
gesloten.

Hernieuwing abonnement -

Parochieblad
Na 20 oktober ‘74, dit is zondag a.s. krijgt U
bezoek van de pastoor voor de hernieuwing
van het abonnement op het parochieblad. Ik
geloof dat we ,, Ons Parochieblad Proven
mogen aanzien als een goede vriend die we-

kelijks aan huis komt en die veel nieuws
weet te vertellen. De mensen zeggen zelf

We zijn kontent van het parochieblad, we
weten z5 van alles wat er gaande is op de
parochie. Zonder twijfel : het is een interes
sant parochieblad, nuttig en het staat ten
dienste van de mensen van Proven. Steunt
uw parochieblad.
Nota bene: U weet dat uw pastoor ter gele
genheid van zijn rondgang voor het parochie-
blad, ook uw steun of uw gift of uw giftje
voor de parochiale werken en voor de pa
rochiekerk met de meeste dankbaarheid zal
aanvaarden.

Oktober-kermis
(vervolg)

Zaterdag 19 oktober
te 20 u. Smijting op de Engelse Vogelpik bij
Maurice Sergier, herberg ,, ‘t Boldershof

Zondag 20 oktober
te 11 u. Inhuldiging van de nieuwe weg
Proven-Krombeke.

Voetbaluitslagen van 13.10.’74
1. PROVEN - ZUIDSCHOTE (Jeugd) : 4-1
Doelpunten : D. Vandromme, C. Soenen, en
J. Delerue. - Zondag naar Westouter.
2. PROVEN - KOMEN (Res.) : 1-6
Doelpunt voor Proven : G. Monkerhey
3. PROVEN - BULSKAMP (Sen.) : 10-1
Bulskamp zeer verzwakt. Doelpunten voor Pro-
ven door: E. Catel (3), E. Beun (2), M. Kerck
hof (2), L. Bourree (1), J. Pareyn (1) en A.
Verbrigghe (1).

Briefke van uw pastoor
5 IN GETAL

Dierbare Parochianen,
We leven in een tijd van wereldrecords of
beter, in een tijd van record-verbetering.
Kranten en tijdschriften en televisie berichten
ons om te zeggen wekelijks dat er een nieuw
wereldrecord gevestigd is.
Maar één record is nog nooit verbeterd ! Dat
zijn de 348.000 km., de negenvoudige wereld-
ronde van pater De Smet, vlaamse mission
naris. Ruim 348.000 km. heeft hij afgelegd om
de Blijde Boodschap van Kristus te prediken.
Hij deed dit niet om een wereldnaam te ver
overen, niet uit zucht naar avonturen, niet
voor eigen genoegen, maar louter en alleen
zonder eigen belang voor Kristus en de men-

Mochten wij met het aanstaande week-end
19 en 20 oktober ‘74 in de kerk onze 5 zende
lingen indachtig zijn

DOOR ONS GEBED
Pater Eric Maes
Zuster Josiane Peperstraete
Zuster Rachel Ryon
Zuster Alma Soenen
Zuster Lutgart Feryn

EN MET EEN MILDE AALMOES.

Ons
Pa~irochiebkid
Pr~ven

3e Jaargang Nr 41 20 okt. 1974 Verantw. uitg. past. Proven Tel.30.03.91 Drukk. Schoonaert

•~STER VAN DIENST (v. 20 tot 26 okt.)
E.H. Ollivier, Pastoor v. Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST



GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandercruysse (27 okt.) Tel. 30.06.47
Dokt. Verhoeven (1 nov.) Tel. 38.82.71
Veearts Vulsteke (27 okt.) Tel. 42.24.48
Veearts Goethals (1 nov.) Tel. 30.02.67
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 26 oktober
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot v. bijz. intentie (S.S.)
19 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Billiet, wed. van Theophiel Parrez.
Zondag 27 oktober
8 u. Gez. Jaarmis v. Camiel Beudaert,

wedn. v. Flavie Gruwez.
10 u. Gez. mis v. Cyriel Vanlerberghe,

wedn. v. Julia Morrez, vw. de oud
:rijders ‘14-’18

Maandag 28 oktober
8 u. H. mis v. oven, vader (C.V.)
Dinsdag 29 oktober
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid om gunstiger weder
Woensdag 30 oktober
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid om gunstiger weder
Donderdag 31 oktober
8 u. H. mis v. oven. echtgte en moeder

(A.T.)
19 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Billiet, wed. v. Theophiel Parrez
Vrijdag 1 nov. - Allerheiligen
8 u. Gez. mis v. Familie Derycke, vw.

de C.0.0.
10 u. Gez. mis v. d. oven, familieleden

v. Etienne Meersseman-Vandesteene
Maria.

Zaterdag 2 nov. - Allerzielen
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot en va

der (E.V.)

3e Jaargang Nr 42 27 okt. 1974 Verantw.

19 u. Gez. mis v. alle oven. Parochi
anen

Zondag 3 november
8 u. Gez. mis v. Henri Gruwez en huis

vrouw Eugenie Alderweireldt
10 u. Gez. Jaarmis v. Angèle Garmijn

en echtgenoten Marcel Mollet en
Firmin Goetgeluck.

Lectoren voor zondag 27 oktober
- Guido Monkerhey: zaterdagavond 19 u.
- Guido Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Ludo Sticker: zondagmorgen 10 u.
Lectoren voor Allerheiligen 1 nov.
- Johan Lobelle: donderdagavond 19u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Alfons Debergh: zondagmorgen 10 u.
In de Heer ontslapen
- Patriek Camerlynck, zoontje van Hugo en

Lena George, overleden te Proven op vrij
dag 18 okt. ‘74 in de leeftijd van 8 maanden
en die woensdag laatst 23 okt. ‘74 om 10 u.
werd begraven.

Opbrengst Missiezondag
Wij danken oprecht alle gevers en milde ge
vers in de omhaling van zondag laatst voor
het missiewerk. Die omhaling bracht de mooie
som op van 12.576fr. wat omtrent 4.000fr.
meer is dan verleder~ jaar. Proven blijft ook
op die manier zijn missionnaris en missiezus
ters waarderen en steunen. Proficiat.

Op Allerzielen - zaterdag 2 november
‘s Avonds om 7 u. is de zaterdagavondmis
heel speciaal voor alle overleden parochianen.
In die avondmis is er offerande. Mocht het zô
zijn, dat vele families in die zaterdagavond-
mis op Allerzielen, komen bidden voor hun
dierbare afgestorvenen.
Biechtgelegenheid
- Voor de volwassenen op donderdag 31 ok

tober vôôr de avondmis van 6 tot 7u. met
twee biechtvaders.

- Voor de schoolkinderen:
dinsdag 29 okt. om 8.45 u. voor de jongens
woensdag 30 okt. om 8.45 u. voor de meisjes

Rondgang v. hernieuwing van het
abonnement op het Parochieblad
begint na zondag 27 oktober.
Loopkoers - uitslag
Ondanks regen en hagelbuien is de grote
LOOP-IN wedstrijd, ingericht door de Chiro,
een groot succes geworden. Niet minder dan
67 atleten begaven zich aan de startlijn. Er
werd in twee groepen gelopen, namelijk de
jongeren dan 14 jaar, en degenen die ouder
zijn dan 14 jaar.
A. Jonger dan 14 jaar (27 deelnemers)

1. Leo Vulsteke
2. Filip Decapmaeker

uitg. past. Proven Tel.30.03.91 Drukk. Schoonaert

3. Marnix Delefortrie
4. Patrick Pareyn
5. Frank Lemahieu
6. Carlo Ryckeghem
7. Patrick Deschrevel
8. Luc Deprey
9. Werner Notredaeme

10. Dirk Geldhof
B. Ouder dan 14 jaar (40 deelnemers)

1. José Depreitere
2. Ivo Rappelet
3. Guido Monkerhey
4. Ivo Vandermarliere
5. Guido Vandenbroucke
6. Gaby Depreitere
7. Gerard Degraeve (39 jaar!)
8. Paul Desomer
9. Marc Vulsteke

10. Marc Quaghebeur
11. Marc Desomer
12. Leo Soenen
13. Frans Monkerhey
14. Stef. Vandenbroucke
15. Luc Deprez

Voetbaluitslagen van 20.10.’74
1. WESTOUTER - PROVEN (Jeugd) : 0-6

Doelpunten : C. Soenen (1), E. Parmentier
(3), 0. Vandromme (1), D. Scharre (1).

2. PROVEN - DIKKEBUS (Res.) : 2-6
Doelpunten : G. Monkerhey en L. Lemahieu

3. WERVIK-PROVEN (Sen.) : 5-7
Doelpunten voor Proven : R. Croquette (1),
L. Bourree (2), E. Catel (4).

MATCHEN VOOR ZONDAG 27.10.’74
- Proven - Ploegsteert (Jeugd) te 9.30 u.
- Nieuwkerke - Proven (Res.) te 9.30 u.
- Proven (Sen.) vrij.

Briefke van uw pastoor
WAAR IS ANNEKE?

Dierbare Parochianen,
Het zusje van een klein meisje was gestor
ven, en het kind dat nog niets van die onver
biddelijke scheiding begreep, liep soms nog
rond al zoeken en vragen : ,, Moeder, waar
is ons Anneke toch ? “ - ,, Och kind “, zei
moeder dan, ,, Anneke is in de hemel “ en zij
wees met haar vinger naar omhoog.
Een maand later zag dat zelfde meisje op de
kermis een venter met gekleurde luchtbal.
lons. Het meisje vroeg een ballon aan moeke,
en zij kreeg er een. Maar pas in de hand liet
het kind haar speelgoed los, en het ballonne
tje steeg de lucht in. - ,, Wat doe je nu toch
kind,” roept moeder berispend. - ,, Moeke
sprak het kind ,, mijn ballonnetje heb ik ge
zonden naar Anneke in de hemel hoog “.

