
PRIESTER VAN DIENST (v. 8 tot 14 jan.)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke. Tel. 40.01.84

GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (8 januari)
Dokt. Taillieu. Tel. 40.01.92
Veearts Vandenberghe. Tel. 33.81.61
Apoteek Darras. Alveringem.
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 7 jan. - H. Raymondus
u. H. mis v. overl. vader (M.T.)

19 u. 1ste Gez. 6-wekenmis v. Karel
Verfaillie, echtg. v. Paula Ramault

Zondag 8 januari
8 u. Gez. Gem. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. Jaarmis v. Maurits Ganne-
Demaeght Sidonie

Maandag 9 januari
8 u H. mis v. overl. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 10 januari
8 u. H. mis voor overl. zuster VWo de
geburen (Y.E.S.)

Woensdag 11 januari
8 U. H. mis V. overl. vader (M.T.)
Donderdag 12 januari
8 U. H. mis V. overl. echtgenoot (K.v.)
Vrijdag 13 januari - H. Hilarius
8 U. H. mis V. overl. grootouders

(C.C.)
Zaterdag 14 januari
8 U. H. mis ter ere van O. L. Vrouw
van de grot tot intentie V. d. gevers

19 U. Gez. mis V. Henri Vanthournout,
echtg. V. M.-J. Breyne, VWo de geburen

Zondag 15 januari
8 U. Gez. Gem. mis V. d. parochianen
10 U. Gez. Jaarmis V. Albert Quaghe-
beur-Dessein Madeleine.

Ons
Parochieblad
Proven
7e Jaargang Nr 1 7 jan. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel .30.03.91 Druk. Schoonaert

Lectoren voor zo~dag 8 januari
Frans Yde : zaterdagavond 19 u.

- Filip Sergie : zondagmorgen 8 U.

- Dirk Devos: zondagmorgen 10 U.

Opbrengst voor Oostvleteren
We mogen met recht en reden zeggen dat
Proven een zeer schoon gebaar gedaan heeft
tegenover Oostvleteren. De omhaling in de
kerk bracht de mooie som op van 19.920 fr.
lI':aarvoor pastoor Dewulf zeer dankbaar is.

Drie Koningenstoet
Alle kinderen worden verwacht zaterdag tegen
15 u. aan" Die Croone ". Breng je plunje mee.
Oude kleren. Zoals in grootvaderstijd houden
we een sterrestoet. Geen enkele deur slaan
we over. Chiro en V.K.S.J.-Ieiding.

Afstand
" Een boek is de kortste afstand tussen twee
mensen ".

Geboorte
Geert Bevernage, Z. v. i.uc en Yvette Dewaele
astblljsstraat 24• ..E.op.edugUgeb te..Eone.

ringe op 30.12.1977). We wensen Mevr. Bever-
nage-Dewaele Yvette, onderwijzeres in onze
meisjesschool, hartelijk proficiat.

Plechtige Kommunie en H. Vormsel
en Eerste Kommunie
Om te herinneren aan de betrokken gezinnen
beeft het Vormsel en de Plechtige Kommunie
samen plaats op zondag 23 april '78. De Eer-
ste Kommunie zal plaats hebben 14 dagen
nadien, dat is op de eerste zondag van mei:
7 mei 1978.

Geboorten in 1977
1. Peggy Dewippe, d. V. Freddy en Gerda

Sanders, Sationsstraat 60, Proven.
2. Greet Busschaert, d. v. Raf. en Lena Del-

porte, Watouseweg 39, Proven.
3. Nees Vanherreweghe, d. v. Frans en Mie-

ke Vanmarcke, Reningestraat 19, Proven.
4. Stijn Boussemaere, z. v. Dirk en Katelijn

Gheysens, Stationsstraat 50, Proven.
5. Carmen Yde, d. v. Frans en Erna Rappe-

Iet, Stationsstraat 44a, Proven.
6. Marianne Deboutte, d. v. Sylvain en Ber-

nadette Bakeroot, Roesbrugsestraat 17,
Proven.

7. Vincent Deschodt, z. v. Gilbert en Rita
Donche, Stationsstraat 70, Proven.

8. Jan Busschaert, z. v. Marc en Frieda Bu-
seyne, Kerkstraat 2, Proven.

9. Johny Pareyn, z. v. Johan en Rita Marico,
Duinkerksestraat 19, Proven.

10. Joeri Busschaert, z. v. Luc en Magda Lo-
beau, Watouseweg 40, Proven.

11. Marjan Vandenbroucke, d. v. Dirk en Lena
Rubrecht, Duinkerksestraat 5, Proven.

12. Didier Geereert. z. v. Marc en Nicole Meu-
lenaere, Mazemanlaan 29, Proven.

13. Steven Vernieuwe, z. v. Freddy en Thérè-
se Rosseeuw, Blokweg 13, Proven.

14. Nathalie Duerinck, d. v. Jacques en Lena
Deschilder, Gasthuisstraat 45, Proven.

Kinshasa
Dag Mijnheer Pastoor,

Met dit kaartje wens ik U en al de Provenaren
een vredig Kerstfeest - een heilig en voor-
spoedig nieuw jaar.
Kerstdag vieren in al zijn schoonheid kunnen
we slechts als we die diepe werkelijkheid be-
leven met een hart - in een hart boordevol
van liefde - in een hart dat vredig is.
En als we dan willen dat het nieuwe jaar ge-
lukkig zou wezen dan is het aan ons die vre-
de die de Heer ons aanbiedt te aanvaarden.
Pas dan kennen we een grote rust en een
diepe vreugde, en als wij dan op onze beurt
die vrede uitstralen rondom ons - met deze
met wie we samenleven - deze die we ont-
moeten - dan wordt ook in die harten de vre-
de van God geboren.
Mocht het voor elk van ons zo zijn. Met dank-
baarheid en genegenheid denk ik aan U allen
deze dagen. Van harte,

Joslane-Peperstraete.

Munauira de 9-12-'77
(vervolg)

Wij zijn nu een "centre de santé" aan 't bou-
wen. Wij hopen dat het zal af zijn met Pasen.
Daar gaan de ondervoede kinderen naartoe ko-
men met hun ouders. De ouders volgen er les-
sen en de kinderen worden er verzorgd.
Mijnheer Pastoor, beste mensen van Proven
denk ook eens op ons, en wij zullen het hier
aanvoelen en het zal ons moed geven.

Zuster Alma Soenen

Briefke van uw pastoor
ZIEKEN

Dierbare Parochianen,

Zieke mensen zijn er' altijd, ook op onze pa-
rochie. En 't is daarom dat onze aandacht bij
het begin van een nieuw jaar speciaal eens
mag gaan naar de zieken. Zieken weten goed
dat gezondheid zo kostbaar is op deze wereld.
Ziek zijn en genezen dat is niet erg. Maar
ziek zijn en ziek blijven maanden lang en
soms jaren lang, dat is zwaar om dragen.
Daarom laten we zieken altijd omringen met
de beste zorgen en met voortdurende gene-
genheid.
Ik mag zeggen dat ik dagelijks bid voor de
zieken van onze parochie, opdat zij van God
de moed en de sterkte zouden krijgen hun
lijden op te dragen voor de grote intentie,
voor de Kerk. In de zieken immers zie ik
Christus die zijn kruis verder draagt.
Dierbare zieken,

De Heer Jezus Christus zij bij U, om U te
verdedigen. Hij zij binnen in U om U te bewa-
ren. Hij zij vóór U om U te geleiden, Hij zij
achter U om U te beschermen. Hij zij over U
om U te zegenen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 jan.)
E. H. Ollivier, Pastoor Proven. Tel. 30.03.91

GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
ZONDAG DIENST (15 januari)
Dokt. Vandercruysse. Tel. 30.06.47
Veearts Vulsteke. Tel. 42.24.48
Apoteek Ascrawat, Lo.
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 14 januari
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw
van de grot tot intentie v. d. gevers

19 u. Gez. mis v. Henri Vanthournout,
echtg. v. M.-J. Breyne, vwo de geburen

Zondag 15 januari
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10 u. Gez. Jaarmis v. Albert Quaghe-
beur-Dessein Madeleine.

Maandag 16 januari
8 uH. mis v. overl. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 17 jan .. H. Antonius
8 lI. H. mis voor overl. zuster vwo de
geburen (Y.E.S.)

Woensdag 18 januari
8 u. H. mis V. overl. moeder (M.D.R.)
Donderdag 19 januari
8 U. H. mis V. overl. vader (M.T.)
Vrijdag 20 januari
8 U. H. mis v. overl. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 21 jan .. H. Agnès
8 U. H. mis ter ere van O. L. Vrouw
van de grot tot intentie v. d. gevers

19 U. Gez. Jaarmis V. Daniël Ryckeboer
echtg. V. Maria Van Lierde en overl.
families

Zondag 22 januari
8 U. Gez. Gem. mis v. d. Parochianen
10 U. Gez. Jaarmis V. Burgemeester
Baron Charles d'Udekern d'Acoz

Ons
Parochieblad
Proven
7e Jaargang Nr 2 14 jan. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel.30.03.91 Druk. Schoonaert

Lectoren voor zondag 15 januari
- Johan Lobelle ~ zaterdagavond 19 U.
- Rik Berquin: zondagmorgen 8 u.
- Danny Maerten: zondagmorgen 10 u.

Geboorte
Singlinde De Grendel, dochter van Bernhard
en Charlotte Battheu, Duinkerksestraat 17,
Proven.

Overlijdens in 1977
1. Beun Valère, t Poperinge 7 jan. '77
2. Zyde Godelieve, t Proven 29 jan. '77
3. Mostaert Georges, t Proven 1 febr. '77
4. Desomer André, tieper 20 febr. '77
5. Sioen Yvonne, Î Pop. 22 febr. '77
6. Top Marcel, t Proven 28 febr. '77
7. Deschrevel Achilles, t Proven 14 mei '77
8. Saelens Roger, t Esen 24 mei '77
9. Verbrigghe Angela, t Proven 9 juni '77
10. Top Jéröme, t Poperinge 3 juli '77
11. Vanthournout Henricus, t Pop. 14 juli '77
12. Castryck Martha, tieper 3 sept. '77
13. Breda Gustavus, t Poperinge 11 sept. '77
14. Worm André, tieper 21 sept. '77
1S. VaneeckhOl!ttte Josephus, t Pop. 10 okt. '77
16. Verbrigghe Cordula, t Pop. 25 okt. '77
17. Dooms Luc, t De Lovie 23 okt. '77
18. Baillieu Marcel, tieper 26 nov. '77
19. Dewippe Bertha, t Poperinge 1 dec. '77
20. Verfaiilie Karel, tOostende 14 dec. '77
21. Beudaert Achille, Î leper 15 dec. '77
K.l.J .. nieuws
1. OUDER FEEST : op zaterdag 28 januari '78
om 20 u. stipt gaat ons jaarlijks ouderfeest
door in de Zaal St. Elooi te Proven. Alle be-
langstellenden worden vriendelijk uitgenodigd.
Inkom: Volwassenen 40 fr. - kinderen 20 fr.
Wie geen plaats kan bemachtigen in Proven,
kan voor een tweede vertoning terecht in de
parochiezaal te Krombeke op zondag 29 jan.
om 19 uur.
2. LANDBOUWSALON - Op zondag 5 februari
gaan we naar het !andbouwsalon te Brussel.
Vertrek te 8 u. op de Markt. Prijs 170 fr. per
persoon. Inschrijven bij Mia Ryon, Stations-
straat 48 of tel. 30.04.43
3. WINTERWANDELING : gaat door op zondag
15 jan. We vertrekken met z'n allen (met de
auto's) naar De Panne. Vertrek om 9.30 U. bij
A. Deprey. Knapzak meebrengen a.U.b.

Mia Ryon
K.V.l.V .. Proven
Op donderdag 19 jan. donderdag 2 febr. en
dinsdag 14 febr. '78 telkens van 13.30 U. tot
16.30 u. in .. 't Hof van Commerce" Cassel-
straat, Poperinge: Argra-studiedagen van het
Gewest Poperinge.

