
















































































PRIESTERVAN DIENST (v. 19 tot 25 okt.l
E. H. Maes, pastoor Krombeke, Tel. 40.01.84
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Sergier (19 okt.) Tel. 40.01.92
Veearts Goethals (19 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 18 oktober - H. Lucas
8 u. H. mis v. overl. vader (A.D.)
19 u. Gez. Jaarmis v. Jéróme Vermeu-
len echtq, v. Maria Leys,

Zondag 19 okt. - Missiezondag
Grote omhaling voor de Missies

8 u. Gez. Jaarmis v. Martha Claeys,
echtgte v. Henri Beudaert en v. haar
overl. ouders.

10 u. Gez. Jaarmis v. Julia Indevuyst,
echtgte v. Arthur De Hondt.

Maandag 20 oktober
8 u. H. mis v. overl. vader en moeder

(J.C. + M.D.)
Dinsdag 21 oktober
10.30 u. P!. Begrafenis v. Michel Car-
lier, echtgenoot v. Maria Derekx.

VVoensdag 22 oktober
8 u. H. mis ter ere v. O. L. Vrouw v. d.
grot v. genezing (L.B.)

Donderdag 23 oktober
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke
Voorzienigheid (A.H.)

Vrijdag 24 oktober
8 u. H. mis v. over!. zuster en broer

(M.J.)
Zaterdag 25 oktober
8 u. H. mis ter ere v. O. L. Vrouw v.
de grot v. genezing (M.C.)

19 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Florent
Gryson, wedn. v. Valerie Poorteman

Zondag 26 oktober
8 u. Gez. mis v. d. parochianen.
10u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Bertha
Ryckeboer.

Ons
Parochieblad
Proven
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Lectoren voor zondag 19 oktober
- Frans Yde: zaterdagavond: 19 u.
- Geert Vandenbussche : zondagmorgen 8 u.
- Guido Vanderhaeghen: zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Remi Coeckelberghs, weduwnaar van Maria
Marchand en van Julia Kestelijn, overleden te
Proven op donderdag 9 oktober '75 in de
leeftijd van 87 jaar, en die dinsdag 14 oktober
'75 om 10 u. te Proven werd begraven.
Michel Carlier, echtgenoot van Maria Derekx
overleden te Proven op woensdag 15 oktober
'75 in de leeftijd van 85 jaar en die dinsdag
21 oktober '75 om 10.30 uur te Proven wordt
begraven.

K.V.L.V. - Proven
Vergadering in de Zaal "St.-Elooi n op zondag
19 oktober te 13.45 u. en om 15 u. naar de
zetelshow bij de firma Top-Mouton.

Oktober-kermis 1975 vervolg
Zaterdag 18 oktober

's Avonds: Prijskaarting bij A. Deprey, Zaal
" s~-n()()i-": Brandweerkorps- Proven tegen
Brandweerkorps Watou.

Zondag 19 oktober
Grote loopwedstrijd voor alle sportieven van
de streek (niet-aangeslotenen). Inschrijving
om 14 u. bij Gerard Vandromme, Café .. Sint-
Victor ", Prijsdeling bij Gaston Rosseeuw ..On-
der de Toren" - Start en aankomst: Markt-
plaats (zie verder afzonderlijke affiches).
Geen politieuur van 11 tot en met 19 oktober.
Gemeentelijk nieuws
- Nog dit jaar zullen de 5 percelen langs de
Blokweg voor private woningbouw vrijgegeven
worden. Adres waar U zich dient te wenden:
"Ons Onderdak ", Minneplein 15, leper.
Tel. 20.13.76

Bedanking
Henri Derycke en Hélèna Michelson bedanken
al de mensen die hun genegenheid en sym-
pathie getoond hebben ter gelegenheid van
hun Gouden Jubileum.

E. H. Marchand te Proven
In het week-end van 18 en 19 oktober preekt
E. H. Marchand in alle missen voor de missies.

Hernieuwing abonnement:
Parochieblad

Als er een parochie is in Westvlaanderen waar
alle gezinnen het parochieblad trekken, dan is
dat wel Proven. Ja, het blijft waar: PROVEN
BOVEN, en dit op velerlei gebied.
Na zondag 19 oktober '75, dit is zondag aan-
staande krijgt U bezoek van de pastoor ten
huize voor de hernieuwing van het abonne-
ment op het parochieblad. Ik geloof dat we
"Ons Parochieblad Proven" mogen aanzien
als een goede vriend die wekelijks aan huis
komt en die veel parochiaal en gemeentelijk
nieuws weet te vertellen. De mensen zelf zeg-
gen: we zijn kontent van het parochieblad,
we weten zó alles wat er gaande is op de pa-

rochie. Willen we zelf iets laten drukken in
het parochieblad, het kost niets. Het komt dus
ten voordele van gelijk welke organisatie of
vereniging of zelfs particulier die een bericht
wil publiceren. Zonder twijfel, het is een in-
teressant 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 gift je
voor de parochiale werken en voor de paro-
chiekerk met de meeste dankbaarheid zal aan-
vaarden.