Het is de moeite waard hierover even na te
denken. De overledenen leven waarlijk, en
wij kunnen hen ook iets nazenden : geen bal
lonnetjes, ja een bloem moet je op hun graf
zetten, of een zerk of een monument, maar
dat verschaft hen geen vreugde, maar denkt
eerder met Allerheiligen en Allerzielen aan
gebed, H. Misoffer en goede werken.

Ons
Pa~irochiebkid
Pr~ven

~IIÉESTER VAN DIENST (v. 27 okt. tot 2 nov.)
E. H. Vanden Abeele, Pastoor Roesbrugge.

Tel. 30.03.74
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L.ectoren voor zondag 3 november
- Guido Vanderhaeghen: zaterdagavond 19 u.
- Geert Vandenbussche: zondagmorgen 8 u.
• Michel Borrey: zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Maria Devos, echtgenote van Jozef Catteeuw,
overleden te leper op zondag II. 27 oktober
in de leeftijd van 74 j. en die zaterdag 2 nov.
om 9.30 uur te Proven wordt begraven.

Hernieuwing van abonnement op het
Parochieblad.
Zoals werd aangekondigd in de kerk is mijn
toer voor de hernieuwing van het abonne
ment op het parochieblad begonnen. De prijs
blijft 75 fr. Maar U weet dat uw steun voor
de parochiale werken met dankbaarheid zal
aanvaard worden. De huizen die ik reeds heb
bezocht doen zekerlijk hun best. Dank.

T.-Dansant Chirojeugd
Onze Provense Chirojeugd houdt voor oud
en jong een KABOUTERNIMFEN T.-DANSANT.
Dit gebeurt op zaterdag 2 november ‘74 in
de Zaal ,, St.-Elooi “. V~5rverkoop: 50 fr. -

Inkom : 60 fr.

11.11.11 • Briefke van uw seiners
Naar aanleiding van 11.11.11 zal Proven het
projekt: ,. TANZANIA geldelijk steunen. Tan
zania is een Afrikaans ontwikkelingsland.
Meer inlichtingen daarover kunnen jullie be
komen in:
- de avondmis op zaterdag 9 november
• de informatieavond die daarop volgt in de

Zaal St.-Jozef om 20 u.
U kunt dit projekt op twee manieren steunen
1. door uw vrijgevige bijdrage in de omsla

gen die U worden aangeboden op zaterdag
9 nov. en die op 11 nov. worden afge
haald.

2. door het kopen van één (of meerdere) pak
jes heerlijke Tanziaanse koffie, die aange
boden worden na de mis op 9 nov. a.s. en
ook op de informatieavond daarna.

Ieder draagt zijn boontje bij.

Aankomsten
Mostaert Georges en Bakowska Vladyslava
uit Roesbruggestraat 7, Stavele, naar Gast
hulsstraat 25, (Rustoord) Proven.

Bond der Gepensioneerden
Feestmaaltijd op 7 november ‘74 om 12 u.
in ,, ‘t Rozenhof”.

Verloren en terug te bekomen
Een vrouwen-regenscherm werd achtergela
ten in de kerk door iemand die moet plaats
genomen hebben omtrent in het midden van
de kerk onder de toren. Deze regenscherm

staat nog altijd in de kerk en is daar terug
te bekomen.

Gemeentelijk Nieuws
Het gemeentesekretariaat is op volgende of
ficiële feestdagen gesloten:
- vrijdag 1 nov. - Allerheiligen
- zaterdag 2 nov. - Allerzielen
- maandag 11 nov. - Wapenstilstand

herdenking
- vrijdag 15 nov. - Dag v.d.Dynastie.

Voetbaluitslagen van 27i0.’74
1. PROVEN - PLOEGSTEERT (Jeugd) : 5-2

Doelpunten van D. Vandromme, C. Soenen,
J. Delerue, L. Brysbaert, M. Delefortrie.

2. NIEUWKERKE - PROVEN (Res.) : 4-4
Proven dat nogal vlug tegen een 3-0 achter
stand moest opkijken, heeft zich nadien moe
dig herpakt en kon nog v5ôr de rust de
stand op 3-1 terugbrengen. Na de rust speel
de Proven verder de aanval en kon vlug de
stand in evenwicht brengen. Even later kon
Nieuwkerke nogmaals voorsprong nemen,
doch Proven kon even vc5ôr tijd de overver
diende gelijkmaker netten.
Doelpunten : L. Rappelet (2), G. Monkerhey
(1), E. Catel (1).
MATCHEN VOOR ZONDAG 3.11.74
1. Proven - Geluveld (Res.) te 9.30 u.
2. Komen - Proven (Sen.) te 15 u. oefenmatch
De jeugdploeg is Vrij.

Briefke van uw pastoor
AFLATEN

Dierbare Parochianen,
Hebben aflaten geen waarde meer? Ze zijn
alleszins minder in trek. Misschien werden
ze vroeger overschat of verkeerd begrepen.
Hoe dan ook, die jacht op aflaten is nu niet
meer denkbaar. Velen weten er zelfs geen zin
aan te geven.
Aflaat wil eigenlijk zeggen : kwijtschelding
van overblijvende boetedoeni ng.
Als we nu Allerheiligen en Allerzielen zijn,
dan denken vele van ons mensen op de eer
ste plaats op het kerkhof. Laten we echter
deze dagen ook hoger kijken dan het graf.
Het is zekerlijk een schone traditie, gesteund
op ons geloof, dat met deze dagen velen
naar het kerkhof gaan. Het is ook mode ge
worden, soms een wedloop, om ter meest.
‘t Moeten voor ons gelovige mensen vooral
dagen worden van bezinning.
Ik zou aan onze ernstige en trouwe gelovigen
willen aanraden, op Allerheiligen zich eens
speciaal tot God te wenden, door een sacra
menteel gebaar, de ontmoeting met de Heer
langs biecht en Communie.
Ik zou aan onze serieuze gelovige mensen
willen vragen, dat zij hun dierbare doden zou
den gedenken met bloemen zeker, maar ook
nog meer dan met bloemen, namelijk met
uw gebed. Bid voor uw dierbare overledenen.

Ons
Purocliîeblftd
Proven

uitg. past. Proven Tel.30.03.91 Drukk. Schoonaert

PhitESTER VAN DIENST (v. 3 tot 9 nov.)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke Tel. 40.01 .84
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Neuville (3 nov.) Tel. 30.03.38
Veearts Vandenberghe (3 nov.) Tel. 30.81.60
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 2 nov. - Allerzielen
9.30 u. Pl. Begrafenis van Maria Devos

echtgte v. Jozef Catteeuw.
19 u. Gez. Jaarmis v. Irma Coene, wed.

van Camiel Coutigny.
Zondag 3 november
8 u. Gez. mis v. Henri Gruwez en huis

vrouw Eugenie Alderweireidt
10 u. Gez. Jaarmis v. Angèle Garmijn

en echtgenoten Marcel Nollet en
Firmin Goetgeluck.

~ ~ndag 4 nov. - St.-Hubertus
8 ~. H. mis v. oven, vader (C.V.)

V66r de mis v. 8 u.: broodwijding
Dinsdag 5 november
8 u. H. mis v. oven, ouders (C.D.)
Woensdag 6 november
8 u. H. mis v. overleden ouders (V.D.)
Donderdag 7 nov. . H. Willibrordus
8. H.misv.overl. moeder (M.D.R).
Vrijdag 8 november
8 u. H. nils v. oven, echtgenoot en va

der (E.V.)
Zaterdag 9 november
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot v. bijz. intentie
19 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Billiet, wed. v. Theophiel Parrez
Zondag 10 november
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

Parochianen.
10 u. Gez. mis v. Maurits Devloo wedn.
v. Julia Denys, vw. Oudstrijders 14-18



Dokt. Vandenberghe (10 nov.) Tel. 30.06.37
Dokt. Sergier (11 nov.) Tel. 40.01.92
Veearts Vulsteke (10 nov.) Tel. 42.24.48
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 9 november
8 u. H. mis v. oven, echtgenoot en va

der (E.V.)
19 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Billiet, wed. v. Theophiel Parrez
Zondag 10 november
8 u. Gez. Gemeenschapsmis voor de

Parochianen.
10 u. Gez. mis v. Maurits Devloo wedn.
v. Julia Denys, vw. Oudstrijders 14-18

Maandag II november - H. Martinus
‘)u. Pl. Begrafenis v. Marcel Looten

~chtg. v. Lydie Devloo.
10.30 u. Pl. Dienst aangevraagd door

het Gemeentebestuur voor de oven.
Oudstrijders en Burgerlijke Slachtof
fers v. beide Wereldoorlogen ‘14-’18
en ‘40-’45.

Dinsdag 12 november
8 u. H. mis v. oven, vader (C.V.)
Woensdag 13 november
8 u. H. mis v. oven, ouders (C.D.)
Donderdag 14 november
8 u. H. mis v. oven. echtg. en moeder

(A.T.)
Vrijdag 15 november - H. Albertus
Biddag - Uitstelling en aanbidding v. h.

Allerheiligste Sakrament tot 12 u.
8 u. H. mis v. overleden ouders
16 u. Pl. Huwelijksmis v. Norbert Fioen

en Claudine Vandromme.
Zaterdag 16 november - H. Gertrudis
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw van

de grot v. bijz. intentie van de gever.

19 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Rachel
Billiet, wed. v. Theophiel Parrez.