Gevonden voorwerpen
Werden nog nooit teruggevraagd: 3 hand-
schoenen, 2 mutsen, 6 geldbeugeltjes, 1 pa-
ternoster, 3 halsbanden, 2 sleutels en 1 sjaal.
Terug te bekomen na de mis in de sacristie.

Dank
Dank voor de vriendelijke ontvangst van de

Drie Koningen. Excuseer ons dat we niet alle
huizen konden bezoeken, wegens het koude
weer en het late uur. Jullie bijdrage: 3.500 fr.
houden we voor een nieuw lokaal.

Chiro en V.KS.J. - leiding

V.K.S.J.
De jimmers gaan op week-end naar Westouter
Zorg voor goede, warme sportkledij. Om 9 U.
aan .. Die Croone .. op zaterdagmorgen. Terug
thuis zondagnamiddag om 4 u.

Goud te Proven
Wij houden eraan langs het parochieblad het
echtpaar Cam iel Declerck-Swaels Simonne,
Stationsstraat 53, Proven, hartelijk proficiat te
wensen om hun 50-jarig huwelijksleven, Gou-
den Jubileum (7 jan. 1928 - 7 jan. 1978).

Voetbalnieuws
SENlORS : T.S.C. - DADIZEELE : 0·3
De bezoekers pakten uit met eenvoudig ver-
standig team-work, waardoor ze, ondanks hun
minder fraaie doelpunten, verdiend wonnen.
JUNIORES: T.S.C. - MERKEM: 1-1
In een wedstrijd waarin de bezoekers in de
tweede helft overspeeld werden zorgde Eddy
Deurinck aan beide zijden voor het doelpunt.
RESERVEN: BS POPERINGE - T.S.C.: 1-4
In een uitstekende partij namen onze reser-
ven weerwraak op de heenwedstrijd. Doel-
punten: Aernout Bernard, Gruwez Marc,
Crocquette Roger, Monkerhey Guido.
Wedstrijden voor volgend week-end:
Zaterd.: Knap. T.S.C. - SC Zonnebeke 14.30 u.
Zondag: Sen. T.S.C. - SK Nieuwkerke 15 u.

Res. T.S.C. - FC Westouter 9.30 U.
Jun. Moorslede - T.S.C. 9.30 U.

Vertrek 8.30 U. stipt

Briefke van uw pastoor
GETUIGEN WIJ VAN ONS GELOOF?

Dierbare Parochianen,

Getuigen wij van ons geloof! - dat wil zeg-
gen: durven wij uitkomen voor wie en voor
wat we zijn. Getuigenis wordt gegeven door
woord en door daad. Met andere woorden:
wij kristenen moeten ervoor durven uitkomen
dat we een kristelijke levensopvatting hebben
En dat wa niet akkoord gaan met bepaalde
moderne stromingen op zedelijk gebied. Denk
aan vrijzinnige stellingen in verband met hu-
welijk en gezin - denk aan de roep om legali-
sering van de abortus. - Ik stel u de vraag
beste mensen, waarom zouden wij kristenen
angstvallig zwijgen, waarom moeten wij ons
verbergen als oesters in hun schelp. We mo-
gen gerust eens zeggen: .. dat aanvaard ik
niet" dan is er toch tenminste iemand die
z'n mond opendoet - en dat is getuigen door
woord.
Waar trouw aan de zondagsviering belache-
lijk gemaakt wordt, of in twijfel getrokken
wordt, durven we dan rustig verklaren: .. ik
ga er regelmatig naartoe ! .. Dat is getuigen
van ons geloof.



PRIESTER VAN DIENST (v. 22 tot 28 jan.)
E. H. Declercq, Pastoor Haringe. Tel. 30.06.09

GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere: Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (22 januari)
Dokt. Verhocven. Tel. 38.82.71 V
Veearts Goethals, 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 jan. - H. Agnès
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw

van de grot tot intentie v. d. gevers
19 u. Gez. Jaarmis v. Daniël Ryckeboer

echtg. v. Maria Van Lierde en over!.
families

Zondag 22 januari
8 u. Gez. Gem. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. Jaarmis v. Burgemeester

Baron Charles d'Udekern d'Acoz
Maandag 23 januari
8 u H. mis v. over!. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 24 jan. - H. Franciscus v. Sale
8 lI. H. mis voor over!. zuster vwo de

geburen (Y.E.S.)
Woensdag 25 januari
8 U. H. mis V. over!. echtgenote (M.C.)
Donderdag 26 januari -

HH. Timeteus en Titus
8 U. H. mis V. over!. vader (M.T.)
Vrijdag 27 jan. - H. Angèle
8 U. H. mis V. over!. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 28 jan. - H. Thomas
8 U. H. mis ter ere van O. L. Vrouw

van de grot tot intentie V. d. gevers
19 U. Gez. mis voor Karel Verfaillie,

echtg. V. Paula Ramault, VWode Mu-
ziekmij. "De Volksvreugd ".

Zondag 29 januari
8 U. Gez. Gem. mis V. d. parochianen

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 3 21 jan. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel .30.03.91 Druk. Schoonaert

10 u. Gez. Jaarmis v. Godelieve Zyde,
echtgenote v. Gaston Elslander

'lectoren voor zondag 22 januari
- Magda Gossey: zaterdagavond 19 u.
- Rik Berquin: zondagmorgen 8 u.
- Geert Notredame: zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Robert Pareyn, echtgenoot van Antoinette
Jonckiere, overleden dinsdag 17 januari '78 te
De Panne in de leeftijd van 63 jaar en die
vrijdag 20 januari '78 om 10 u. te Proven wordt
begraven.

Warmtegraden
In het aanstaande week-end van 21 en 22 jan.
zal in de zaterdagavondmis, alsook in de zon-
dagmissen een omhaling gedaan worden voor
de verwarminq van de kerk. Wanneer ieder-
een met reden zegt: ,,'t is goed warm in de
kerk te Proven, dan zal ook iedereen gaarne
iets geven voor de verwarming van de kerk.
Dank bij voorbaat.

K.Lj. - landbouwsalon
Op zondag 5 febr. qaan we naar het land-
bouwsalon te Brussel. Vertrek te 8 u. op de
Markt te Proven. Inschrijven bij Mia Ryon, Sta-
tionsstraat 48, Proven. Tel. 30.04.34

Bond del' Bejaarden - Hartens troef
De eerste kaartinq van het kampioenschap
begint op donderdag 26 jan. in de parochie-
zaal te Proven. Alle kaartliefhebbers zijn wel-
kom. MOÇJenwe een bijzondere oproep doen
tot alle Provenaren, kaarters en kaartsters,
om vriendschappelijk onder elkaar 'n aangena-
me kaartersnamiddag te komen doorbrengen.

Verblijven nu in 't Rustoord - Proven
Dumon Mauritia, (8 okt. 1898) van Proven.
Vandaele Madeleine, (25 juli 1902) van Roes-

brugge.
Pieters Julia, (10 aug. 1903) van Roesbrugge
Sergier Maurice, (3 okt. 1908) van Vleteren
Bertin Jules, (12 juli 1904) van Wijtschate
Gandaele Hector, (15 april 1907) v. Krombeke
Barroo Maurice, (10 juni 1911) v. Roesbruqqe
Vladyslavia Bakowska (9 nov. 1900) v. Stavele
Odiel Six, (25 mei 1896) van Roesbrugge
Vanhaelewijn Glara, (25 maart 1900) van

Roesbrugge
Breda Madeleine, (27 april 1925) v. Krombeke
Mollet Maurice, (24 aug. 1896) v. Roesbrugge
Fossaert Alice, (20 dec. 1898) v. Roesbrugge
Neyrinck Donat, (18 aug. 1912) v. Beveren-IJ.
Verbrigghe Vital, (17 april 1901) van Proven
Maerten Felix, (7 maart 1893) v. Roesbrugge
Maerten Gaston, (13 dec. 1895) v. Roesbrugge
Vandevelde Maurice, (7 nov. 1923) v. Beveren

Plechtige Kommunie en H. Vormsel
De Plechtige Kommunie en H. Vormsel zal sa-
men plaatshebben te Proven op zondag 23
april '78 (uur nog niet vastgesteld). Als er
leerlingen zijn, jongens of meisjes, die elders
naar school gaan dan in Proven, en die be-

geren hier hun PI. Kommunie te doen, dan
gelieven de betrokken ouders de naam op te
geven van hun zoon of dochter. De voorbe-
reiding van de PI. Kommunie en H. Vormsel
begint op woensdag a.s. 25 jan. om 17 u. in
de meisjesschool.

Voetbalnieuws
SENlORS : T.S.G. - NIEUWKERKE : 6-0
Doelpunten: Jo Gandaele 2, Eddy Parmentier
2, André Verbrigghe 1 en Stefaan Devloo 1.
RES.: T.S.G. - WESTOUTER : 3-6
Tjonge wat werden er in deze partij een pak
doelpunten gescoord! Het was een overigens
uitstekend spelende Guido Monkerhey die
voor het eerste Provens doelpunt zorgde, toen
hij na een knap gegeven hoekschop van R.
Grocquette met het hoofd binnentikte. De
tweede keer was het Eddy Gatel die na het
dribbelen van het hele Westouterse spelers-
pak, ongetwijfeld het TSG-doelpunt van de
dag scoorde. Eddy lag ook aan de basis van
het derde doelpunt toen hij na enkele spelers
leuk te hebben omzeild, een prachtige pas
gaf aan R. Groquette wiens schot echter jam-
merlijk net voor de iijn in de modder bieef
steken, doch kwieke Guido Monkerhey was
er weer bij om af te ronden. Niettegenstaan-
de dit verlies was het eens te meer duidelijk
dat er heel wat groot talent in deze reserve
ploeg steekt.
JUNI.: MOORSLEDE - TSG : 8-0
KNAP.: TSG - ZONNEBEKE: 0-12

Wedstrijden voor volgende week:
Zat. : Knap.: FG Woesten - TSG te '14.30u.

Vertrek om 13.30 u.
Zondag: Sen.: FG Westouter - TSG te 15 u.

Vertrek te 14 u.
Res. : FG Woesten - TSG te 9.30 u.Vertr. 8.30 u.
Jun. : TSG - SK Vlamertinge te 9.30 u.

Briefke van uw pastoor
VERLOOFDEN

Dierbare Parochianen,

Ik geloof dat we akkoord zijn, als we zeggen:
" alles vraagt voorbereiding", zelfs een klein
preekje van een pastoor moet overpeinsd wor-
den, moet voorbereid worden. Een priester-
leven vraagt voorbereiding, ook een huwelijks-
leven vraagt degelijke voorbereiding vooral
nu in deze tijd. Daarom wil ik de aandacht
trekken van de verloofden op de verloofden-
cursussen die zullen gegeven worden nu wel-
dra in de eerstkomende dagen:
Zaterdag 11 febr. '78 van 17 tot 22 u.
zondag 12 febr. '78 van 9 tot 18 u. Prijs: 400fr
Er is ook nog een verloofden-cyclus op vol-
gende vrijdagen: 3 - 17 en 24 febr. '78 tel-
kens te 20 u. (Prijs: 200 fr.)
Dit alles gaat door in "Het Hommelhof (Bra-
bantschool) , Westouterseweg te Poperinge.
Daar zal gesproken worden over geloof, ech-
telijke trouw, uitbouw van gezin, gebed en
sacramenteel beleven. Dat is zekerlijk nu in
deze tijd meer dan de moeite waard.



PRIESTER VAN DIENST (v. 29 jan. tot 4 febr.)
E. H. Vanden Abeele, Pastoor Roesbrugge

Tel. 300374
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
ZONDAGD!ENST (29 januari)
Dokt. Vulsteke. Tel. 422791
Veearts Busschaert. Tel. 445363
Apoteek Godderis, Oostvleteren
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 28 jan. - H. Thomas _
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw

van de grot tot intentie v. d. gevers
19 u. Gez. mis voor Karel Verfaillie,

echtg. v. Paula Ramault, VWo de Mu-
ziekmij. "De Volksvreugd ".