Voetbalnieuws
SENlORS : PROVEN - WESTOUTER : 2-2
Proven bereikte de rust met een verdiende
2-1 voorsprong. De puntendeling mag gerecht-
vaardigd genoemd worden. Doelpunten: Catel
E. en Candale T.
RESERVEN: PROVEN-HOLLEBEKE: ~O
Een echte kermisuitslag. Doelpunten: Lema-
hieu L. 3 - Devloo B. 1 - Monkerhey R. 1
JEUGD: PROVEN - ZUIDSCHOTE: 1-3
Doelpunt: Parmentier E.
Matchen voor zondag a.s.
Seniors : Proven - Watou (derby) te 15 u.
Reserven : Westouter - Proven te 9.30 u.

vertrek te 8.30 u.
Jeugd: Dikkebus - Proven te 9.30 u.

vertrek te 8.30 u.
Supporters wees op post want onze spelers
kunnen uw steun best gebruiken.

Briefke van uw pastoor
MISSIE

Dierbare Parochianen,
Oktobermaand is ook missiemaand. Tot ieder
van zijn serieuze volgelingen zegt Kristus:
"ga ook gij in mijn wijngaard werken". Vijf
van onze medeparochianen hebben dat woord
van de Heer letterlijk opgenomen en hebben
land en familie verlaten om Gods wijngaard
vruchten te doen opleveren. De namen van
die vijf missionarissen mogen uit ons geheu-
gen niet gewist worden. Zij hebben de volle
last van de dag en van de hitte op zich geno-
men. Ik zou zeggen: we mogen ze in de kou
niet laten staan, maar hier moet het zijn, in de
hitte niet laten staan, aan hun lot overlaten.
Die namen schrijf ik nogmaals neer:
Pater Eric Maes
Zuster Josiane Peperstraete
Zuster Rachel Ryon
Zuster Alma Soenen
Zuster Lutgart Feryn

Ik nodig ieder parochiaan uit, eens rustig na
te denken. Elk persoonlijk en op zijn manier
heeft een missieplicht. Missiewerk is de over-
treffende trap, hulp aan de onderontwikkelde
landen. Onze missionarissen gaan ter plaatse
leven, midden het achterlijk volk, delen dat
leven en helpen met heel de inzet van hun
persoon. Maar wij zijn het, die hun werk mo-
gelijk, duurzaam en doelmatig kunnen en moe-
ten maken, door ons gebed en onze steun.





PRIESTER VAN DIENST (v. 2 tot 8 nov.)
E. H. Declercq, Pastoor Haringe. Tel. 30.06.09
GENEESKUNDIGE DIENST
Dokt. Vandercruysse (1 nov.) Tel. 30.06.47
Dokt. Verhoeven (2 nov.) Tel. 38.82.71
Veearts Vulsteke (1 nov.) Tel. 42.24.48
Veearts Vandenberghe (2 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 1 nov. - Allerheiligen
8 u. Gez. mis VON de parochianen.
10 u. Gez. Jaarmis v. Frans Gruwez,

z. v. Michel en Maria Fockenoy.
19 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Bertha

Ryckeboer.
Zondag 2 nov. - Allerzielen
8 u. Gez. mis voor de parochianen.
10 u. Gez .Jaarmis v. Angèle Garmijn

en echtgenoten Marcel Nollet en
Firmin Goetgeluck.

Maandag 3 nov. - H. Hubertus
Vóór de H. mis: broodwijding

8 u. H. mis v. overl. vader en moeder
(J.C. + M.D.)

Dinsdag 4 november
10.30 u. PI. Begrafenis v. Maria Derekx
wed. v. Michel Carlier.
Woensdag 5 november
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke
Voorzienigheid (C.I.)
Donderdag 6 november
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid (T.V.)
Vrijdag 7 nov. - H. Willibrordus

Eerste Vrijdag
8 u. H. mis v. overl. zuster en broer

(M.J.)
Zaterdag 8 november
8 u. H. mis ter ere v. O. L. Vrouw v.

de grot v. genezing (M.C.)
19 u. Gez. Jaarmis v. Marcel Looten,

echtg. v. Lydie Devloo.

Ons
Parochieblad
Proven
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Zondag 9 november
8 u. Gez. Jaarmis v. Henri Gruwez -

Alderweireldt Eugenie.
10 u. PI. geconcelebreerde Eucharistie-

viering met Mgr. de bisschop ter ge-
legenheid van onze gerestaureerde
parochiekerk.

Lectoren voor 1 nov. - Allerheiligen
- Martin Cossey : zaterdagmorgen 8 u.
- Noëlla Gruwez: zaterdagmorgen 10 u.
- Jan Vandenbroucke : zaterdagavond 19 u.

Lectoren v. zondag 2 nov. - Allerzielen
- Frans Yde : zondagmorgen 8 u.
- Lieven Vanbeveren : zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Maria Derekx, weduwe van Michel Carlier,
overleden te Veurne op dinsdag 28 oktober '75
in de leeftijd van 80 jaar en die dinsdag 4
november '75 om 10.30 uur te Proven wordt
begraven.