Zondag 17 november
8 u. Gez. mis v. Rechthebbende over

ledenen vw. de C.0.0.
10 u. iste Gez. 6-wekenmis v. Maria

Devos, echtgte v. Jozef Catteeuw.
Lectoren voor zondag 10 november
- V.K.S.J.: zaterdagavond 19 u.
- Geert Vandenbussche: zondagmorgen 8 u.
- Guido Vanderhaeghen: zondagmorgen 10 u.
Tot kind Gods gedoopt
- Sybille Devos, d. v. Elie en Monique Durant,

Stationsstraat 71, Proven.
In de Heer ontslapen
- Frans Gruwez, zoon van Michel en Maria
Fockenoy, overleden te Proven op Allerheili
gen 1 nov. ‘74 in de leeftijd van 22 jaar en die
woensdag II. 6 nov. ‘74 om 10 u. te Proven
werd begraven.
- Marcel Looten, echtgen. van Lydie Devloo,
overleden te Poperinge op 6 nov. ‘74 in de
leeftijd van 66 jaar en die maandag 11 nov.
om 9.30 u. wordt begraven.
Sint Maarten komt
De grote kindervriend komt naar Proven zon
dag aanstaande 10 november. Door de mu
ziekmaatschappij en alle kinderen wordt de
Lieve Sint verwelkomt aan het Café van An
toon Berten. Stoetsgewijze gaat hij dan tot
aan ,, Het Rozenhof “ om terug te keren naar
de Zaa ,, St.-Elooi “, waar aan alle kinderen
Sint-Maartenskoeken worden uitgedeeld.
Uw stem, uw steun.
11-11-11 Actie 1974. Ook Proven wil dit jaar
een degelijke actie voeren rond 11-11-11, ‘tis
te zeggen, onze grootste zorg is niet, om het
meer ,, geld “, dan wel jullie wat meer infor
matie te geven rond ontwikkelingshulp, meer
bepaald rond TANSANIA. De plaatselijke
sein-groep heeft het volgende gepland
- De drie Eucharistievieringen op het aan
staande week-end van 9 en 10 november, zul
len door ons verzorgd worden rond het the
ma : kristen zijn en ontwikkelingshulp.
- Na de mis van zaterdagavond 9 november
volgt een informatieavond in de Zaal St.-Jozef.
Volwassenen, jongeren die ergens interesse
hebben voor de 3 de wereldproblematiek ko
men maar best af.
- We zetten een grootscheepse Tansaniaanse
koffie-actie op touw. De winsten ervan gaan
rechtstreeks naar de Tansanianen die nog on
voldoende drinkwater hebben, en waarvan
slechts een klein procentje school kan lopen.
Dank voor de medewerking. Sein.
Simmers
Wij hebben jullie inzet nodig op de 11-11-11
actie. Willen jullie met zoveel mogelijk vrouw-
kracht afkomen op zaterdag 9 november in
de St.-Jozefszaal om 9 u. ‘s morgens. V.K.S.J.

Gemeentelijke Brandweer - Steunen
Zoals vorige jaren, zullen onze plaatselijke
brandweermannen U in de eerstkomende da
gen een bezoek brengen om een Lid- of Ere
lidkaart aan te bieden.
Jaarlijks stellen we vast dat de inwoners van
Proven-Krombeke ons initiatief waarderen en
mild steunen. Wil dan uw milde steun ook
dit jaar hernieuwen, waarvoor we U allen
danken namens alle medewerkenden van de
brandweer.
Voetbaluitslage
MATCHEN VOOR ZONDAG 1O.11.’74
Proven - Geluveld (Jeugd) te 9.30 u.
Watou - Proven (Res.) te 9.30 u.
Lokkedijze - Proven (Sen.) te 15 u.
Monseigneur de Bisschop schrijft.
De angstwekkende situatie van de landbou
wers kan niemand onverschillig laten. Giste
ren was ik op een parochie waar de pries
ters, na contact met een aantal boeren, aan
de gelovigen gevraagd hadden zaterdag en
zondag te helpen op de bedrijven waar men
in nood was. Talrijke mensen uit alle standen,
universiteitsstudenten en grotere leerlingen
hebben die oproep beantwoord. Niet alleen
werd hun materiële arbeid fel op prijs gesteld,
maar psychologisch was het effect groot: aan
de ene zijde was die uiting van begrip en soli
dariteit voor de boeren een sterke aanmoedi
ging, aan de andere zijde waren de werkers”
wel zeer stijf in de rug maar uiterst blij en
ook beslist terug te keren.
Ik signaleer U dit initiatief opdat U zoudt on
derzoeken of er ook op uw parochie niets
kan worden ondernomen.

Briefke van uw pastoor
VOORBIJ

Dierbare Parochianen,

E.J. De Smedt

Waarover we niet gaan spreken, wil ik toch
een woordje schrijven : over dood of ster
ven. We mogen zeggen dat het leven van
iedereen van ons zich gestadig terugtrekt.
Ons leven hier op aarde is als een ebbe
zonder vloed.
Ik ben 10 jaar oud. Tien jaar zijn voorbij.
Ik ben nog maar 20 jaar. Reeds twintig zijn
onherroepelijk voorbij.
Ik ben veertig geworden. Ja, dat begint al af
te tellen.
Ik ben tachtig jaar. Dat wordt bedenkelijk.
Elk jaar méér, is eigenlijk een jaar minder.
Laat me nu hier nog enkele heilzame gedach
ten aan toevoegen
- Als Alexander de Groote stierf zou hij be

volen hebben dat men zijn hand uit de lijk
kist moest laten hangen : ledig, opdat ieder
een zou zien dat ook een koning niets uit
de wereld meenemen kan.

- Op de torenklok van Leipzig staat het vol
gende opschrift:

Mors certa, hora incerta
De dood is zeker, het uur onzeker

on~
PaElrochîebktd
Prc~veri
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IIESTER VAN DIENST (v. 10 tot 16 nov.)
E. H. Ollivier, Pastoor v. Proven Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST



ESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 nov.)
t... rf. Vanden Abeele, Pastoor v. Roesbrugge

Tel. 30.03.74
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandercruysse (17 nov.) Tel. 30.06.47
Veearts Goethals (17 nov.) Tel. 30.02.67
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 16 november - H. Gertrudis
8u. H.mis ter ere v. O.L.Vrouw van

de grot v. bijz. intentie van de gever.
19 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Billiet, wed. v. Theophiel Parrez.
Zondag 17 november
8 u. Gez. mis v. Rechthebbende over

ledenen vw. de C.O.O.
10 u. Iste Gez. 6-wekenmis v. Maria

Devos, echtgte v. Jozef Catteeuw.
Maandag 18 november

H. mis v. oven, vader (C.V.)
Dinsdag 19 november
8 u. H. mis v. oven, ouders (C.D.)
Woensdag 20 november
8 u. H. mis v. oven, echtgenote (A.T.)
Donderdag 21 nov. - 0. 1. Vr. Opdracht
8 u. H. mis v. oven, echtgenoot (D.R.)
Vrijdag 22 nov. - H. Cecilia
8 u. H. mis v. oven, ouders (T.V.)
Zaterdag 23 november
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(A.V.)
19 u. Iste Gez. 6-wekenmis v. Frans

Gruwez, z. v. Michel en Maria Foc
kenoy.

Zondag 24 november
8 u.Gez. mis v. Rechthebbende over

ledenen vw. de C.O.O.
10 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Maria

Devos, echtgte v. Jozef Catteeuw.

3e Jaargang Nr 45 17 nov. 1974 Verantw.

Lectoren voor zondag 17 november
- Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
- Geert Vandenbussche: zondagmorgen 8 u.
- Guido Vanderhaeghen: zondagmorgen 10 u.
In de Heer ontslapen
Marcel Looten, echtgenoot van Lydie Devloo,
overleden te Poperinge op woensdag 6 no
vember ‘74 in de leeftijd van 66 jaar en die
maandag 11 november ‘74 om 9.30 u. te Pro-
ven werd begraven.
Aankomsten en Verhuizingen
- Nouwynck Gery en Geeraert Erna, komen
de van Krombekeplein 29 Proven en van Po
peringestraat 67, Reningelst, naar Gasthuis
straat 18, Proven.
- Gilbert Cuffez en Maria Vercruysse, van
Watouseweg 22, naar Gasthuisstraat 9 Proven
Week van de Derde Leeftijd
Dit jaar heeft de week van de Derde Leeftijd
plaats van 10 tot 17 november. Ze heeft tot
thema ,, Voor een zinvolle tijdsbesteding
Het is nog niet te laat om daarover een
woordje te schrijven. ,, Zinvolle tijdsbeste
ding “. Ik ben verheugd dat er te Proven een
grote en goede Bond der Gepensioneerden
bestaat. Donderdag II. 7 nov. was ik op hun
feestmaaltijd, daar waren ver boven de hon
derd !eden aanwezig. Ik moet het bestuur
danken om hun inspanningen die ze doen om
aan onze bejaarden veel deugddoende ont
spanning te geven, ‘t zij langs een feestmaal
tijd, of langs een kaartersclub, die een zeer
aangename ontspanning is, of ook nog langs
een reis of uitstap. Ik meen dat we in Proven
een van de sterkste bonden hebben, niet al
leen in aantal, maar ook wat de samenhorig
heid betreft onder elkander. Wanneer wij
priesters het bestuur bedanken voor al hun
lopingen en inspanningen die ze doen voor de
verdere bloei van de bond, dan is in onze
dank ook inbegrepen de C.O.O. en de Zusters
van het Rustoord die dag en nacht zorgen
voor onze oudere mensen, wat wij ook ten
volle waarderen.
Achtergelaten
in de kerk: een vrouwen-regenscherm met
gouden handvat. Terug te halen in de kerk.
Bond der Gepensioneerden
Reis voorzien op 21 nov. Vertrek om 9.30 uur
op de Marktplaats.
Hey - V.K.S.-er
‘t Is terug een vergadering, maar dan niet
zoals gewoonlijk. We krijgen namelijk een
ferme kindervriend op bezoek met name Sint-
Maarten. Je kunt hem helpen verwelkomen
op zondag 17 november a.s. in de Sint-Jozefs
zaal vanaf 2 uur. De Zeven
Een naarstige Broeder
Wie is die naarstige Broeder. Het is een Broe
der Marist (uit de orde van de Broeders Ma
risten) die al 25 jaar werkzaam is in Congo.
Tot hem zouden we mogen zeggen Eerwaarde
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Broeder, eer-waard, want de mensen zeggen
van hem, dat is een ,,echten “. Sedert 1949
is hij werkzaam in Bukavu, waar hij les geeft
in het technisch onderwijs. Hij is ook in
Stanleystad geweest tijdens die moeilijke
periode in Congo, waar hij dan niet alleen
veel benauwdheid heeft geleden, maar ook
veel heeft afgezien. Intussen doet hij ginder
zonder eigenbelang maar altijd zijn best
voort, tenslotte ook op zijn manier voor de
uitbreiding van het rijk Gods op aarde.
We zijn verheugd zo’n ijverige Broeder in
Congo te hebben van een familie die we goed
kennen, en we noemen hem gaarne met na
me: Broeder Remi Swyngedouw.
Raiffeisenkas Proven
Een koffieautomaat werd gewonnen door het
blauw ticket nr. 231042, uitgegeven door deze
Raiffeisenkas.
Voetbaluitslagen
1. PROVEN - GELUVELD (Jeugd) : 4-0
Proven, behaalde een zeer verdiende overwin
ning. Doelpunten : Vandromme (2), Delefor
trie (1) en J. Delerue (1).
2. WATOU - PROVEN (Res.) : 1-2
Op een terrein dat meer op een moeras dan
op een voetbalveld geleek zijn de Provenaars
aan een nipte overwinning geraakt. Doelpun
ten: M. Carpentier (1), Rik Delerue (1).
3. LOKKEDYZE - PROVEN (Sen.) : 5-1
Zondag a.s. wordt het beter.
MATCHEN VOOR ZONDAG 17.11.1974
1. Proven- Dikkebus (Jeugd) te 9.30 u.
2. Voormezele- Proven (Res.) te 9.30 u.
3. Proven- Westrozebeke (Sen.) te 15 uur.