Zondag 29 januari
8 U. Gez. Gem. mis V. d. parochianen
10 U. Gez. Jaarmis V. Godelieve Zyde,

echtgenote V. Gaston Elslander
Maandag 30 januari
8 u H. mis V. over!. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 31 jan. - H. Jan Bosco
8 U. H. mis voor over!. zuster VWo de

geburen (Y.E.S.)
Woensdag 1 februari
8 U. H. mis V. over!. echtgenote (M.G.)
Donderdag 2 febr. - O.L. Vr. Lichtmis
8 U. H. mis V. over!. vader (M.T.)
Vrijdag 3 febr. - H. Blasius
8 U. H. mis v. over!. echtgenoot (Kv.)
Zaterdag 4 februari
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw

van de grot tot intentie V. d. gevers
19 U. Gez. mis V. d. leden en over!. le-
den V. d. Schuttersgilde St. Sebastiaan
Zondag 5 februari
8 U. 1ste Gez. 6-wekenmis V. Bertha

Dewippe, echtgte V. Maurits Viaene

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 4 28 jan. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel .30.03.91 Druk. Schoonaert

10 U. 1ste Gez. 6-wekenmis V. Achiel
Beudeert. weduwn. V. Maria Durant

Lectoren voor zondag 29 januari
- Alfons Debergh: zaterdagavond 19 U.

- Rik Berquin : zondagmorgen 8 U.

- Guy Bouw: zondagmorgen 10 U.

Huwelijksaankondiging
Georges Oever, Couthoflaan 9, Proven en Mar-
tien Viane, Krombeeksestraat, Krombeke.

Omhaling v. Kerkverwarming
De mooie som van 9.162 fr. waarvoor onze
oprechte dank.

Ouderfeest door de K.L.J.
Op zaterdaq a.s. 28 januari om 20 U. stipt
gaat ons jaarlijks ouderfeest door in de Zaal
St.Elooi te Proven. Allen worden vriendelijk
uitgenodigd. Inkom: volwassenen 40 fr., kin-
deren 20 fr. Zelfde vertoning op zondag 29 jan.
in de parochiezaal te Krombeke om 19 U. stipt

Landbouwsalon
Op zondag 5 febr. '78 gaan we naar het land-
bouwsalon te Brussel. Vertrek te 8 U. op de
Markt. Prijs: 170 fr. per persoon. Inschrijven
bij Mia Ryon, Stationsstraat 48, Proven of Tel.
30.04.43

Prins Karnaval
Proven laat zich nooit onbetuigd. Een echte
Provenaar stelt zich kandidaat voor Prins Kar-
naval in de persoon van Marnix Vandromme,
Markt te Proven. Een sympathieke jongen,
door iedereen gekend en gegeerd. Alle Pro-
venaars duimen voor Marnix. We vragen dat
alle supporters en sympathisanten van Mar-
nix zouden aanwezig zijn in "De Lovie " op
zaterdag 11 februari te 20 U. 's avonds met
geestdrift en zegezekerheid voor de verkie-
zing van onze Prins Karnaval. We maken allen
propaganda voor Marnix één, zo zijn er geen
twee.

PI.-Kommunikanten en Vormelingen
MEISJES:

1. Borra Krista - Molendreef 6
2. Couttouw Els - Stationsstraat 18
3. Dallequin Josée - Watouseweg 3
4. Debeer Linda - Couthoflaan 17
5. Derycke Sabine - Blokstraat 3
6. Decrock Anne - Krombeeksestraat 81
7. Delefortrie Maureen - Krombeeksestr. 70
8. Gheldof Leen - Couthoflaan 27
9. Leys Ann - Watouseweg 23

10. Notredame Veerle - Mazemanlaan 16
11. Orbie Nadine - Blokstraat 8
12. Parmentier Katrien - Bromstraat 13
13. Verbrigghe Jannick - Couthoflaan 3
JONGENS:

1. Bruwaert Kristof - Watouseweg
2. Brysbaert Wim - Duinkerksestraat 15
3. Decapmaker Xavier - Stationsstraat 28
4. Delanote Jan - Couthoflaan 23
5. Delanote Luc - Couthoflaan 23
6. Demuynck Eric - Uilegatstraat 10

7. Dequidt Rino - Couthoflaan 30
8. Devaere Dominick - Mazemanlaan 4
9. Lanoye Lieven - Blokstraat 1

10. Meersseman Bart - Krombeeksestraat 81
11. Meersseman Leo - Krombeeksestraat 81
12. Menu Jan - Watouseweg 31
13. Menu Peter - Watouseweg 31
14. Notredame Ferry - Mazemanlaan 16
15. Parmentier Leo - Bromstraat 13
16. Rappelet Filip - Duinkerksestraat 4
leder woensdagnamiddag te 17 U. bijeenkomst
in de meisjesschool. We nodigen ook de leer-
lingen uit de vrijdagmorgen om 8 U. de H. Mis
bij te wonen.

V.K.S.J.
Aanstaande zondag: vergadering voor alle
leden.

Voetbalnieuws
SEN.: FC WESTOUTER - TSC: afgelast
RES.: FC WOESTEN - TSC: 2-2
Doelpunten: M. Gruwez en R. Croquette.
JUN.: TSC - SK VLAMERTINGE: 1-1
Doelpunt: Demey.
KNAP.: WOESTEN - TSC: 6-1
Doelpunt: Deschilder.
Wedstrijden voor volgend weekend:
Zat.: Knap. TSC - FC Westouter te 14.30 U.

Zondag: Sen. TSC - Sparta Kruiseke te 15 U.

Res. TSC - SK Reningelst te 9.30 U.

Jun. E Beselare - TSC te 9.30 U. (Vertr. 8.15 u.)

Briefke van uw pastoor
PAROCHIEZAAL

Dierbare Parochianen,

Nadat de Zaal een beetje is opgeknapt en ge-
zorgd is voor een degelijke verwarming en
verlichting, mag ik vragen aan alle jeugdver-
enigingen en organisaties die van de Zaal
gebruik maken, dat elk het zijne zou bijdra-
gen en zijn verantwoordelijkheid zou opne-
men om te helpen zorgen dat de Zaal op tijd
en stond gekuist wordt, net en in orde gehou-
den wordt, zodat het voor iedereen prettiger
is daar binnen te komen, zowel voor de jon-
geren als voor de volwassenen. Als er iets
bij toeval gebroken wordt. of als iets moet
hersteld worden, wil mij dan verwittigen. U
weet immers goed dat de pastoor geen con-
troleur is. Ik reken dus op ieders medewer-
king. Mag ik echter vragen dat de bijeenkom-
sten niet te lang zouden duren, ik bedoel tot
gat in de nacht, en als het soms wat laat
wordt, dat dan de discussies niet te luid zou-
den gevoerd worden, om aldus de nachtrust
van de buren niet te storen. Probeer vooral,
luidruchtigheid te vermijden. Ik denk dat mijn
vraag redelijk is. Mag ik U ook voorstellen,
voor wat de verwarming van de Zaal betreft,
dat de organisaties die van de Zaal gebruik
maken, eens zouden bijeenkomen om te over-
leggen hoe ze samen kunnen instaan voor de
verwarming van de Zaal. Al de overige onkos-
ten neem ik tot mij.

Tot uw dienst, steeds bereid.



PRIESTER VAN DIENST (v. 5 tot 11 febr.)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke. Tel. 40.01.84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere: Tel. 30.02.67
ZONDAG DIENST (5 februari)
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Vulsteke. Tel. 42.24.48
Apoteek Taveirne, Woesten.
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 4 februari
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw
van de grot tot intentie v. d. gevers

19 u. Gez. mis v. d. leden en overl. le-
den v. d. Schuttersgilde St. Sebastiaan
Zondag 5 februari
8 u. 1ste Gez. 6-wekenmis v. Bertha
Dewippe. echtgte v. Maurits Viaene

10 u. 1ste Gez. 6-wekenmis v. Achiel
Beudaert. weduwn. v. Maria Durant

Maandag 6 febr .. H. Amandus
8 u H. mis v. overl. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 7 februari
8 u. H. mis voor overl. zuster vwo de
geburen (Y.E.S.)

Woensdag 8 febr .. Aswoensdag
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Donderdag 9 februari
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Vrijdag 10 februari
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (KV.)
Zaterdag 11 febr .. O. L. Vr. v. lourdes
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw
van de grot tot intentie v. d. gevers

19 u. Gez. mis v. Henri Vanthournout.
echtg. v. M.-J. Breyne. vw de geburen

Zondag 12 febr .. 1e Zondag v. Vasten
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. André
Worm.

Ons
Parochieblad
Proven
7e Jaargang Nr 5 4 febr. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel.30.03.91 Druk. Schoonaert

lectoren voor zondag 5 februari
Frans Ide : zaterdagavond 19 u.

- Filip Sergie: zondagmorgen 8 u.
- Dirk Devos : zondagmorgen 10 u.

Geboorte
Caroline Dennekin, d. v. Jean-Marc en Gene-
viève Wollaert, (geb. te Poperinge op 24.1.'78)
Watouseweg 82, Proven.

In de Heer ontslapen
Maria Degry, echtgenote van Prosper Ballanck
overleden te Veurne op zondag 22 jan. '78 in
?e leeftijd van 77 jaar en die donderdag 26
Jan. om 10 u. te Booitshoeke werd begraven.

landbouwsalon
Op zondag 5 februari '78 gaan we naar het
landbouwsalon te Brussel. Vertrek te 8 u. op
de Ma~kt. Prijs: 170 fr. per persoon. Inschrij-
ven bij Mia Ryon, Stationsstraat 48, Proven
of Tel. 30.04.43.

Aswoensdag . Askruisjes
Op woensdag 8 februari wordt de vasten in-
gezet. Het blijft een tijd van boetvaardigheid,
nu wellicht meer dan vroeger. Wie de inkeer,
de vastenbiecht en de boete afschaft, schaft
het Evangelie af. Daarom nodigen we ons
mensen uit op aswoensdag naar de mis te
komen om er vroom en gelovig een askruisje
te ontvangen.

Kruiswegoefening
Het zou goed zijn moesten enkele mensen
binst de vasten de kruiswegoefening terug in
ere brengen. Daarom stellen we voor iedere
woensdagavond in de vasten om 18.30 u. te
beginnen met Aswoensdag de kruiswegoefe-
runq te volgen in de winterkapel.

Een vastenkalender per gezin
Dezer dagen worden vastenkalenders ten hui-
ze besteld, waarvan de titel luidt "Veertig
dagen lang". Ik geloof in de mensen van Pro-
ven en daarom durf ik U vragen dat U deze
vastenkalender (die ik besteld heb voor U en
die U gratis ontvangt) met een nageltje zoudt
vasthechten aan de muur op een goed zicht-
bare plaats in de keuken. Mocht U iedere
dag van de vasten een blaadje afscheuren
en de tekst op de vóór- en achterkant van ie-
der blaadje lezen. Deze lezing kan nuttig zijn
om ons dagelijks iets te ontzeggen: 't zij aan
tafel eten of drinken, nagerechtjes, snoep, be-
sparing in verwarming of verlichting, roken,
benzine, enz. Wat zouden we al niet kunnen
uitsparen en op zij leggen om te geven aan:
"Broederlijk Delen" voor de armen in de
wereld' die doodgaan van de honger. En ook
wij zelf zouden er persoonlijk veel voordeel
bij hebben wat onze kostbare gezondheid be-
treft. Laat me U herinneren de woorden van
Christus: "Zalig zijt gij die nu honger lijdt"
maar Christus zei ook: "Wee U, die nu ver-
zadigd zijt ... "

Prins Karnaval
Op zaterdag 11 februari '78 om 20 u. in de

Zaal "De Lovie " te Proven gaat de jaarlijkse
Prins Karnaval-verkiezing der Landelijke Ge-
meenten door. Karnavaleske ambiance is ver-
zekerd. Op zaterdag 4 februari '78 in de na-
middag wordt met de kandidaten een rond-
gang gedaan door de deelnemende gemeen-
ten. Met geestdrift en zelfzekerheid grijpt Pro-
ven naar de prinselijke kroon voor Marnix I.