Tot kind Gods gedoopt
Bart I:elieur, -z. V. Gulde-en Chr+stine Buseyne,
Roeselarestraat 511, Izegem.

Wijding van St.-Hubertusbrood
op maandag 3 november vóór de mis van 8 U.

Biechtgelegenheid
vrijdagavond 31 oktober vóór Allerhei Iigen
van 18 U. tot 19 U. En ook op Allerheiligen en
Allerzielen zelf, telkens een half uur vóór
iedere H. mis.

Uitnodiging
Op zondag 9 november '75 te 10 U. komt onze
bisschop Mgr. De Smedt naar Proven en zal
voorgaan in de geconcelebreerde Eucharistie-
viering ter gelegenheid van het volledig her-
stel en de vernieuwing van onze kerk Sint-
Victor.
Het wordt een feestelijke viering vol dank-
baarheid en vreugde. Op de eerste plaats
nodigen we alle Provenaars uit tot deze Eu-
charistieviering, waarin Mgr. de bisschop zelf
de homilie zal houden.
Om plaats te winnen in de kerk op
zondag 9 november te 10 uur
worden vooraf reeds volgende schikkingen ge-
nomen: De muzlekrnaatschappl] "De Volks-
vreugd " zal plaats nemen op het podium in
het hoogkoor helemaal vooraan. De school-
kinderen van de lagere afdeling, jongens en
meisjes, zullen eveneens langs weerskanten
op het podium plaatsen aangeduid worden.
Aldus worden zoveel mogelijk plaatsen vrij-
gehouden voor de volwassen mensen in de
kerk.

Versiering van de kerk
Het zou zekerlijk aangenaam zijn tegen zon-
dag 9 nov. aanstaande, moesten misschien
de organisaties van de parochie of wellicht
ook particuliere mensen eraan houden een
bloemstuk of een plant te schenken aan de
parochiekerk. Dit zouden we met dankbaar-

heid aanvaarden en gebruiken om de kerk
mooi te versieren tegen de grootse plechtig-
heid van zondag 9 nov. aanstaande.

Wie komt nog naar Proven op 9 nov.
Benevens de priesters van Proven die uitgeno-
digd werden (E. H. De Geeter, oud-pastoor,
E. H. Dewulf, directeur" De l.ovle ", E. H. Mat-
thys, oud-medepastoor en E. H. Maes, pastoor
Krombeke) komen ook nog de belde Abten
van de Abdij St.-Sixtus te Westvleteren : Va-
der Abt (Seynaeve) en oud-Vader Abt (Dom
Deleye) .

Diaken Robert Bollies komt preken
op de Hoogdag van Allerheiligen komt de
Provense diaken Robert Bollies in al de H. mis-
sen (te 8 U. - te 10 U. en 's avonds te 19 u.l
helpen en een woordje preken in iedere Eu-
charistieviering.

Gemeentelijk nieuws
De Muer Hendrik en echtgenote Werner Lise-
lotte, en zoon De Muer Frank komen zich ves-
tigen te Proven, Couthoflaan 1, komende van
Midwolda (Nederland).

Info-avond
In het kader van 11.11.11 aktie gaat er op zon-
dag 9 november in de Zaal "St.-Elooi" een
Info-avond door. Onder het thema "Kijk ook
eens naar de minderbedeelden " wordt er ge-
sproken over "Gezonde en rechtvaardige
voeding". Verder is er nog een diamontage
en een hongermaal. Kom en stel je eens een
paar uur in de plaats van de armen. Aanvang
te 20 uur.

Voetbal nieuws
RESERVEN : PROVEN - GELUVELD: 1-7
Onze reserven bleven aan de bovenhand tot
aan de rust. Doelpunt: Rik Delerue.
JEUGD: PROVEN - GELUVELD: 0-0
Zeer goeie wedstrijd van beide ploegen waar-
in onze jongens hun licht overwicht niet in
doelpunten konden omzetten.
Wedstrijden voor volgende week:
Seniors : Proven - Komen te 15 uur
Reserven : leper - Proven te 9.30 uur

vertrek om 8.30 uur
Jeugd: Zuidschote - Proven te 9.30 uur

vertrek om 8.30 uur

Briefke van uw pastoor
DANK ZIJ PROVEN

Dierbare Parochianen,
Dat wij op zondag 9 november '75 om 10 uur
zo'n grote plechtigheid kunnen vieren in onze
gerestaureerde kerk, in aanwezigheid van onze
bisschop, is voor een groot deel te danken
aan de Provenaars zelf, die mij gesteund heb-
ben in dat groot werk op de een of de andere
manier en bijzonderlijk ook door uw sym-
pathie.
Op zondag 9 november a.s. om 10 uur zal aan
ieder aanwezige de tekst van de H. mis ter
hand gesteld worden om aldus gemakkelijker
te kunnen meebidden en meezingen, waartoe
ik U allen vriendelijk mag uitnodigen.


