Briefke van uw pastoor
DANK

Dierbare Parochianen,
We houden eraan ook langs het Parochieblad
eens onze jeugdgroeperingen te bedanken
voor hun tegemoetkomen om de zondagsmis
te helpen verzorgen. Niet alleen de Paus en
de Bisschop en de priesters zijn de Kerk, ook
en evengoed de leken zijn de Kerk. ‘t Is dus
te waarderen honderd procent dat onze jon
ge mensen bijspringen om eens een Eucha
ristieviering in elkaar te steken en naar voor
te brengen, en zelfs eens een woordje te
spreken tot de mensen, zoals dit zondag II.
het geval was door onze seingroep. Ik loof
hun medewerking. Ze hebben dat zondag II.
ter gelegenheid van de 11.11.11 aktie zeer
goed gedaan. De lezingen werden klaar en
duidelijk uitgesproken. De predikant heeft
goede aanleg. De liederen en gezangen waren
goed aangepast. Even een woordje kritiek•
mag er ook wel bij. Volgens mij waren de tek
sten wat te lang en hier en daar moeilijk.
Het ware ook goed moest men wat meer
vooraf de tekst van de Eucharistieviering
eens samen kunnen overlopen en bespreken.
Ik eindig nochtans met onze jeugdgroeperin
gen proficiat te wensen voor hun welwillen
de medewerking.

Ons
Purochieblad
Proven



GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Verhoeven (24 nov.) Tel. 38.82.71
Veearts Goethals (24 nov.) Tel. 30.02.67
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 23 november
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(A.V.)
19 u. Gez. mis v. Frans Gruwez, z.v.

Michel en Maria Fockenoy, vanw. de
geburen.

Zondag 24 november
8 u.Gez. mis v. Rechthebbende over

ledenen vw. de C.O.O.
10 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Maria

Devos, echtgte v. Jozef Catteeuw.
~andag 25 november

8 u. H. mis v. oven, vader (C.V.)
Dinsdag 26 nov. - H. Jan Berchmans
8 u. H. mis v. oven, ouders (C.D.)
Woensdag 27 november
8 u. H. mis v. oven, echtgenote (A.T.)
Donderdag 28 november
8 u. H. mis v. oven, ouders (T.V.)
Vrijdag 29 november
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.H.)
Zaterdag 30 nov. - H. Andreas
8 u. H. mis v. overl. ouders
19 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Billiet, wed. v. Theophiel Parrez.
Zondag 1 december
8 u. Gez. Jaarmis v. Henri Gruwez en

huisvrouw Eugenie Alderweireldt
10 u. Gez. mis v. d. leden en overl. le

den v. d. Muziekmaatschappij ,, De
Volksvreugde “ ter gelegenheid van
St.-Cecilia.
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Lectoren voor zondag 24 november
- Kris Rousseeuw: zaterdagavond 19 u.
- Roger Pareyn: zondagmorgen 8 u.
- Ludo Sticker: zondagmorgen 10 u.
Zuster Lutgart Feryn
heeft gedurende het verlopen jaar 3 870 zie
ken, meestal moeders en kindjes verzorgd.
Haar vriendelijke toewijding en onuitputtelijk
geduld maken dat alle zieken zich bij haar
veilig voelen.
Zij is werkzaam in Kalomba-Zaïre. Dit jaar
durft zij geen bezoeken afleggen in Proven,
maar vroeg alleen een postchecknummer te
mogen aangeven van ,, De Generale Bank-
maatschappij : Nr. 285-0225761-71, met de
vermelding - Missieprokure - Mellestraat 1
Heule: ,, voor Zuster Lutgart Feryn “.

Achtergelaten
- Een paar mooie zwarte vrouwhandschoenen
- Een gekleurde sjerp achtergelaten door ie

mand van de Seingroep.
Alles terug te vinden in de kerk.
Bijbel-agenda 365 voor 1975
Om te herinneren dat deze agenda reeds
verschenen is, en gemakkelijk in zijn binnen-
zak kan gestoken worden als een fijn nota-
boekje. Deze bijbel-agenda is nochtans rijk
aan inhoud, en is een leidraad bij de dage
lijkse lezing uit de H. Schrift met een zeer
verstaanbare kerngedachte. Te verkrijgen bij
Aktie 365 - Postbus 365 - Antwerpen.
Vertrokken
Fioen Norbert, Watouseweg 42. en Vandrom
me Claudine, Marktplaats 18, Proven, naar
Veurnesteenweg 48, Elverdinge.

Voetbalnieuws
Wegens het slechte weder werd alle Kompe
titievoetbal uitgesteld. Er werd enkel een 0e-
fenmatch gespeeld tussen de eerste en de
tweede ploeg, verdiend gewonnen door de
eerste ploeg.
MATCHEN VOOR ZONDAG 24.11.’74
1. Neerwaasten - Proven (Jeugd) te 11 uur.
2. Proven - Ploegsteert (Res.) te 9.30 uur.
3. Reninge-Proven (Sen.) te 15 uur.
Rooien van aardappelen
Om tegemoet te komen aan de netelige toe
stand die velen van ons landbouwers erva
ren bij het rooien van hun aardappelen, en
dit uit oorzaak van de overvloedige regens
van de laatste weken, hebben we de volgen
de aktie en solidair hulpbetoon willen organi
seren We hebben een oproep gedaan en
doen het nog tot alle studenten en studentin
nen vrijwillig hun naam op te geven tegen
vrijdag (vandaag 22 nov. ‘74) bij Wilfried De
prey, Klyttestraat 6, Proven, Tel. nr. 33.41.49
Hij zal er dan voor instaan uit het aantal vrij
willige helpers die hij voorhanden heeft, hulp-
krachten af te staan aan boeren die hem er
om vragen of reeds gevraagd hebben.
Wij wensen in alle geval dat met dit aan-
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staande week-end van 23 en 24 november het
rooien mogelijk wordt. Wij danken dan ook
alle vrijwillige helpers bij voorbaat.

Feestvreugde te Proven,
op 19, 20 en 23 juni 1889

(vervolg)
De ontvangst had plaats in de ruime veranda.
De Heer Rubbrecht, vice-hoofdman, wenste
de Echtelingen in naam der gilde geluk in
hun huwelijk. Hij nodigde beiden uit de eer
betuigingen der leden, in het gildehof te ko
men ontvangen. Dit werd volgaarne aanvaard
en na een gulhartig ,, beschenk “ verlieten
allen het kasteel om stoetsgewijs naar ,, De
Klytte” te trekken.
Daar gekomen vormden de leden een erehaag
en onder tromgeroffel werden de Heer Hoofd-
man en Mevrouw door de bestuursleden naar
de ereplaats geleid. De Heer Rubbrecht, no
taris, hernieuwde zijn wensen van de vorige
dag : wensen van echte voorspoed en waar
geluk. Zijn toespraak lokte donderende toe
juichingen uit, handgeklap en felle vreugde-
kreten. Zienderogen aangedaan beantwoordde
de Heer Baron deze welgemeende groet. Ook
zijn woorden werden op dezelfde wijze als
die van de notaris onthaald.
Hierna werd de erewijn gedronken en de aan
wezigen onderhielden zich allerhartelijkst on
der elkaar. Toen, na een poos, gevraagd werd
om stilte, liet een pijlraper zijn bijdrage in
het volgende vers horen

Als ik, koene perseknaap,
In de schieting pijlen raap,
Kan ‘t misschien wel rapper gaan,
Maar ge moet toch wel verstaan
Dat ik meer dan dertig jaar
Couthof’s pijlen reeds vergaar.
En van zulk een hard bedrijf
Wordt men op ‘t laatst een weinig stijf.