Speciaal blaadje
Een week geleden heeft iedereen een speci-
aal blaadje in zijn brievenbus gekregen. Meer
uitleg hierover op het kantoor dat gans de dag
open is : tel. 30.03.65.

Bond der Bejaarden . Hartens troef
Uitslag der kaarting (94 aanwezigen).
Behaalden 3 partijen:
Surgeon Gabriël 406 p. - Zyde Joseph 364 p.
Butaye Germaine 339 p. - Lamaire Zulma 315 p.
Feryn Joseph 308 p. - Devloo Georges 295 p.
Vanengelandt Daniël 274 p. - Nuttens Furcy 267
Deturck Marcel 257 p.
Volgende kaarting : donderdag 9 februari.

Vormsel en Pi. Kommunie
Nog een Vormeling:
Wouter Top, Stationsstraat 65, Proven.

K.V.L.V .. Proven
Februari van dit jaar wordt de maand van ver-
gaderingen:
Zondag 5 febr. te 13.30 u. in Zaal" St. Elooi n

Mevr. Deconinck-Vandoolaeghe Bea komt ons
"kruiden leren kennen en kweken".
Donderdag 9 febr. te 13.30 u. Zaal" St. Elooi "
aansluitende vergadering door dezelfde spreek-
ster "Gezonder met kruiden".
Vrijdag 24 febr. te 20 u. in Zaal St. Elooi
"Samenzijn in ons Gezin" door E. H. Debail-
lie uit Oostende.
Telkens gezellige koffietafel.

Voetbalnieuws
SENlORS en RESERVEN : afgelast.
JUNlORS : BESELARE - T.S.C.: 2-0
KNAPEN: T.S.C. - WESTOUTER : 2-5
Wedstrijden voor volgende week:
Zat. : Knap. : F.C. Poperinge - T.S.C. te 14.30 u.

Vertrek te 13.45 u.
Zond. : Sen.: US Ploegsteert - T.S.C. te 15 u.

Vertrek te 14 u.
Res. : F.C. Poperinge - T.S.C. te 9.30 u.

Vertrek te 8.45 u.
Jun.: T.S.C. - S.K. Reningelst te 9.30 u.

Briefke van uw pastoor
NUTTIG TE WETEN

Dierbare Parochianen,
Ik zou eens willen de vraag beantwoorden:
" Wat lag er zo al klaar vóór je geboren werd"
een stapel luiers - een paar handdoeken - een
dubbel paar sokjes - een washandje - een
slaapkleedje - een wiegje - een flesje reuk -
een stukje zeep - een kleuterspaantje ... en
dat is praktisch alles ... is precies niet zo-
veel. En zou je nu zelf eens kunnen opsom-
men, wat men zo al uit de beurzen van uw
kleren zal halen, als je gestorven bent. 't Zal
ook niet zoveel zijn.



PRIESTERVAN DIENST (v. 12 tot 18 febr.)
E. H. Ollivier, Pastoor v. Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (12 februari)
Dokt. Goudeseune. Tel. 40.01.92
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67 of

Veearts Vandenberghe. Tel. 33.81.61
Apoteek Dubaere - Reninge
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 11 febr .. O. L. Vr. v. Lourdes
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw
van de grot tot intentie v. d. gevers

19 u. Gez. mis v. Henri Vanthournout,
echtg. v. M.-J. Breyne, vw de geburen

Zondag 12 febr .. 1e Zondag v. Vasten
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. André
Worm.

Maandag 13 februari
8 uH. mis v. overl. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 14 februari
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 15 februari
8 u. H. mis v. overledenen (M.V.L.)
Donderdag 16 februari
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke
Voorzienigheid (E.V.)

Vrijdag 17 februari
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.V.)
Zaterdag 18 februari
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw
van de grot tot intentie v. d. gevers

19 u. Gez. mis v. Martha Castryck,
echtgenote v. Valère Morreel vwo de
geburen

Zondag 19 februari
8 U. Gez. Gem. mis V. d. parochianen
10 U. 2de Gez. 6-wekenmis V. Achiel
Beudaert, weduwn. V. Maria Durant

Ons
Parochieblad
Proven
7e Jaargang Nr 6 11 febr. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel.30.03.91 Druk. Schoonaert

lectoren voor zondag 12 februari
- Borra Krista: zaterdagavond 19 u.
- Berquin Rik: zondagmorgen 8 u.
- Notredame Veerle : zondagmorgen 10 u.

Geboorte
Iise Deturck, d. v. André en Albine Gombeir,
(geb. te Poperinge op 6 februari '78) Maze-
manlaan 14, Proven.

Huwelijksaankondiging
- Marc Vandewijnckel, Obterrestraat 46, Pro-
ven en Josiane Deknudt, Wijtschaatsestraat
22, Voormezele.
- Bertin Ryckeghem, Mazemanlaan 2, Proven
en Annie Duerynck, Andreas Verbrigghestraat
Krombeke.
Godsdienstige bezinningsavonden '78
Poperinge, Zaal St.-Stanislascoilege, Deken De
Bolaan. Aankomst 19.45 u. - Begin 20 u. stipt!
Donderdag 16 februari '78:
" Motieven om te leven en te hopen! " door
E.P. A.R. Van de Walle, ereprovinciaal der Do-
minikanen, Brussel.
Woensdag 22 februari '78 :
" Leven is ritme, gelovig leven is niet anders"
door Mgr. Eug. Laridon, hulpbisschop van het
bisdom Brugge.
Woensdag 1 maart '78:
" De actuele boodschap van het Marcusevan-
gelie ". door E.P. Jan Larnbrecht S.J., Prof. in
Leuven.
Telkens rond 21.30 u. : Eucharistieviering in de
Kapel van het College. Einde: 22 uur.
Dit is een vriendelijke uitnodiging voor U :
Echte godsdienstige bezinning. Eigentijdse ge-
loofsverdieping. Voor volwassenen en groter
wordende jeugd!

Boerengilde Proven
Voor alle leden is een schone Dia-voorstelling
ingericht op dinsdag 14 februari om 19.30 u.
in het Gildelokaal "St. Elooi " bij A. Deprey
en wel Over Poperinge en deelgemeenten
door Meester M. Delanote en Gerard Kestier.
Het gaat om een schone Dia-montage over al-
lerhande gebouwen en zichten op Poperinge
en de omliggende dorpen, die wij nog nooit
zo met aandacht hebben bekeken ... en mis-
schien niet wisten dat zo iets van bij ons te
zien was. Wij menen dan ook dat het de moei-
te zal lonen eens uit uw zetel te komen.
Op de vergadering wordt een Afgevaardigde
van de Gilde aangeduid door de Landelijke
Raad der B.B.-afdelingen van de nieuwe Ge-
meente Poperinge. De eerste vergadering der
8fgevaardigden gaat door op donderdag 16 fe-
bruari om 20 u. in het" Hof van Commerce"
te Poperinge.

Verloofden
Zaterdag 11 febr. van 17 tot 22 u.
Zondag 12 febr. van 9 tot 18 u.
En dan ook nog de verloofdencyclus op vol-
gende vrijdagen: 3 - 17 en 24 febr. '78 telkens
te 20 u. (prijs 200 fr.) Dit alles gaat door in
"Het Hommelhof " (Brabantschool) Westou-

terseweg te Poperinge. Deze verloofdencur-
sussen zijn aan alle verloofden sterk aan te
bevelen.

Proven boven
Met Marnix op de troon
vieren wij een prinselijke kroon.

Lees uw vastenkalender
Ontzeg U dagelijks iets aan tafel, 't zij in eten
of drinken, in nagerechtjes of snoepen, in uit-
gaan, in roken, in verwarming of verlichting,
in benzine ... Leg de waarde op zij en U zult
veel kunnen geven zonder honger te lijden
aan de hongerigen in de wereld langs:

" BROEDERLIJK DELEN"

De Jeugdraad nodigt uit
Alle leiders en leidsters uit Chiro, V.K.S.J.,
K.L.J. worden uitgenodigd tot de Algemene
Vergadering (Jeugdinstuif) van de Jeugdraad,
op 11 februari om 14 u. stipt in de vergader-
zaal van het Stedelijk Zwembad "De Kouter"
te Poperinge.

Voetbalnieuws
SENIOBE~EN JUNIOREN: afgelast.
RES.: STUDAX - T.S.C.: 3-1
Doelpunt: Laseure.
KNAPEN: F.C. POPERINGE - T.S.C. :9-0
Wedstrijden voor volgend week-end:
Zaterd. : Knap. : SK Elverdinge - T.S.C. 14.30 u.

Vertrek te 13.30 u.
Zondag: Sen. : T.S.C. - Merkem Sport 15 u.

Res.: T.S.C. - F.C. Langemark te 9.30 u.
Jun. : F.C. Poperinge - T.S.C. te 9.30 u.

Vertrek te 8.45 u.

Briefke van uw pastoor
KORT EN GOED

Dierbare Parochianen,
Het briefje dat ik U altijd schrijf, moet niet
lang zijn om goed te zijn. Maar er moet ten-
minste in mijn briefje entwat staan dat inhoud
heeft en dat deugd doet.
Wel, ik zou U willen in dit briefje deze week,
een serieuze gedachte meegeven" waarop U
toch een ogenblik moet nadenken. En deze
belangrijke zin is de volgende:

" Het enige Evangelie dat
de meeste mensen thans nog lezen,
is het leven van de kristenen ",

Zo klinkt er nu voortdurend in mijn oren een
paar zinnen uit een lied van de eigentijdse
jeugd geschreven door Paul Van Praet :

" Niet wat je zegt,
maar wat je doet
zegt wie je bent.
Niet aan je woord,
maar aan je daad
bemerkt men wie je bent.
Niet wat je zegt,
maar wat je doet,
zegt wie je bent.
Laat ieder woord
langs hoofd en hart
in daden overgaan".



PRIESTER VAN DIENST (v. 19 tot 25 febr.)
E. H. Declercq, Pastoor Haringe. Tel. 30.06.09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere: Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (19 februari)
Dokt. Neuville. Tel. 30.03.38
Veearts Vandenberghe. Tel. 33.81.61
Apoteek Samyn, Roesbrugge.
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 18 februari
10.30 u. P!. Begrafenis v. Julia Lebbe

weduwe van Remi Dehondt
19 u. Gez. mis v. Martha Castryck,

echtgenote v. Valère Morreel vwo de
geburen

Zondag 19 febr .. 2e Zondag v. Vasten
8 u. Gez. Gem. mis V. d. parochianen
10 u. 2de Gez. 6-wekenmis V. Achiel

Beudaert, weduwn. v. Maria Durant
Maandag 20 februari
8 u H. mis v. over\. echtgenote

(GD.M.)
Dinsdag 21 februari
8 u. H. mis v. overl, vader (M.T.)
Woensdag 22 februari
8 U. H. mis ter ere van O. L. Vrouw

van de grot V. bijz. int. (E.P.)
18.30 U. Kruiswegoefening
Donderdag 23 februari
8 U. H. mis V. over!. ouders (C.D.)
Vrijdag 24 februari
8 U. H. mis v. over!. echtgenoot (K.V.)
20 u. Gregoriaanse Gezangen
Zaterdag 25 februari
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw

van de grot voor genezing
19 U. Gez. mis tot int. van de families

die in 1977 een kindje in 't gezin ont-
vingen (met uitdeling van herinne-
ringsprentjes) .

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 7 18 febr. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel.30.03.91 Druk. Schoonaert

Zondag 26 febr .. 3de Zondag v. Vasten
8 U. 2de Gez. 6-wekenmis V. Bertha De-

wippe, echtgte V. Maurits Viaene
10 U. Gez. Jaarmis v. André Desomer,

echtg. V. Martha Ouaghebeur
lectoren voor zondag 19 februari
- Mia Logie : zaterdagavond 19 U.
- Filip Sergie: zondagmorgen 8 U.