(‘t vervolgt)

Briefke van uw pastoor
ZOEKEN

Dierbare Parochianen,
Ik mag U zeggen : ,,zoeken doen we allemaal,
en vooral jongeren zoeken en dat is goed

Ken je dat gevoel ook! Je vraagt je in
eens af : wat ben ik eigenlijk aan het doen?
Waar loopt het allemaal op uit, dat leven van
mij ? Ik ben onderweg, maar waarheen?
Daar sta je dan. Dat zijn de goeie momenten
in je leven, dat je eerst eens stil staat en
eerst eens even nadenkt . . . Je wilt niet klak
keloos doorgaan, je wilt weten waar je aan
toe bent.
Ja, Dierbare Mensen, zoeken doen we alle
maal. Maar toch moeten we zelf kiezen, nie
mand anders kan dat voor je doen. Je moet
zelf kiezen. Kies het goede.
Je zoekt je weg, thuis, op school, in de maat
schappij, of waar dan ook. Er zijn zoveel we
gen. Veel omwegen zijn er. Ook veel over
wegen en overwegingen en zijsporen. De gro
te vraag is : waar leiden ze naartoe?

Ons
PaElrochÎeblftd
Proven

F’,-iIESTER VAN DIENST (v. 24 tot 30 nov.)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke Tel. 40.01 .84



10 u. Gez. mis v. d. leden en oven, le
den v. h. Vrijwillig Brandweerkorps
Proven.

Lectoren voor zondag 1 december
- Guido Monkerhey: zaterdagavond 19 u.
- Guido Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Alfons Debergh: zondagmorgen 10 u.

Geboorte
- Yde Peter, geboren te Poperinge op 21.11.’74

zoon van Frans en Erna Rappelet, Stations-
straat 44A, Proven.

In de Heer ontslapen
Alice Flamey, echtgenote van Abel Hahn,
overleden te Krombeke op zondag II. 24 nov.
en die donderdag 28 nov. ‘74 te Krombeke
werd begraven.

Aktie 11.11.11
Bijeengehaalde som : 12.000 fr.
Koffieverkoop: 10.000fr. - Dit bedrag gaat
rechtstreeks naar Tanzania.
Aan allen die op de een of de andere wijze
meewerkten, in naam van de Tanziaanse be
volking : hartelijk dank.

De moeite waard om te bedanken
Bewoners wier kelders door de overvloedige
regens van de laatste dagen volgelopen zijn,
houden eraan langs het parochieblad de pom
piers van Proven te bedanken voor de kost
bare hulp die zij geboden hebben bij het leeg
pompen van kelders.

Versobering
VERSOBERING is scherper gaan zien wat
wél de moeite waard is om het ,, goed
te hebben : plaats inruimen voor vriendschap
luisteren, stilte, gebed, verzoening,
rechtvaardigheid, tijd maken voor anderen...
VERSOBERING is ook ~eerlijk “ delen,
verantwoordelijkheid opnemen tegenover
anderen, vooral ten aanzien van de
armsten, de ,, laatsten “, de dikwijls vergeten
randbewoners van onze overvloed-
samenleving: vele bejaarden bijvoorbeelc’,
langdurige zieken, sociaal uitgestotenen

Dienstplichtigen 1975 of 1976
Terecht stellen U en Uw ouders zich daarom
trent vele vragen. Regelmatig worden deze te
laat gesteld en kan er geen gunstig gevolg
meer aan gegeven worden.
Om U zo goed mogelijk in te lichten, nodigen
wij met de medewerking van Milac, U en Uw
ouders uit op een INFORMATIEVERGADERING
op zaterdag 14 december a.s. te 9u.15 in de
feestzaal van het stadhuis te Poperinge, Gro
te Markt 1.

PROGRAMMA:
9u.15 - Welkomswoord.
9u.30 - Het soldatenleven in en rond de ka
zerne, door Aalmoezenier Vanoverschelde.

10 u. - Militiewetgeving door Commandant
Van Breen. Hij behandelt : o.m. uitstel -

vrijlating - vrijstelling - ontheffing.
llu.15 - Beantwoorden van persoonlijke vra

gen door Commandant Van Breen.
Aarzel niet, wees aanwezig, U wordt volledig
ingelicht door mensen met kennis van zaken.
Vergeet niet de datum : 14 december om
9u.15 te noteren

Voetbalnieuws
Matchen voor zondag 1.12.74
1. Zuidschote - Proven (Jeugd) te 9u.30
2. Wervik-Proven (Res.) te 9u.30
3. Sperregem - Proven (Sen.) te 14u.30
OPGELET: vanaf 1.12.’74 beginnen de namid
dagwedstrijden een half uur vroeger.

Feestvreugde te Proven,
op 19, 20 en 23 juni 1889

(slot)
Er werd hartelijk gelachen, de vreugde steeg
uit alle borsten en op de gezondheid der
Edele Gehuwden werd menig glas gedronken.
Eindelijk verliet het jonge Paar de zaal onder
luid hoera-geroep. De leden vergezelden hun
Hoofdman en Mevrouw de Barones tot aan
hun kasteel om ze pas aan de ingang ervan
te verlaten.
Zo werden de vreugdefeesten bij dit Edel
Huwelijk besloten. Zo vierden de Provenaars
de thuiskomst van de Heer Baron en Me
vrouw de Barones Mazeman de Couthove
van Outryve d’Ydewalle.

Briefke van uw pastoor
BOEREN EN SOLDATEN

Dierbare Parochianen,
Er zijn boeren die soldaten gehad hebben en
wellicht nog hebben om aardappelen te rooi
en. En die boeren waren tevreden over de
hulp van die soldatenhanden. De soldaten de
den hun best, natuurlijk de een kon beter
zulk werk dan de andere.
Maar de soldaten, vooral als het stadsjongens
waren, weten nu ook beter wat boeren is,
bijzonderlijk wanneer ze hun verkleunde han
den bekeken, die pijn deden en soms gewond
waren, Liefst van al zaten de soldaten aan
tafel in de warme keuken, waar ze van de
goede boerin veel, lekker en smakelijk moch
ten eten.
Dierbare mensen, we zijn in de week van

Welzijnszorg “, dat betekent: ,, in nood eI
kander helpen”. Spijtig, maar de wereld leeft
dikwijls anders : ,, zorgen voor mezelf en voor
later, dat is het beste, je weet nooit welke
tijden er kunnen komen “.

In nood kent men zijn vrienden “. Er zijn
mensen die in moeilijkheden zitten met die
aardappeloogst...
Zo blijven niet ver van ons altijd mensen die
dienen geholpen te worden. Er zijn wel men
sen van Proven in iedere wijk en in iedere
straat die de nood van hun medemens zien
en ook lenigen, en dat is zeer lovenswaardig.

Ons
Purocliiebhid
Proven
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Ph~lESTER VAN DIENST (v. 1 tot 6 dec.)
E.H. Ollivier, Pastoor v. Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Neuville (1 dec.) Tel. 30.03.38
Veearts Vulsteke (1 dec) Tel. 42.24.48
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03 .56 of 30.03.25

Zaterdag 30 nov. - H. Andreas
8 u. H. mis v. oven, ouders
19 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Billiet, wed. v. Theophiel Parrez.
Zondag 1 december -

Iste Zondag van de Advent
8 u. Gez. Jaarmis v. Henri Gruwez en

huisvrouw Eugenie Alderweireldt
10 u. Gez. mis v. d. leden en overl. le

den v. d. Muziekmaatschappij ,, De
Volksvreugde “ ter gelegenheid van
qt.-Cecilia.

L .4andag 2 december
8 u. H. mis v. overl. vader (C.V.)
Dinsdag 3 december - H. Franciscus
8 u. H. mis v. oven, echtgenote (A.T.)
Woensdag 4 december
8u. H.mis voor oven, echtgenote en

moeder (G.B.)
Donderdag 5 december
8 u. H. mis v. oven, ouders (V.H.)
Vrijdag 6 december -

Eerste Vrijdag - H. Nikolaas
8 u. H. mis voor overl. ouders (V.S.)
Zaterdag 7 dec. - 0.1. Vr. Onbevlekt
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot tot intenties v. d. gevers
19 u. Gez. mis v. d. leden en overleden

leden v. d. verscheidene boerenorga
nisaties ter gel. v. St.-Ceciliafeest.

Zondag 8 december -

2de Zondag van de Advent
8 u. Gez. Jaarmis v. Remi Quaghebeur

echtg. v. Cordula Verbrigghe



GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Sergier (8 dec.) Tel. 40.01.92
Veearts Vandenberghe (8 dec.) Tel. 30.81 .60
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel.30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 7 dec. - 0. 1. Vr. Onbevlekt
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot tot intenties v. d. gevers
19 u. Gez. mis v. d. leden en overleden

leden v. d. verscheidene boerenorga
nisaties ter gel. v. St.-Ceciliafeest.

Zondag 8 december -

2de Zondag van de Advent
8 u. Gez. Jaarmis v. Remi Quaghebeur

echtg. v. Cordula Verbrigghe
10 u. Gez. mis v. d. leden en oven. le

den v. h. Vrijwillig Brandweerkorps
~oven ter gelegenheid van Sint-Bar

barafeest.
Maandag 9 december
8 u. H. mis v. overl. vader (C.V.)
Dinsdag 10 december
8 u. F1. mis v. overl. echtgenote (A.T.)
Woensdag 11 december
8u. H.mis voor overl. echtgenote en

moeder (G.B.)
Donderdag 12 december
8 u. H. mis v.e. bijz. overledene (M.P.)
Vrijdag 13 december - H. Lucia
8 u. H. mis v. oven, moeder (L.Q.)
Zaterdag 14 december
8 u. H. mis v. overl. ouders (D.S.)
19u. Gez. Jaarmis v. Maria Devloo,

echtgte v. Albert Notredame
Zondag 15 december -

3de Zondag van de Advent
8 u. Gez. mis v. Rechthebbende oven.

de C.0.O.
10 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Maria

Devos, echtgte v. Jozef Catteeuw

3e Jaargang Nr 48 8 dec. 1974 Verantw.