Dirk Devos: zondagmorgen 10 U.

In de Heer ontslapen
- Alice Fossaert, dochter van wijlen August
en Lucie Gruwez, overleden in 't Rustoord te
Proven op zaterdag 11 februari '78 in de leef-
tijd van 79 jaar en die donderdag 16 februari
'78 om 10 U. te Roesbrugge werd begraven.
- Julia Lebbe, weduwe van Remi Dehondt,
overleden te leper, op zaterdag 11 februari
'78 in de leeftijd van 80 jaar en die zaterdag
18 februari '78 om 10.30 U. te Proven wordt
begraven.

Onsterfelijk Gregoriaans
l\IIilijnificat, Agl1.U.S..-.Del. Iste Confes.sor ...
zachte klanken die vroeger alle kerken vulden,
zijn in de ogen van veel jongeren voorbijge-
streefde waarden geworden. Maar toch den-
ken veel mensen nog met heimwee terug aan
die stemmige gregoriaanse gezangen die de
godsdienstige plechtigheden een sereen ka-
rakter gaven.
Wie het allemaal nog eens wil horen, krijgt
op vrijdag 24 februari te 20 uur een unieke
kans. In het prachtige dekor van de Provense
Sint-Victorkerk zullen het O. L. Vrouwekoor
van Abele en de Scala Gregoriana uit Brugge,
onder leiding van dirigent Roger Deruwe, gre-
goriaanse gezangen uit de passie- en paastijd
brengen.
De toegangsprijs bedraagt 60 fr. voor leden
van Jeugd en Muziek Poperinge, DF-Poperinge
en DF-Uzerweelde. Niet-leden betalen 100 fr.
Genummerde kaarten zijn te bekomen bij Stef
Ryon, Stationsstraat 48 te Proven.

Verioofdenbijeenkomst
op volgende vrijdagen: 3 - 17 en 24 febr. '78
telkens te 20 U. (Prijs 100 fr.) in 't Hommelhof
(Brabantschool) Westouterseweg, Poperinge
K.V.L.V. Proven
Op vrijdag 24 februari te 20 U. in Zaal .. St.
Elooi '": .. Samenzijn in ons gezin" door E. H.
Debaillie uit Oostende. Gezellige koffietafel.

Gevonden
In de nabijheid van de kerk werd er een kin-
derportemonneetje gevonden met wat klein-
geld in. Terug te bekomen in de pastorie.

" Ge zijt niet ongelukkig"
zolang ge gelukkig kunt maken.

Bond der Bejaarden . Hartens troef
64 Aanwezigen - Behaalden 3 partijen:
Zyde Joseph 350 p. - Vantomme Achiel 343 p.
Vandewinckel Rachel 314 - Rosseel Agnès 249
Top Joseph 207 p.
Volgende kaarting: donderdag 23 februari.

Delen en vermenigvuldigen
Wie niet delen kan, kan ook niet vermenig-
vuldigen.

Bedanking
Wij kunnen ons spijtig voelen dat onze kandi-
daat voor Prins-Karnaval niet verkozen werd
door een struikeling in een geluksproef. Maar
we verheugen ons vooral in de sfeer, de sa-
menwerking en de samenhorigheid van alle
supporters en sympathisanten Provenaars. In
die zin dankt Marnix Vandromme.

K.A.V. Proven
Op dinsdag 28 februari in de Zaal .. St. Jozef ..
om 14 U. nodigen we U vriendelijk uit om een
spreekbeurt te beluisteren met als thema:
.. Overspannen of gewoon gespannen" gege-
ven door Mevr. Coudenys-Claes uit Poperinge.
Aan allen hartelijk welkom. Het bestuur.

Voetbalnieuws
SEN.: T.S.C. - MERKER SPORT: 3-1
Doelpunten: Parmentier E. 1 en Devloo St. 2
Wedstrijden voor volgende week:
Knap. : T.S.C. - B.S. Poperinge te 14.30 U.

Res. : S.K. Vlamertinge - T.S.C. te 9.30 uur
Vertrek te 8.30 uur

Jun. : T.S.C. - F.C. Langemark te 9.30 uur
Sen.: Vriendenmatch T.S.C. - Nieuwkapelle

te 15 uur

Briefke van uw pastoor
MAG IK U IETS ZEGGEN

Dierbare Parochianen,
Mag ik U zeggen klaar en duidelijk: het is
niet wel, als ge 's avonds geen beetje tijd
vindt om te bidden, laat me zeggen om God te
bedanken voor al de weldaden die gij van Hem
ontvangt en waarvan Hij U voort laat genieten
Denk a.U.b. toch eens een ogenblikje na, wat
U allemaal hebt, wat U allemaal bezit, en wat
ge U kunt permiteren en verteren.
Daarom voeg ik eraan toè: neem .. Broeder-
lijk Delen" ernstig op. Het zou niet schoon
zijn van ons, moesten we slechts een belache-
lijke aalmoes geven aan de armen. Christus
vermaant ons zeer scherp: .. Wee U, die niets
te kort hebt en die welvarend zijt. ....
Daarom mag ik een voorstel doen, die mis-
schien vatbaar is voor kritiek, doch gij kunt
eens bij U zelf antwoorden of mijn voorstel
uitvoerbaar is ... Moest ieder gezin per dag
20 fr. uitsparen in eten of drinken, snoep, na-
gerecht, kleding, benzine, uitgaan, enz. en dit
gedurende de 40 dagen van de vasten, dan wa-
re dit geen druppel op een hele plaat, maar
een emmer, dan ware dit een schone gift aan
.. Broederlijk Delen". Ik mag U zeggen, er zijn
Provenaars die persoonlijk nog meer geven.
De kwestie is, kan ieder gezin gedurende de
veertig dagen van de vasten per dag 20 fr. uit-
sparen en die 20 fr. 's avonds in een omslag
steken, bestemd voor .. Broederlijk Delen".
Dit zou een schoon antwoord zijn op de vraag
van Christus: ..Wat gij voor de minsten van
de mijnen doet, dat doet gij aan Mij zelf".



PRIESTER VAN DIENST v. 26 febr. tot 4 maart
E. H. Vanden Abeele, Pastoor van Roesbrugge

Tel. 30.03.74
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (26 februari) I -
Dokt. Braem. Tel. 42.27.91 V
Veearts Busschaert. Tel. 44.53.63
Apoteek Vanacker - Leisele.
WIT-GELE K~Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 25 februari
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw
van de grot voor genezing

19 u. Gez. mis tot int. van de families
die in 1977 een kindje in 't gezin ont-
vingen (met uitdeling van herinne-
ringsprentjes) .

Zondag 26 febr.· 3de Zondag v. Vasten
8 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Bertha De-
wippe, echtgte v. Maurits Viaene

10 u. Gez. Jaarmis v. André Desomer,
echtg. v. Martha Quaghebeur

Maandag 27 februari
8 u H. mis v. overl, echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 28 februari
8 u. H. mis v. over!. vader (M.T.)
Woensdag 1 maart
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw
van de grot v. bijz. int. (E.P.)

18.30 u. Kruiswegoefening
Donderdag 2 maart . Z. Karel de Goede
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.V.)
Vrijdag 3 maart
8 u. H. mis v. over!. moeder (M.D.R.)
Zaterdag 4 maart
10 u. P!. Huwelijksmis van Georges
Oever en Martine Viane

19 u. Gez. mis v. Henri Vanthournout
echtg. van M.-J. Breyne, vwo de ge-
buren.

Ons
Parochieblad
Proven
7e Jaargang Nr 8 25 febr. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel.30.03.91 Druk. Schoonaert

Zondag 5 maart
8 u. Gez. mis v. Bertha Dewippe,
echtgte v. Maurits Viaene, vwo ge-
buren en vrienden.

10 U. Gez. Jaarmis V. Marcel Top-De-
cae Zelie en V. Gezusters Decae.

Lectoren voor zondag 26 februari
- Jonge moeders: zaterdagavond 19 u.
- Rik Berquin : zondagmorgen 8 u.
- Guido Monkerhey : zondagmorgen 10 u.

Geboorte
Frank Goethals, z. v. Frans en Erica Regheere
Stationsstraat 14 Proven (geb. te Poperinge
op 15 februari 1978).

In de Heer ontslapen
Sylvain Joos, echtgenoot van Madeleine Stae-
len, overleden te Proven op vrijdag 17 febru-
ari '78 in de leeftijd van 91 jaar en die don-
derdag 23 februari om 10.30 u. te Proven werd
begraven.

Raadseltje
Welk is het dunste draadje? .. het dunste
draadje ter wereld is het draadje waaraan ons
leven hangt. Laten we daarom ook aandacht
hebben voor hogere waarden.

Wie wordt uitgenodigd?
Tot de Lichtmisplechtigheid in de avondmis
van zaterdag 25 februari '78 's avonds te 7 u.
worden uitgenodigd: al de vaders en moe-
ders, peters en meters en familie van die
kindjes wier namen volgen:
1. Greet Busschaert, d. v. Raf. en Lena Del-

porte, Watouseweg 39, Proven.
2. Nees Vanherreweghe, d. V. Frans en Mie-

ke Vanmarcke, Reningestraat 19, Proven.
3. Stijn Boussemaere, Z. V. Dirk en Katelijn

Gheysens, Stationsstraat 50, Proven.
4. Carmen Yde, d. v. Frans en Erna Rappe-

let, Stationsstraat 44a, Proven.
5. Marianne Deboutte, d. v. Sylvain en Ber-

nadette Bakeroot, Roesbrugsestraat 17,
Proven.

6. Vincent Deschodt, z. v. Gilbert en Rita
Donche, Stationsstraat 70, Proven.

7. Jan Busschaert, Z. V. Marc en Frieda Bu-
seyne, Kerkstraat 2, Proven.

8. Johny Pareyn, Z. V. Johan en Rita Marico,
Duinkerksestraat 19, Proven.

9. Joeri Busschaert, z. V. Luc en Magda Lo-
beau, Watouseweg 40, Proven.

10. Marjan Vandenbroucke, d. V. Dirk en Lena
Rubrecht, Duinkerksestraat 5, Proven.

11. Didier Geeraert, z. v. Marc en Nicole Meu-
lenaere, Mazemanlaan 29, Proven.

12. Sandra Rondelé, d. V. Bernard en Nelly
Declunder, Gasthuisstraat 11, Proven.

13. Steven Vernieuwe, z. v. Freddy en Thérèse
Rosseeuw, Blokweg 13, Proven.

14. Nathalie Duerinck, d. V. Jacques en Lena
Deschilder, Gasthuisstraat 45, Proven.

Wil zo goed zijn plaats te nemen in de eerste
rijen van de middenbeuk vooraan. Voor een
keer is het misschien wel mogelijk een thuis-
wachter te hebben, zodat vader, moeder en fa-

milie samen kunnen komen. Doe aub. uw best
daarvoor. Aan de offerande van de mis wor-
den herinneringsprentjes uitgedeeld waarop
de namen der kindjes voorkomen. Alle vaders
en moeders, peters en meters en familie:
hartelijk welkom.

Grote zangwedstrijd
In café .. Bascule" op zaterdag 4 maart 's a-
vonds te 8 U. Eerste prijs: 1.000 fr. Talrijke
prijzen. Gratis inschrijving. Iedereen welkom.
Begeleiding verzekerd door accordéonist.

V.K.S.J.
In carnavalplunje spelen wij ons dorp op zon-
dag 26 februari om 14 U. in "Die Croone ".

E. H. Marchand komt
In het aanstaande weekend van zaterdag en
zondag aanstaande 25 en 26 februari in al de
missen komt E. H. Guido Marchand van 't Col-
lege van Poperinge, spreken over "Broeder-
lijk Delen". Wil deze befaamde predikant ko-
men beluisteren.

Hoeveel bezit ik ?
Wie zijn geld natelt, kent zijn rijkdom.
Wie anderen er gelukKig meemaakt, voelt zijn
rijkdom.

Voetbalnieuws
Wedstrtjden voor voleend weekend:
Zaterdag: Knap.: T.S.C. - Langemark 14.30 U.

Zondag: Sen.: F.C. Westouter - T.S.C. 15 u.
Vertrek te 14 u.

Res. : T.S.C. - S.K. Reningelst 9.15 U.

Jun. : T.S.C. - S.K. Reningelst 11 U.

Briefke van uw pastoor
DROEVIG EN TOCH VERHEUGEND

Dierbare Parochianen,
Onlangs in een compagnie van mannen en
vrouwen, meestal familieleden van elkaar, ken-
nissen en vrienden, werd er gesproken over
sommige televisiebeelden die de honger en
de ellende in de wereld vertoonden.
Iedereen in het gezelschap was 't akkoord dat
bij een grote massa mensen in de wereld hon-
ger geleden wordt, en dat er veel kinderen
sterven van de honger. Iedereen 't akkoord!
Maar ongelukkig lijk genoeg, dierbare Proven-
aars, werd er in dat zelfde gezelschap door
twee mannen, rijke mensen, zeer luidruchtig
de volgende woorden gesproken: "Foert, ze
moeten mo werken lik wiedere ". Dat is een
zeer gevaarlijke spreuk. Ik zou dat niet dur-
ven zeggen. Weten ze dan niet aan wie ze
hun gezondheid en welstand te danken heb-
ben? Gelukkiglijk heeft een vrouw uit dat
zelfde gezelschap zeer ernstig daarop geant-
woord met de volgende woorden: "Ik kan
maar één dingen zeggen: elk heeft zijn ge-
weten ".
Kijk, beste mensen, dat vind ik een prachtig
antwoord: .. Elk heeft zijn geweten". Als
wanneer Christus ons vraagt: .. De hongeri-
gen te spijzen - de naakten te kleden - de
vreemdelingen te herbergen" Wat zal ons
antwoord zijn?



PRIESTER VAN DIENST (v. 5 tot 11 maart)
E. H. Maes, pastoor v. Krombeke. Tel. 4001 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (5 maart)
Dokt. Provoost. Tel. 400020
Veearts Vandenberghe. Tel. 3381 61
Apoteek Darras - Alveringem.
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 4 maart
10 u. PI. Huwelijksmis van Georges
Dever en Martine Viane

19 u. Gez. mis v. Henri Vanthournout
echtg. van M.-J. Breyne, vwo de ge-
buren.

Zondag 5 maart
8 U. Gez. mis V. Bertha Dewippe,
echtgte V. Maurits Viaene, vwo ge-
buren en vrienden.

10 U. Gez. Jaarmis V. Marcel Top-De-
cae Zelie en V. Gezusters Decae.

Maandag 6 maart
8 u H. mis V. overl. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 7 maart
8 U. H. mis V. overl. vader (M.T.)
Woensdag 8 maart
8 U. H. mis ter ere van O. L. Vrouw
van de grot (E.P.)

Donderdag 9 maart
8 U. H. mis V. overl. ouders (T.V.)
Vrijdag 10 maart
8 U. H. mis V. overl. echtgenoot (Kv.l
Zaterdag 11 maart
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van
Kapel Uilegatstraat

19 U. Gez. mis V. Martha Castryck,
echtgte V. Valeer Moreel vwo de ge-
buren.

Zondag 12 maart
8 u. 2de Gez. 6-wekenmis V. Cordula
Verbrigghe, wed. Remi Ouaghebeur

Ons
Parochieblad
Proven
7e Jaargang Nr 9 4 maart 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel .30.03.91 Druk. Schoonaert

10 LI. 1ste Gez. 6-wekenmis V. Julia
Lebbe, wed. Remi Dehondt.

Gedoopt
Didier Geeraert, zoon van Marc en Nicole
Meulenaere, Mazemanlaan 29, Proven.

In de Heer ontslapen
Adrienne Verhille, weduwe van Prosper Ghel-
dof, overleden te Poperinge op zaterdag 25 fe-
bruari '78 in de leeftijd van 87 jaar en die vrij-
dag 3 maart '78 om 10 u. te Proven wordt be-
graven.

Biechtgelegenheid
vanaf aanstaande week-end: 1/2 uur vóór de
avondmis in voorbereiding reeds tot Pasen.

Met het aanstaande week-end
van 4 en 5 rnaart : in de kerk

bijz. omhaling v. " Broederlijk Delen"
Vandaag in uw bus
vindt U een paar omslagen, waarop de vrien-
delijke uitnodiging en woorden: "voor uw
"Broederlijk Delen ". dank U, pastoor Olli-
vier, Michel".
U kunt wellicht deze omslagen gebruiken om
uw milde gift in te steken en mee te brengen
naar de kerk voor de bijzondere omhaling van
" Broederlijk Delen" en dit in de een of an-
dere mis in 't week-end van 4 en 5 maart.

Dank U hartelijk in naam van de
Heer Jezus Kristus.

Nota: Bejaarde mensen, of ziekellike mensen
die niet kunnen naar de kerk komen, en die
ook gaarne zouden geven voor "Broederlijk
Delen" kunnen hun omslag altijd doen afg~-
ven in de pastorie.

Doe mee met uw kinderen
Als U zaterdagavond 4 maart eerstkomend
naar de avondmis komt te Proven of zondag
5 maart naar de hoogmis, dan zult U iets won-
dermoois kunnen meemaken: namelijk de Eu-
charistieviering zal er verzorgd worden door
onze schoolkinderen, jongens en meisjes, die
de H. mis zelf hebben samengesteld, wat tek-
sten betreft, inhoud, tekeningen door hen ge-
maakt zullen in de kerk uithangen, gebaren-
spel en uitbeelding, samenzang, enzomeer.
In alle geval voor zaterdag en zondag aan-
staande meer dan de moeite waard om de
H. mis in Proven te komen meevieren.

Bond der Bejaarden
Op 30 maart gaan we op reis naar Selaterm
en naar Avelgem en naar Arno 3 Suisse. Gro-
te afslag van wol: 17 fr. voor 50 gram. Prijs
114 fr. noenmaal inbegrepen. Vertrek om 8 u.
Zich aangeven bij Maria van Pols.

Giften vanaf 1.000 fr.
mogen afgetrokken worden van uw belastbaar
inkomen. Dat wil zeggen dat mensen die in
hun omslag voor " Broederlijk Delen" 1000 fr.
geven of meer, en vermindering van belasting
wensen, dat zij dan benevens hun gift ook
hun naam en adres op een briefje in dezelfde
omslag moeten steken. Dan moet de pastoor

die namen plus adres laten geworden aan
" Broederlijk Delen" - die dan een bewijsstuk
rechtstreeks aan de gevers opstuurt. (Dit
moest ik mededelen vwo Broederlijk Delen).

Behouden thuiskomst
We houden eraan langs het parochieblad aan
vier personen van Proven met name: Henri
Prinzie-Deree Yvonne en Etienne Soenen-Ver-
beke Cecile hartelijk welkom te heten in hun
veilige thuis. Wij danken God om deze behou-
den thuiskomst, na een zeer bewogen reis, uit
oorzaak van een vliegtuigongeval waarin zij
medereizigers waren.

Bond der Bejaarden - Hartens troef
Uitslag der kaarting (84 aanwezigen) :
Behaalden 3 partijen:
Kino Firmin 388 p. - Mares Germaine 367 p.
l.eys Maria 350 p. - Decadt Oscar 335 p.
Top Joseph 268 p. - Saesen André 259 p.
Butaye Germaine 247 - Cornette Georges 245
Alleman Rosanne 241 - Catteeuw Joseph 236
D'Hooghe Madeleine 236 p.
Volgende kaarting : donderdag 9 maart.

Bericht van het Feestcomité
Alle herbergiers of verenigingen die ter gele-
genheid van Sinksen-kermis feestelijkheden of
vermakelijkheden willen inrichten en hiervoor
een toelage wensen te ontvangen moeten dit'
vóór 10 maart schriftelijk aanvragen bij het
Feestcomité, Stationsstraat, 42.

Voetbalnieuws
SENIOREN: F.C. WESTOUTER - T.S.C. 2-2
RESERVEN : T.S.C. - S.K. RENINGELST: 1-3
JUNIOREN: T.S.C. - S.K. RENINGELST: 1-4
KNAPEN: T.S.C. - LANGEMARK : 0-19
Aangekondigde wedstrijden:
Zat.: Knapen: E. Beselare - T.S.C. te 14.30 u.

Vertrek te 13.15 u.
Zondag: Sen. : T.S.C. - E. Jonkershove te 15 u.
Jun.: T.S.C. - F.C. Passendale te 9.30 u.
Res: Brielen Sp. - T.S.C. te 9.30 u.

Vertrek te 8.30 u.

Briefke van uw pastoor
EEN GESCHENK

Dierbare Parochianen,
Wij mogen niet vergeten dat wij zoveel aan
Gods goedheid en aan zijn Voorzienigheid te
danken hebben.

••In Gods zegen is alles gelegen n

Hij schenkt ons welvaart, voorspoed, rijkdom
en voor vele mensen bovenal nog gezondheid
op de hoop toe.
Wij mogen niet klagen, want God is in zijn
geven zeer mild voor ons. Waarom zouden wij
dan zo voorzichtig zijn in ons geven aan de
armen in de wereld. Inderdaad er is niets te-
gen, dat Proven verbroedert met Obterre.
Maar er is nog meer voor, dat Proven zou
verbroederen met Zaïre, een stuk armoede in
de wereld.
Uw gift aan •.Broederlijk Delen" zal ongetwij-
feld de honger van vele mensen verzachten.
Ik ben er van overtuigd, dierbare mensen van
Proven: God zal uw mildheid belonen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 maart)
E. H. Ollivier, Pastoor v. Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (12 maart)
Dokt. Vandenberghe. Tel. 30.06.37
Veearts Vulsteke. Tel. 42.24.48
Apoteek Ascrawat, Lo.
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 11 maart
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van
Kapel Uilegatstraat

19 u. Gez. mis v. Martha Castryck,
echtgte v. Valeer Moreel vwo de ge-
buren.

Zondag 12 maart
8 U. 2de Gez. 6-wekenmis V. Cordula
Verbrigghe, wed. Remi Ouaghebeur

10 U. 1ste Gez. 6-wekenmis V. Julia
Lebbe, wed. Remi Oehondt.

Maandag 13 maart
8 u H. mis V. overl. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 14 maart
8 U. H. mis V. overl. vader (M.T.)
Woensdag 15 maart
8 U. H. mis ter ere van O. L. Vrouw
van de grot (E.P.)

Donderdag 16 maart
8 U. H. mis V. overl. ouders (Lv.)
Vrijdag 17 maart
8 U. H. mis V. overl. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 18 maart - H. Jozef
8 U. H. mis V. bijz. overleden (B.P.)
19 LI. Gez. mis voor Karel Verfaillie,
echtg. van Paula Ramault, vwo de
Feestcommissie.

Zondag 19 maart
8 U. Gez. Gem. mis V. d. parochianen.

Ons
Parochieblad
Proven
7e Jaargang Nr 10 11 maart 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel .30.03.9 i Druk. Schoonaert

10 U. Gez. Jaarmis V. Lucie Cambier,
echtgte V. Cam iel Ouaghebeur.

Lectoren voor zondag 12 maart
- Mia Logie: zaterdagavond 19 U.

- Filip Sergie : zondagmorgen 8 U.

- Ignace Dehondt: zondagmorgen 10 U.

Tot kind Gods gedoopt
Caroline Dennekin, dochter van Jean-Marc en
Geneviève Wollaert, Watouseweg 82, Proven.

Huwelijksaankondiging
Jan Devos, WatouseweÇj 5, Proven en Carine
Derycke, Willem Tellstraat 57, Blankenberge.