Lectoren voor zondag 8 december
Rat. Busschaert: zaterdagavond 19 u.
Geert Vandenbussche: zondagmorgen 8 u.

- Roger Pareyn: zondagmorgen 10 u.
Apoteek E. Regheere- Proven
zal op zondag 8 dec. ‘74 gans de dag gesloten
zijn.
Bond der Kroostrijke Gezinnen
Alle leden worden dringend verzocht hun
lidkaart 1975 (250 fr.) af te halen bij Meester
Prinzie. Nieuwe leden kunnen zich laten in
schrijven. De Algemene vergadering zal la
ter plaatshebben.
André Demedts
komt naar Watou spreken in de Zaal van het
Gemeentehuis op dinsdag 17 december ‘74
om 19.30 u. ‘s avonds over: ,, Onze Land
bouwers : taal, humor en letterkunde “.

André Demedts is een geboren Westvlaming.
Hij stamt uit een boerengezin. Hij is de beste
schrijver die wij op dit ogenblik in ons land
bezitten. Zoals hij spreekt, schrijft André De
medts : met heel fijne humor, met heel veel
gevoel en boeiend.
St.-Elooifeest
Op zaterdag 7 dec. ‘74 in het lokaal ,,Sint
Elooi “ bij Albert Deprey na de avondmis van
19 u. die opgedragen wordt voor het tijdelijk
en geestelijk welzijn van de gezinnen van
onze Boerenorganisatie en voor onze over
ledenen.
Een gezamentlijk feestmaal daarna om 8 u.
in Sint~Elooi en een paar uren ontspanning
zal zeker deugddoen na de miserie van de
laatste weken.
St-Barbarafeest
Op zondag 8 dec. ‘74 viert de Brandweer Pro-
ven haar jaarlijks feest. De dagorde verloopt
als volgt:
om 9 u. - Vergadering bij Ere-Sergeant Alder

weireldt Maurice. Optocht naar de kerk,
begeleid door de Muziekmaatschappij ,, De
Volksvreugd “.

om 10 u. - Misoffer, opgedragen voor de overl.
leden brandweermakkers, Ere- en Actieve
leden en hun familie.

om 10.45 u. - Bezoek bij Sergeant Lemahieu
André.

om 13 u.- Middagmaal in de Zaal ,,Sint-Elooi
bij korporaal Deprey.

om 16 u. - Bezoeken : bij Ere-Sergeant Alder
weireldt Maurice, bij brandweermakker No
tredame Frans en bij korporaal-klaroen Van
dromme Gerard. Versterking tenslotte bij
korporaal Deprey.

K.A.V. Proven
We nodigen al onze leden uit op ons jaar.
lijks Kerstfeest, dat doorgaat op zondag 15
december ‘74 om 14 u. in de Zaal Sint-Elooi
bij Albert Deprey. Op het programma: Koffie-
tafel, tombola en ontspanning.
We hopen op uw talrijke aanwezigheid.

HET BESTUUR.

uitg. past. Proven Tel.30.03.91 Drukk. Schoonaert

Worden soldaat
1. Vermeersch Noël, Watouseweg 98, onder

de wapens op 3 jan. ‘75
2. Monkerhey Guido, Watouseweg 86, even

eens onder de wapens op 3 jan. ‘75
Met onderscheiding
Licentiaat in de Staatswetenschappen : Luc
Pareyn, Proven. - Proficiat.
Voetbaluitslagen van 1-12.’74
1. ZUIDSCHOTE-PROVEN (Jeugd) : 2-2
Onze jongens hebben een prachtige wedstrijd
gespeeld. Ze begonnen gehandicapt aan de
match daar D. Vandromme niet kon aantre
den en de doelman M. Depuydt met een ge
kwetste hand in het doel stond.
Zuidschote liep nogal vlug uit, 2-0 en hoe
Proven ook reageerde, ze konden maar niet
tegendoelen. Tot op 10 min, van het einde D.
Scharre eindelijk de opening vond en de stand
op 2-1 bracht met een prachtig schop in de
winkelhaak en even later E. Parmentier de
oververdiende gelijkmaker binnenschoot.
2. WERVIK - PROVEN (Res.) : 3-8
Doelpunten : L. Lemahieu 5, L. Bourree 1,

G. Monkerhey 1, Duerink 1.
3. SPERREGEM . PROVEN (Sen.) : 4-1
Doelpunt van T. Candaele.
Matchen voor zondag 8.12.’74
Bekermatch Zuidschote-Proven (Jeugd) 9.30 u.
Oefenmatch Proven-Komen (Sen.) 14.30 u.
Reserven zijn vrij.

Briefke van uw pastoor
SINT ELOOI

Dierbare Parochianen,
Over Sint Elooi mogen we schrijven dat hij
de Patroonheilige is van de smeden en van
de metaalbewerkers en van alles en allen die
met metaalbewerken iets te maken hebben,
zoals loodgieters, slotenmakers, koperslagers,
gareelmakers, voerlleden en boeren. Zo is de
feestdag van Sint Elooi een feestdag voor me
nig ambachtsman.
We mogen dus zeggen dat nog niet alle Hei
ligen zijn afgeschaft. Bij diegenen die op hun
troon zijn blijven staan, behoort alvast Sint
Eligius of Sint Elooi. Voor vele Westvlaamse
gilden en boerenorganisaties is zijn feestdag
de aanleiding tot feestvieren, alhoewel het
dit jaar in het boerenbedrijf verre van een
feest geweest is.
We zouden kunnen de vraag stellen, waaraan
heeft Sint Elooi zijn bijval bij de boeren en
ambachtslieden te danken ? ‘t Is wellicht niet
omdat hij predikant is geweest in onze stre
ken en ook niet omdat hij bisschop is gewor
den. Neen, maar hij is hier in de lage landen
de volksgeliefde heilige geworden door de
talrijke legenden over Sint Elooi waarin paar
den en hoefsmeden altijd een belangrijke rol
speelden.
Aldus is Sint Elooi bij de boerenbevolking en
ambachtslieden de geliefde beschermheilige
gebleven.

Ons
Pa~trochîeb1aEid
Prc~ven

..c~STER VAN DIENST (v. 8 tot 14 dec.)
E. H. Vanden Abeele, Pastoor van Roesbrugge

Tel. 30.03.74



Lectoren voor zondag 15 december
- Frans Yde: zaterdagavond 19 u.
- Guido Vandenbroucke: zondagmorgen 8 u.
- Ludo Sticker: zondagmorgen 10 u.
KV.L.V. Proven
- Er is een belangrijke vergadering van de ge
zinsactie op vrijdag a.s. 13 december om 20 u.
‘s avonds in de Zaal St.-Elooi.
- Onze jaarlijkse Kerstvergadering gaat door
op zondag a.s. 22 dec. om 13.45 u. - Mevr. De
cat-Dewancker komt spreken, eveneens in de
Zaal St.-Elooi. Het besWur.
Kerstnachtviering in de kerk te 23 u.
Drie jaar te reke, hebben we op een bijzon
dere wijze Kerstnacht gevierd in de midden
nachtmis te Proven, telkens met een bomvol
le kerk. Dit jaar wordt het weer iets heel
moois in samenwerking met velen : kinderen,
jongeren en volwassenen.
Wie alles goed op een zichtbare plaats wil
meevolgen zal er zekerlijk aanhouden op tijd
te komen om een stoel te hebben.
In het Rustoord te Proven

1. Irma Cayzeele, geb. 14.10.1886 te Leisele
reeds 12 jaar in ‘t gesticht.

2. Maurice Decrock, geb. 25.4.1900 te Proven
reeds 5 jaar

3. Achiel Deschrevel, geb. 30.8.1902 te Sta-
vele, reeds 4 jaar

4. Remi Coulier, geb. 9.4.1892 te Leisele
reeds 4 jaar

5. Remi Raeckelboom, geb. 29.10.1901 te
Proven, reeds 4 jaar

6. Karel Ducorney, geb. 10.04.1894 te Beve
ren-Ijzer, reeds 3 jaar

7. Maurice Vandevelde, geb. 7.11.1923 te
Beveren-IJzer, reeds 3 jaar

8. Albert Claeys, geb. 5.2.1917 te Proven,
reeds 2 jaar en half

9. Maurice Mollet, geb. 24.8.1896 te Roes
brugge-Haringe, reeds 1 jaar en half

10. Margriet Devtoo, geb. 14.12.1895 te Roes
brugge, reeds 1 jaar en half

11. Vital Verbrigghe, geb. 17.4.1901 te Proven
reeds 1 jaar

12. Florent Gryson, geb. 24.4.1886 te Proven
reeds 1 jaar en 4 maanden

13. Jeanne Ooghe geb. 1.8.1899 te Oost-Cappel
reeds 6 maanden

14. Madeleine Breda, geb. 27.4.1925 te Krom
beke, reeds 3 maanden

15. Georges Mostaerd, geb. 7.6.1899 te Watou
reeds 2 maanden

16. Vladyslavia Bakowska, geb. 9.11.1900 te
Marjanouw (Polen), reeds 2 maanden

17. Henri Vanderhaeghe, geb. 9.7.1887 te Pas
sendale, reeds 1 maand in ‘t gesticht.

De kerk van Proven - Veranderingen
Rood - geel - groen - zwarL
Niets verandert en vernieuwt z6 rap en z6
vlug, en zô grillig als de mode. Nu eens is het
lang, dan weer kort. Het ene seizoen zijn de
kleedjes rood, dan ziet men overal rood, dan
weer moet het geel zijn, knal geel als een

citroen, of groen of zwart met hoge bruine
laarzen. Moest men de vraag stellen: ,, Waar
om moet die mode altijd veranderen? “ Dan
zou men antwoorden : ,, Ja, omdat het mode
is!
We mogen aan de mensen van Proven mel
den dat er in de parochiekerk nu ook eens
een verandering gaat gebeuren, een grondige
verandering en vernieuwing. . . -maar we mo
gen er seffens aan toevoegen : een verande
ring, die een verbetering en verfraaiïng voor
de kerk zal zijn.
Daarom, wees niet verwonderd dat er enkele
kerkmeubelen voor een tijdje zullen moeten
verhuizen of elders geborgen worden om al
dus de komende werken in de kerk gemakke
lijk te kunnen uitvoeren.
We hebben gemeend dat het gepast is dit aan
de bevolking openhartig mee te delen.
Aankomsten
Neut Alex uit Veurnestr. 118 Poperinge, naar
Klyttestr. 16 Proven.
Gemeentelijk Nieuws
Bekendmaking: Gemeentelijke begroting ‘75
ter inzage op het gemeentehuis tot 21.12.’74
Voetbalnieuws van zondag 9.12.’74
ZUIDSCHOTE - PROVEN (jeugd - Bekermatch):