De cijfers spreken luid
en getuigen met klank van de grote mildheid
van de mensen van Proven ter gelegenheid
van de eerste omhaling in de kerk voor

" BROEDERLIJK DELEN"
van zaterdag en zondag 11.4 en 5 maart '78.

Zaterdagavondmis
(1976) (1977) (1978)

18.265 fr. 18.311 fr. 17.581 fr.
Zondagochtendmis te 8 U.

(1976) (1977) (1978)
12.558 fr. 13.445 fr. 12.419 fr.

Hoogmis te 10 U.

(1976) (1977) (1978)
12.200 fr. 17.865 fr. 20.100 fr.

Samengeteld in :
(1976) (1977) (1978)

43.023 fr. 49.621 fr. 50.100 fr.
Dus bij d' eerste omhaling in de kerk 50.100 fr
Dat is effenaf formidabel. We danken meteen
alle milde gevers. We willen hierook speci-
aal vermelden de opbrengst voor "Broeder-
lijk Delen" in de Lovie, die de mooie en grote
som opbracht van 8.196 fr., waarvoor even-
eens onze oprechte dank.

V.K.S.J.
Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van
V.K.S.J.-K.S.A. zetten de Provense V.K.S.ers
ook hun deurtjes open voor het publiek, nl. :
- zaterdagavond 15 april "'8 gaat er een ouder-
feest door

- zondag 16 april '78: Eucharistieviering met
daarna receptie om en rond de open-deur-
dagen

- zondag a.s. 12 maart: eerste voorbereiding
voor alle V.K.S.ers.

Aflevering taksplaten 1978
Dienstgebouw Proven:
Woensdag 8 maart van 14.30 U. tot 16.30 u.

Dienstgebouw Krombeke :
Woensdag 8 maart van '14.30 U. tot 16.30 U.

De prijzen voor uw gemeente zijn:
Rijwielen: 160 fr. - Bromfietsen: 250 fr.
Tandems: 320 fr.
Motorfietsen: (max. 150 cc.) : 311 fr.
Motorfietsen: (151 à 250 cc.) : 391 fr.
De rijwiel platen voor personen beneden de 14
jaar (geboren in 1964 en volgende jaren)
dienen niet hernieuwd te worden.

Kristen Ziekenkas
Op zondag 19 maart a.s. om 15 U. : Algemene
Vergadering voor de Kristen Ziekenkas in he;
lokaal bij Cyriel Dever. Dagorde: het gebruik
van de nieuwe lidboekjes. Zeer belangrijk.
Daarna tombola voor de aanwezige leden.

K.A.V. Proven
Dinsdag 14 maart te leper: Demonstratie en
proeven van kaasgerechten, aangeboden doo.
het Nederlands Zuivelbureau. Voor de inge
schrevenen vertrekt de bus om 12.50 U. op de
Marktplaats.

De grote letters
Lees de grote letters van uw vastenkalender.

Voetbal nieuws
SENIORES: T.S.C. - E. JONKERSHOVE: 2-2
Doelpunt: E. Parmentier.
RESERVEN: BRIELEN SP. - T.S.C.: 4-4
Doelpunten: G. Monkerhey (2) M. Kerckho.
en E. Hardeman.
JUNIORES: T.S.C. - F.C. PASSENDALE : 0-5
KNAPEN: E. BESELARE - T.S.C. : 6-1
Doelpunt: Vermeu!en
Aangekondigde wedstrijden:
Zat.: Knap.: T.S.C. - F.C. Passendale 14.30 U.

Zondag: Sen.: J.S. Neerwaasten - T.S.C. 15 L·.

Vertrek te 14 U.

Res. : T.S.C. - F.C. Passendale 9.30 u.
Jun.: S.K. Poperinge - T.S.C. 930 U.

Vertrek te 9 L'.

Nota-bene
Zopas zijn er nog een paar omslagen voor
" Broederlijk Delen" binnengekomen in de bu ~
van de pastorie, samen 2.000 fr. Samen t.:
voegen bij 50.100 fr + 2.000 fr. = 52.100 fr.
Proficiat Proven!

Briefke van uw pastoor
KANKER

Dierbare Parochianen,
Ik heb een heel ernstige spreuk gelezen:

"Haat en onverschilligheid
maken meer slachtoffers
dan kanker ".

Ja. die spreuk zou wel eens kunnen waar zij-.
Haat en onverschilligheid zijn in veel ornstar-
digheden de oorzaak van vele ziekten.
Maar één dingen is zeker: er is in Prove ~
in alle geval geen onverschilligheid te b-·
speuren. Moest er mij iemand zeggen: "Pr--
ven is een onverschillige parochie", dan ze '
ik het integendeel kunnen bewijzen met ci'-
fers en bewijsstukken erbij. En ik zou me ~
nadruk zeggen: "Pas op, in Proven is he:
juist het tegenovergestelde van "onverschi-
ligheid ". hier is er nog aandacht voor hogen
waarden, hier in Proven is er nog aandacl ~
voor de medemens, hier is er nog vrljqevk-
heid, hier is er nog mildheid, hier is er nc
aandacht voor "Broederlijk Delen". Ik loc <

langs alle kanten deze houding van de Pre-
venaars.



PRIESTER VAN DIENST (v. 19 tot 25 maart)
E. H. Declercq, Pastoor Haringe. Tel. 30.06.09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere: Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (19 maart)
Dokt. Braern. Tel. 42.27.91
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek Dubaere, Reninge.
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 18 maart . H. Jozef
8 u. H. mis v. bijz. overleden (B.P.)
19 u. Gez. mis voor Karel Verfaillie,
echtg. van Paula Ramault, vwo de
Feestcommissie.

Zondag 19 maart
8 U. Gez. Gem. mis V. d. parochianen.
Wijding van palm
10 U. Gez. Jaarmis V. Lucie Cambier,
echtgte V. Camiel Ouaghebeur.

Maandag 20 maart
8 u H. mis V. overl. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 21 maart
8 U. H. mis V. overl. vader (M.T.)
Woensdag 22 maart
8 U. H. mis ter ere van O. L. Vrouw
van de grot (E.P.)

Donderdag 23 maart· Witte Donderdag
Geen morgendienst
18 U. Biechtgelegenheid met twee
biechtvaders

19 u. Dienst van Witte Donderdag.
Na de mis aanbidding tot 21 U.

Vrijdag 24 maart . Goede Vrijdag
Geen morgendienst
15 U. Kruisweg in de kerk.
18 U. Biechtgelegenheid met twee
biechtvaders

19 U. Dienst V. Goede Vrijdag en Kruis-
verering.

Zaterdag 25 maart· Paaszaterdag

Ons !1

Parochieblad
Proven
7e Jaargang Nr 11 18 maart 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel .30.03.91 Druk. Schoonaert

8.30 U. Gewijd water bij portaal van de
kerk.

, 18 U. Biechtgelegenheid met twee
biechtvaders

19 U. Avonddienst van Paaszaterdag
~t intentie V. E.H. Michel De Geeter

Zondag 26 maart . Pasen
8 U. Gez. mis v. André Heens, echtg.
van Gerarda Gheeraert

- 10 U. Gez. mis V. Marcel Baillieu,
echtg. v. Germaine Peutevinck. vwo
broers en zusters.

Lectoren voor zondag 19 maart
- Frans Yde : zaterdagavond 19 U.

- Rik Berquin: zondagmorgen 8 U.

- Ingrid Vanlerberghe: zondagmorgen 10 U.

Geboorte
Vannessa Gruwez, dochter van Willy en Lili-
ane Deloz, (geb. te Poperinge op 1 maart '78)
Duinkerksestraat 35, Proven.

Uitnodiging
We nodigen ons mensen uit in de Goede Week
naar de avonddiensten van Witte Donderdag
Goede Vrijdag en Paaszaterdag, telkens te
19 U. 's avonds. Voor wat de biechtgelegen-
heid aangaat, zie in dit parochieblad hoger,
op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paas-
zaterdag zelf. Vergeet niet dat er kruiswegoe-
fening is op Goede Vrijdag te 15 U.

Laten wij onze fouten belijden.
De biecht is een bevrijding.

Paaskommunie thuis dragen
Binst de Goede Week zal de kommunie thuis
gedragen worden voor zieken en bejaarde
mensen.

Van huis tot huis
De tweede omhaling voor "Broederlijk De-
len " zal gebeuren ten huize, binst de Goede
Week. Ieder gezin zal een omslag aan huis
ontvangen. Na een paar dagen zal men de
omslag met uw bijdrage komen afhalen. Dank
bij voorbaat voor uw milde steun.

Kristen Mutualiteit
Op zondag 19 maart om 15 U. : Algemene Ver-
gadering voor de Kristen Ziekenkas in het lo-
kaal bij Cyriel Oever. Dagorde: het gebruik
van de nieuwe lidboekjes. Zeer belangrijk.
Daarna tombola voor de aanwezige leden.

Boerengilde
Op 30 april '78 viert de Boerengilde haar 50-
jarig bestaan. Dit zal met de nodige luister
gebeuren. Gelieve deze datum vrij te houden.
Het programma wordt later meegedeeld.

" 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"

Bond der Bejaarden· Hartens troef
68 Aanwezigen. Behaalden 3 partijen:
Deturck Julien 480 p. - Saesen André 400 p.
Zyde Joseph 357 p. - Leys Joël 329 p.
Butaye Rosa 249 p. - Devos Cam iel 223 p.
Goudenhoofdt Urbain 222 p.
Indevuyst Achiel 209 p.
Volgende kaarting: donderdaq 23 maart.
Slechts één omslag per gezin
Moest nu eens ieder lid van het gezin, groot
en klein, de gelegenheid hebben om iets te
steken in de omslag voor" Broederlijk Delen"
dan ware di t samen een waardevolle gezins-
bijdrage.
Burundi
Twee Provenaars zijn werkzaam in Burundi:
Zuster Alma Soenen en Jan Vandenbroucke.
Soms vang je wel een echo op van hun werk,
hun problemen. Een pater Salesiaan heeft een
diamontage (40 minuten) over Burundi in el-
kaar gestoken.
Zondag a.s. 19 maart om 14 U. in "Die Croo-
ne " wordt deze getoond voor al wie belang-
stelling heeft. Hartelijk welkom. Toegang vrij.
Afwezig
Belangrijke gevers die afwezig waren bij de
eerste omhaling in de kerk, zeggen: we gaan
dat nu indachtig zijn bij de tweede omhaling.
Voetbal nieuws
SENlORS : JS NEERWAASTEN - TSC: 2-0
RESERVEN : TSC - FC PASSENDALE : 1-3
JUNlORS : SK POPERINGE - TSC: 4-0
KNAPEN: TSC - FC PASSENDALE : 0-9
Aangekondigde wedstrijden:
FC Langemark - TSC: 14.30 U. Vertrek 13.30 U.

Seniors: TSC - SK Reningelst te 15 U.

Reserven : SC Zonnebeke - TSC te 9.30 U.

Vertrek te 8.30 U.
.JUNIORS: TSC - SC Zonnebeke te 9.30 U.

Briefke van uw pastoor
WEINIG KLEINGELD
Dierbare Parochianen,

De vraag wordt wel gesteld: hoe komt het
dat Proven zoveel geeft voor " Broederlijk De-
len " ? Ik zou daarop van de eerste keer wil-
len antwoorden: het komt omdat Proven mild
is in het geven, en omdat de Provenaars ge-
loven in broederlijk delen.
Als uitleg wil ik er aan toevoegen, wat de
eerste omhaling betreft: 52.100 fr. er is daar
slechts een 700 fr. kleingeld bij (franks en
vijffrankstukken). We mogen dus zeggen: op
52.100 fr. is er zeer weinig kleingeld: slechts
700 fr. en dat is weinig. Dus de mandjes wo-
gen niet zwaar, omdat het bijna allemaal pa-
pierengeld was. We moeten toch zeggen dat
enkele mensen een serieuzen duw doen:
meer dan 1.000 fr., 1.000 fr., 500 fr. en veel 20
frankers zijn overgeschakeld naar 100 fr. Dank,
dank, dank.
Wat nu de tweede omhaling betreft in de Goe-
de Week, ik zou nooit durven zeggen: kom
nog een beetje meer ... neen, neen ... ik zou
al zeer content zijn moest U hetzelfde geven
als verleden jaar bij deze tweede omhaling
ten huize.