1-10
Doelpunten : L. Brysbaert (2), D. Vandromme
(1), J.Delerue (3), E.Parmentier (4). Langs
deze weg dankt het bestuur v. T.S.C. Proven
het bestuur van de muziekmaatschappij, die
het ons mogelijk maakte met een voltallige
ploeg te spelen.
VOORMEZELE - PROVEN (Res.) : 3-0
PROVEN - KOMEN (Sen.): 3-4
Matchen voor zondag 15.12.’74
Proven-Zuidschote (Jeugd) te 11 u.
Proven - Neerwaasten (Res.) te 9 u.
Zuidschote - Proven (Sen.) te 14.30 u.
V.K.S.J.
Op donderdag 26 dec. (2de Kerstdag) projek
teert de V.K.S.J. een mooie, komische kleuren-
film: ,, DE GELE ROLLS ROYCE” met Alain
Delon en 1. Bergman in de Zaal ,, ‘t Rozenhof”

Briefke van uw pastoor
SOBERHEID

Dierbare Parochianen,
Men spreekt nu veel van besparing en sober
heid. Er zijn twee manieren van leven: de een
begint met soberheid en eindigt met feest.
Dat is de goede weg. De andere begint met
feesten en verbrassen en eindigt met hoofd
pijn, levensmoeheid, onvoldaanheid en allerlei
neurozen.
De vraag is nu: welke manier van leven zul
len wij kiezen nu met de eindejaarsfeesten
Kerstdag en Nieuwjaar.
Kerstdag kan zeer oppervlakkig, zeer verkeerd,
zeer lichtzinnig en zeer misleidend gevierd
worden. Voor velen wordt het een werelds ge
doe. Mochten we op een goede manier Kerst
dag vieren.

“S
Pfirochîeblftd
Proven
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PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 dec.)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke. Tel. 40.01 .84
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandenberghe (15 dec.) Tel. 30.06.37
Veearts Goethals (15 dec.) Tel. 30.02.67
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 14 december
8 u. H. mis v. oven, ouders (D.S.)
19 u. Gez. Jaarmis v. Maria Devloo,

echtgte v. Albert Notredame
Zondag 15 december -

3de Zondag van de Advent
8 u. Gez. mis v. Rechthebbende oven.

de C.O.O.
10 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Maria

Devos, echtgte v. Jozef Catteeuw
Maandag 16 december

H. mis v. oven, vader (C.V.)
Dinsdag 17 december
8 u. H. mis v. oven, echtgenote (A.T.)
Woensdag 18 december
8 u. H. mis voor oven, echtgenote en

moeder (G.B.)
Donderdag 19 december
8 u. H. mis ve. bijz. overledene (M.P.)
Vrijdag 20 december
8 u. H. mis v. oven, familie (U.L.)
Zaterdag 21 december
8 u. H. mis v. oven, lid van de Boerin

nengilde vw. de geburen
19 u. Gez. Jaarmis v. Henri Monkenhey

echtg. v. Paula Busschaert
Zondag 22 december
8 u. Gez. mis v. Rechthebbende oven.

vw. de C.O.O.
10 u. iste Gez. 6-wekenmis v. Frans

Gruwez, z. v. Michel en Maria Focke
noy.



Zaterdag 21 december
8 u. H. mis v. overl. lid van de Boerin

nengilde vw. de geburen
19 u. Gez. Jaarmis v. Henri Monkerhey

echtg. v. Paula Busschaert
Zondag 22 december
8 u. Gez. mis v. Rechthebbende oven.

de C.O.O.
10 u. iste Gez. 6-wekenmis v. Frans

Gruwez, z. v. Michel en Maria Focke
nOy.

Maandag 23 december
t H. mis v.e. bijz. overledene (M.PJ
Dinsdag 24 december
8 u. H. mis v. oven, vader (C.V.)
23 u. Pl. Middernachtmis verzorgd

door volwassenen en jongeren met
muziek, zang, dans, uitbeelding en
vendeliers.

Woensdag 25 dec. - Kerstmis
8 u. Gez. mis v. Rechthebbende overl.

vw. de C.O.O.
10 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Maria

Devos, echtgte v. Jozef Catteeuw
Donderdag 26 dec. - H. Stefanus
9u. H.mis v. overl. echtgenoot en

familie (S.C.)
Vrijdag 27 dec. - H. Johannes
8 u. H. mis v.e. bijz. overledene (M.P.)
Zaterdag 28 dec. -

H. Onschuldige Kinderen
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid (T.V.)
19 u. Iste Gez. 6-wekenmis v. Marcel

Looten, echtg. v. Lydie Levloo

Zondag 29 dec~ -

H. Fam.: Jezus, Maria, Jozef
8 u. Gez. mis v. Rechthebbende oven.

vw. de C.O.O.
10 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Frans

Gruwez, z. v. Michel en Maria Focke
noy.

Lectoren voor zondag 22 december
- Guido Monkerhey: zaterdagavond 19 u.

Geert Vandenbussche: zondagmorgen 8 u.
- Michel Borrey: zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Jozef Catteeuw, weduwnaar v. Maria Devos,
over!, te leper op vrijdag 13 dec. ‘74 in de
leeftijd van 71 j. en die donderdag 19 dec. ‘74
te Proven werd begraven.
Middernachtmis te Proven
We vragen aan alle Provenaars dat ze v3ôr
tijd naar de kerk zouden komen voor de Mid
dernachtmis (23 u.) om een plaatsje te kun
nen bemachtigen. Want we vernemen nu reeds
dat velen van buiten Proven de nachtmis bij
ons zullen komen volgen. In alle geval zullen
we de mensen in een goed verwarmde kerk
ontvangen.
Hier volgt nu het programma van de midder
nachtmis
1. Opening: vlaggezwaaien
2. Oproepen van Kerststemming door dia’s
3. Getuigenissen: waarom Kerstmis
4. Krantenknipsels illustreren de liefdeloos

held van de wereld
5. De Geboorte van Christus wordt uitgebeeld

met een lied.
6. Muziek: Vrede voor iedereen
7. Vlaggezwaaien op ,,Stille Nacht”
8. Eucharistieviering.
Gevonden
1. Een paar kinderpiewantjes, gebreid: wit-
blauw. Terug te bekomen in de pastorie.
2. Een donkergroene lederen dames-hand
schoen (rechterhand). Te bekomen : pastorie.
Bericht aan de landbouwers
betreft schade aan de landbouwteelten. Men
mag aangifte doen van niet gerooide perce
len suikerbieten of aardappelen op het ge
meentesecretariaat te Proven en dit op zater
dag 28-12-’74 tussen 10 en 11 uur, teneinde
de commissie tot het vaststellen der schade
bijeen te roepen.
Film voor jong en oud
Op donderdag 26 dec. wordt er in Proven,
Zaal ,, ‘t Rozenhof “ een komische film ge
draaid onder de titel : De Gele Rolls Roys
De bekende acteurs: A. Delon en 1. Bergman
komen ons een lachertje brengen in deze eer
der triestige tijd. Trek er eens op uit mensen
en kom jullie even ontspannen ofwel ‘s na
middags om 2.30 u. ofwel ‘s avonds om 20 u.
Toegangskaarten zijn vooraf te bekomen bij de
V.K.S.-ers. Prijs: jongeren beneden 14 j.: 30 fr,
Boven de 14j. : 5Ofr. - Film in kleur op groot

scherm met 2 projectoren. De V.K.S.J. dankt
alle kijkers op voorhand.
Zondag a.s. : vergadering voor alle V.K.S.J.-Ie
den om 2 u. in de Zaal ,,St. Jozef
Vrije Bibliotheek - Proven
LEZEN VERRIJKT! - Dit jaar is onze bibliotheek
aangegroeid met:
- een aantal boeken vormende lectuur
- evenveel boeiende romans
- ‘n nieuwe encyclopedie v. Vlaanderen, enz.
Momenteel beschikken we over een leesvoor
raad van alle slag en soort. Er is ook een
rijke keus van kinderboeken. Deze onvolledige
opsomming kan wellicht volstaan om de ZON
DAG-VOORMIDDAG na de missen van 8 - en
10 u. onze bibliotheek eens binnen te lopen
waar U altijd welkom zijt.
Voetbaluitslagen van 15.12.’74
1. PROVEN - ZUIDSCHOTE (Jeugd) : 2-0
Een verdiende overwinning voor onze jongens
met doelpunten van E. Parmentier.
2. PROVEN - NEERWAASTEN (Res.) : 4-4
Tegen het veel beter geklasseerde Neerwaas
ten hebben onze spelers een zeer mooi resul
taat behaald. - Doelpunten van L. Bourree (2),
R. Delerue (1), E. Hardeman (1).
3. ZUIDSCHOTE-PROVEN (Sen.) : 1-3
Doelpunten: G. Behaeghel (1), E. Catel (2).
Matchen voor zondag 22.12.’74
1. Proven - Westouter (Jeugd) te 9.30 u.
2. Wijtschate - Proven (Res.) te 9.30 u.
3. Proven - Mesen (Sen.) te 14.30 u.

Taizé “dia-avond
Vrijdag 27.12.’74 te 20 u. in ,,‘t Gemeentehuis”
te Watou : ,,Taizé “dia-avond door E. P. Roger
Renze. - Toegang: (cf. DF. tijdschriftje).

Briefke van uw pastoor

Dierbare Parochianen,
In het laatste week-end van 14 en 15 dec. ‘74
hebben we in de kerk in iedere mis melding
gemaakt van de tien nieuwe brandgiasvens
ters gegoten in kunstbeton door de Firma Hol-
voet van Wevelgem, die in het schip van onze
kerk worden geplaceerd. Deze tien vensters,
langs weerskanten vijf, zijn een gift van een
familie van Proven vanwie de naam nu klaar
en duidelijk in het brandglas van het eerste
venster te lezen staat

Gift FAM. LEFEBVRE 1974-1975”
Mensen zeggen dikwijls : als we iets geven,
weze het nu aan het een of ander liefdadig
heidswerk, of voor ontwikkelingshulp, of voor
11-11-11, enz. dan weten we gaarne, waar ons
geld naartoe gaat, en wat er met ons geld
gedaan wordt.
Bij deze grote gift nu weten we zeer juist dat
alles ten goede komt aan de parochiale kerk
van St.-Victor te Proven.
Het is dan ook begrijpelijk, dat ik eraan houd
ook langs het parochieblad de familie Lefeb
vre in de persoon van de hr. Sylvain Lefeb
vre, voorzitter van de kerkfabriek te danken
voor deze grote gift.

Pfirochiebiud
Prcwen
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~STER VAN DIENST (v. 22 tot 28 dec.)
E. H. Ollivier, Pastoor v. Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandercruysse (22 dec.) Tel. 30.06.47
Veearts Vulsteke (22 dec.) Tel. 42.24.48
Dokt. Verhoeven (25 dec.) Tel. 38.82.71
Veearts Goethals (25 dec.) Tel. 30.02.67
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03 .56 of 30.03.25

MILD EN EDEL GEBAAR



GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Neuville (29 dec.) Tel. 30.03.38
Dokt. Sergier (1 jan.) Tel. 40.01 .92
Veearts Vandenberghe (29 dec. en 1 jan.)

Tel. 30.81.60
APOTEEK: E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31 .16
BRANDWEER PROVEN : Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 28 dec. -

H. Onschuldige Kinderen
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid (T.V.)
19 u. lste Gez. 6-wekenmis v. Marcel

Looten, echtg. v. Lydie Devloo
Zondag 29 dec. -

H. Fam.,: Jezus, Maria, Jozef
8 u. Gez. mis v. Rechthebbende oven.

vw. de C.O.O.
j. 2de Gez. 6-wekenmis v. Frans

Gruwez, z. v. Michel en Maria Focke
noy.

Maandag 30 december
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Zondag 5 jan. - Driekoningen
8 u. Gez. mis v. Achiel Claeys-Bedde

leem Lucie en dochter Martha
10 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Jozef

Catteeuw en Maria Devos
Lectoren voor zondag 29 december
- Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
- Frans Yde: zondagmorgen 10 u.
- Jan Vandenbroucke: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Peter Yde, z. v. Frans en Erna Rappelet,

Stationsstraat 44a, Proven.
Geboorte
- Kristof Breyne, z. v. Guido en Degraeve Rita,

Krombeeksestraat 42, Proven.
Juiste cijfers
In 1973 was het aantal abonnementen op ,,Ons
Parochieblad Proven” : 401. Voor 1974 was dit
417. En nu voor 1975 tellen we 424 geabon
neerden. Dat maakt dus een zuivere aanwinst
van 7 meer dan verleden jaar.
Het allerlaatste parochieblad van de 3de jaar-
gang 1974 is dit nummer 51, dat ten huize
besteld wordt op vrijdag 27 dec. 1974.
Het lste nummer van de 4de jaargang in
1975 wordt ten huize afgegeven door de bode
op vrijdag 3 januari 1975. De nieuwe abon
nee’s kunnen daarmee rekening houden.
Apoteek gesloten
gans de dag op zondag 29 dec. ‘74 en op
woensdag 1 januari 1975.

Het is weer Kerstmis - K.L.J.
,,Er komt Iemand die alles bevrijdt

en die de wereld nieuw maakt
het is maar een kind...
maar Hij doet alle deuren opengaan “.

Komt met alle K.L.J.-Ieden meevieren. Ons
jaarlijks K.L.J.-Kerstfeest gaat door op vrij
dag 27 dec. om 20 u. in de Zaal ,, St.-Jozef “.

Mogen we vragen dat ieder op tijd zou zijn,
zodat de sfeer niet onnodig door telaatkomers
wordt gestoord.
Bericht aan de bevolking
Op zondag 29 dec. ‘74 om 17.30 u. opent het
Jeugdhuis ,,Die Croone officieel zijn deu
ren, Iedereen die eens kennis wenst te maken
met deze nieuwe ontmoetingsplaats voor de
Provense Jeugd, wordt dan ook vr~endelijk uit
genodigd om efkens binnen te wippen. Je zult
er je bezoek zeker niet beklagen.
P.S. Langs deze weg houden wij er ook aan
het gemeentebestuur te danken voor zijn spon
tane medewerking.

Voetbalnieuws van 22.12.’74
V. d. PROVEN - WESTOU TER (Jeugd) : 5-0
(M.) (Forfait) De bezoekers kwamen jammer ge

noeg niet opdagen.
WIJTSCHATE - PROVEN (Res.) : 2-1
Onsportieve match. Een vermeldenswaardig

feit: het enig mooie doelpunt van L. Lema
hieu.
PROVEN - MESEN (Sen.) : 1-1
Doelpunt: E. Catel.
Matchen voor zondag 29.12.’74
1. Ploegsteert-Proven (Jeugd) te 11 u.
2. Proven-Ieper(Res.) te 9.30 u.
3. Wijtschate- Proven (Sen.) te 14.30 u.
Nieuwjaarsviering
We dansen van het oude in het nieuwe jaar
met DISCOBAR ,,DOLFIJN ,, op dinsdag 31.12.
1974 bij Frans Notredame, Café ~Tramstatie”.
,, Taizé “dia-avond
Vrijdag 27.12.’74 te 20 u. in ,,‘t Gemeentehuis”
te Watou : ,, Taizé “dia-avond door E. P. Roger
Reuze - Toegang : (cf. DF. tijdschriftje).

Briefke van uw pastoor
,,ZALIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR”
Dierbare Parochianen,

V65r het begin van het nieuwe jaar 1975 houd
ik eraan U allen een Zalig en Gelukkig Nieuw-
jaar te wensen. Wat bevat mijn nieuwjaars
wens?
In alle geval een goede gezondheid. Mocht
U gespaard worden van ziekten en ongeval
len en allerhande tegenslag in uw gezin, in
uw bedrijf, op de boerderij, in uw handel en
op uw werk.
Het is niet z3 goed geweest voor sommige
mensen en families van Proven de laatste we
ken en maanden van 1974.
Ik denk op de eerste plaats aan Eurofreez,
waar vele mensen hun werk kwijt zijn. Onder
de vele afdankingen zijn er 15 bij van Proven
zelf, uit de Klyttestraat (1), Stationsstraat (3),
Casselstraat (1), Watouseweg (2), Mazeman
laan (4), Couthoflaan (1), Kerkstraat (1),
Bromstraat (1) en Cannonstraat (1). Ik weet
zeer goed wie ze zijn en waar ze wonen.
Mochten die mensen weer spoedig werk krij
gen of vinden. Ik ben altijd gereed om een
woordje ten beste te spreken bij wie of waar
ook, Ik wil er nochtans aan toevoegen : het
is zeker een geruststelling dat Eurofreez
voortdraait, meen ik toch, en ‘t ware te ho
pen, in de toekomst meer en meer kan af
zetten en renderen. Mochten ook nog andere
mensen die bij Eurofreez betrokken zijn, ‘t zij
door leveringen of hoe dan ook, weldra van
pijnlijke situatie’s verlost zijn en voldoening
krijgen. Ik dank die personen die geen in
spanning en lopingen ontzien om Eurofreez
recht te houden en opnieuw op gang te bren
gen. Eurofreez kan ook wat werkgelegenheid
betreft voor vele mensen van Proven een
gouden zaak zijn.
Begrijpelijk, dierbare Parochianen, dat ik sterk
bezig ben geweest en bang ook om en met
Eurofreez, en vooral met de mensen die er
hun werk verloren.
In dien zin wens ik om te beginnen aan Euro
freez, voor de Provenaars, een goede vaart
voor het jaar 1975
(vervolg van nieuwjaarswens in volgend pa

rochieblad)

on~
Purochîeblftd
Proven

uitg. past. Proven TeI.30.03.91 Drukk. Schoonaert

)~IIItESTER VAN DIENST (v. 29 dec. tot 4 jan.)
E. H. Vanden Abeele, Pastoor van Roesbrugge

Tel. 30.03.74

8 u. H. mis v. oven, vader (C.V.)
Dinsdag 31 december
8 u. H. mis v.e. bijz. overledene (M.P.)
Woensdag 1 jan. ‘75 - Nieuwjaar
10 u. Gez. Familiemis v. oven. familiel.

v. Gerard Ganne-Pensoone Anna
Donderdag 2 jan.
9u. H.mis v. oven, echtgenoot en

familie (S.C.)
Vrijdag 3 jan. - Eerste vrijdag
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw v. d.

grot v. genezing.
Zaterdag 4 januari
8 u. H. mis ter ere v. 0. L. Vrouw

grot tot bijz. intentie v. d. gever
19 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Marcel

Looten, echtg. v. Lydie Devloo