PRIESTER VAN DIENST v. 26 maart tot 1 april
E. H. Vanden Abeele, Pastoor van Roesbrugge

Tel. 30.03.74
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
ZONDAG DIENST
Dokt. Verhoeven (26 maart) Tel. 38.82.71
Dokt. Vulsteke (27 maart) Tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe (26 maart) Tel. 33.81.61
Veearts Busschaert (27 maart) Tel. 44.53.63
Apoteek (26 en 27 maart) : Taveirne Woesten
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Vrijdag 24 maart - Goede Vrijdag
15 u. Kruisweg in de kerk.
18 u. Biecht met twee biechtvaders
19 u. Dienst v. Goede Vrijdag en Kruis-

verering.
Zaterdag 25 rnaart - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water.
18 u. Biecht met twee biechtvaders
19 u. Avonddienst van Paaszaterdag

voor E. H. Michiel De Geeter
Zondag 26 maart - Pasen
8 u. Gez. mis v. André Heens, echtg.

van Gerarda Gheeraert
10 u. Gez. mis v. Marcel Baillieu,

echtg. v. Germaine Peutevinck, vwo
broers en zusters.

Maandag 27 maart - Paasmaandag
10 U. Gez. Jaarmis V. Valère, Marie en

Omer Lefebvre
Dinsdag 28 maart
8 U. H. mis V. overl. vader (M.T.)
Woensdag 29 maart
8 U. H. mis V. overl. priester, kozijn

(V.B.)
Donderdag 30 maart
8 U. H. mis V. overl. echtgenote (M.C.)
Vrijdag 31 maart
8 u. H. mis V. overl. echtgenoot (K.v.)

Ons
Parochieblad
Proven
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Zaterdag 1 april
8 U. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers
19 u. Gez. mis v. Henri Vanthournout,

echtg. v. Marie-Jeanne Breyne vwo
de geburen

Zondag 2 april - Beloken Pasen
8 U. Gez. Jaarmis v. Theophiel Veniere-

Camerlynck Lucie
10 u. Gez. Jaarmis v. Cyriel Descamps

echtg. V. Irma Ghesquière
lectoren voor zondag 26 maart
- Danny Maerten: zaterdagavond 19 u.
- Raf. Busschaert: zondagmorgen 8 u.
- Dirk Devos: zondagmorgen 10 u.

Enkele belangrijke data
van verenigingen te Proven:
8 april '78: Zilveren Jubileum van het .. Wit-

Gele Kruis", plechtig gevierd in de zaterdag-
avondmis te 19 u., waarna receptie.
15 en 16 april '78: Gouden Jubileum v. V.K.S.J.
- K.S.A. - Chiro. Zaterdagavond ouderfeest en
zondag 16 april om 10 u. Eucharistieviering
waarna receptie.

23 april '78: zondag om 10.30 u. PI. Kommun-
nie en H. Vormsel aan een dertigtal leerlin-

gen door Mgr. Dekeyzer.
30 april '78 : zondag om 10.30 u. PI. Eucharistie-

viering om het Gouden Jubileum, SO-jarig be-
staan, van de boerengilde.
7 mei '78: zondag om 10 u. Eerste Kommunie
van de kleintjes.
14 mei '78: viering in de hoogmis van Gouden
Bruiloften.

V.K.S.J.
Het Gouden Jubileum (SO-jarig bestaan van
V.K.S.J. en Chiro samen) wordt gevierd te
Proven op zaterdag 15 er. zondag 16 april,
zoals hoger vermeld. Zo'n feest vraagt voor-
bereiding en inzet en medewerking van ieder-
een. Laten wij er iets schoons en iets groots
van maken. Daarom is er zondag a.s. dringen-
de bijeenkomst in voorbereiding van ons
vriendenfeest.

Bond der Bejaarden
op donderdag 6 april, koeketafel en tombola.
Aanvang om 14 u. Hartelijk welkom.

Aandacht!
Gedurende de 1ste week van de paasvakan-
tie houdt Chiro-Proven weerom papierslag.
Heb je oud papier, karton, papieren zakken en
wil je het kwijt, dan komen wij het afhalen.
Voor een ordevol verloop, gelieve het papier
in pakken te binden of het te stapelen in zak-
ken of dozen. Je kunt je oud papier ook zelf
afzetten in de Kerkstraat (meisjesschool) te
Proven (dit voor het geval je niet thuis bent
als wij afkomen). De Chiroleiders.

A.A.-Groep "Stap voor stap"
De anonieme alcoholisten van Poperinge nodi-

gen U uit op de A.A. Voorlichtingsvergadering
over drankproblemen die doorgaat op woens-
dag 12 april '78 om 19.30 u. in de vergader-
zaal van het Stedelijk Zwembad" De Kouter",
Bruggestraat te Poperinge.
Programma:
- De A.A. en zijn werking, door Emiel uit De

Panne.
- Levensverhaal door José uit Roeselare.
- Het medisch aspekt van de drankzucht

door Dokter Vanduuren uit Koksijde.
- Over Alanon (groepswerking voor familie-

leden en vrienden van drankzuchtigen) door
Jozef uit Waregem.

- Pauze.
- Vraaggesprek met het vast panneel.
- Slotwoord door Mevrouw Liefooghe-Leicher,

Schepen van sociale zaken, uit Poperinge.
Tijdens de pauze en na de vergadering kan
men ook persoonlijk zijn problemen voorleq-
gen aan de dokter ofaan iemand van het vast
panneel.

Bedevaart Oostakker
gaat door op donderdag 25 mei '78. Terug over
Kortrijk. Nadere gegevens volgen later.

Voetbalnieuws
SEN. : TSC - SK RENINGELST: 1-1
Tegen de leiders in de kompetitie heeft Pro-
ven zich uitstekend gehandhaafd.
Doelpunt: Stefaan Devloo.
JUN. : TSC - SC ZONNEBEKE : 0-1
RES. : SC ZONNEBEKE - TSC : 4-0
KNAP.: FC LANGEMARK-TSC: 15·0
Aangekondigde wedstrijden:
Sen. : BS Geluveld - TSC te 15 u. Vertrek 14 u.
Res.: TSC - Langemark te 9.30 u.
Juniors en knapen vrij.

Een paaseitje voor de misdienaars
leder jaar binst de paasvakantie doen de mis-
dienaars hun ronde. Mocht U ze bedenken
met een paaseitje.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

Ik wens U allen zonder uitzondering een .. Za-
lige Hoogdag" van Pasen.
Ik kan U ter dezer gelegenheid zeggen dat ik
overal en bij iedereen altijd welgekomen ben.
Dat is zeer aangenaam voor mij als pastoor
van Proven. Men voelt zich altijd welgekomen.
Mag ik U dan ook eens zeggen dat iedereen
welkom is, niet alleen in de pastorie, maar
ook in de kerk.
U weet het, voor mij zijn alle mensen goede
mensen en bijzonderlijk de Provenaars, tus-
sen wie ik alle dagen leef. Ik doe veel wijs-
heid op bij de Provenaars, men kan er iets
aan leren. Daarom zeg ik altijd en gaarne tot
wie ook: .. altijd welkom". Laten we de tijd
die ons nog gegund wordt niet verbrodden
door onenigheid, ruzie, vechten en eindeloze
discussie. We kunnen zulke dingen best over-
laten aan politiekers of aan de televisie. Moch-
ten wij elkaar steeds goed ontvangen, steu-
nen en helpen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 2 tot 8 april)
E. H. Maes, Pastoor Krombeke. Tel. 40.01.84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN: .
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (2 april)
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Vulsteke. Tel. 42.24.48
Apoteek Godderis, Oostvleteren.
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 1 april
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van
de grot tot intentie van de gevers

19 u. Gez. mis v. Henri Vanthournout,
echtg. v. Marie-Jeanne Breyne vwo
de geburen

Zondag 2 april - Beloken Pasen
8 u. Gez. Jaarmis v. Theophiel Veniere-
Camerlynck Lucie

10 u. Gez. Jaarmis v. Cyriel Descamps
echtg. v. Irma Ghesquière

Maandag 3 april
8 u. H. mis v. overl. echtgenote (GDM)
Dinsdag 4 april - H. Isidoor
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 5 april
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Donderdag 6 april
8 u. H. mis v. overl. ouders (M.)
Vrijdag 7 april
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (Kv.l
Zaterdag 8 april
8 u. H. mis t. e. v. O.L.Vr. v. grot(MD)
19 u. Dankmis ter gel. v. h. 25-jarig be-
staan van het" Wit-Gele Kruis".
Zondag 9 april
8 u. Gez. jaarmis voor Elodie Mahieu,
echtg. v. Henri Rommens en schoon-
zoon Remi Gheeraert

10 u. 1ste Gez. 6-wekenmis v. Sylvain
Joos, echtg. v. Madeleine Staelen.

Ons
Parochieblad
Proven
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Huwelijksaankondigingen
Danny Polssonnler. leperstraat 2, Reningelst
en Nadine Degraeve, Watouseweg 50 Proven
Eddy Berten, Roggestraat 9, Krombeke en
Rita Descamps, Couthoflaan 15, Proven.

Verslag .. Broederlijk Delen" 1978
De totale opbrengst van verleden jaar in 1977
was: 102.309 fr. De totale opbrengst van dit
jaar in 1978 is: 103.136 fr.
We vermelden speciaal ook de opbrengst van
"De Lovie " bij deze tweede omhaling ten
huize: 9.500 fr.
Proficiat en nog eens proficiat mogen we zeg-
gen! Proven verre boven, ook in 't geven.
Dank daarom aan alle gevers, aan alle milde
oevers. Bij de tweede omhaling ten huize was
~r slechts 26 fr. kleingeld, in franks en vijf-
frankstukken. Van al de omslagen die binnen-
gekomen zijn, waren er slechts 4 omslagen die
ledig waren, maar wel toegeplakt. Dit kan ge-
beuren door verstrooidheid, dat is toeplak-
ken in de mening dat men er reeds zijn geld
heeft ingestoken. Dus verstrooidheid.
Mijn oprechten dank ook aan alle medewer-
kers die door weer en wind gegaan zijn om
de omslagen ten huize te bestellen en terug
af te halen. Aan allen nogmaals mijn oprech-
ten dank.

V.K.S.J.
Volgende voorbereidingen voor de ouderavond
voor alle afdelingen op zondag 2 april, donder-
dag 6 april, zaterdag 8 april, zondag 9 april,
telkens van 14 u. tot 16 u.
K.V .L.V.. Proven
- Op zondag 2 april 1978 hebben we weerom
onze laatste vergadering van dit werkjaar, in
Zaal "St.-Elooi" om 13.30 uur, met als spre-
ker: Dhr. Ghyselen uit Oostduinkerke. Onder-
werp: "Mijn groententuin ". mijn hobby!"
Daarna gezellige koffietafel.
- Op donderdag 27 april gaan we, in samen-
werking met K.v.L.v. Roesbrugge, net als ver-
leden jaar op reis. We bezoeken de bloemen-
veilingen in Alsmeer - Keukenhof en Maduro-
dam, 'n miniatuurstad.
Vertrek om 5.30 u. Prijs 500 fr. (inkomgelden
en drinkgeld chauffeur inbegrepen). Beperkt
aantal plaatsen. Wil zo spoedig mogelijk in-
schrijven. Betaling bij inschrijving. Zorg dat je
erbij bent!

Briefke van uw pastoor
WAT NU WEER MET DIE STRAATNAMEN?

Dierbare Parochianen,
Het is waarachtig verschrikkelijk hoe men solt
met een fusiegemeente. De Provense bevol-
king is daar weer het slachtoffer van. Vol-
gens het ministerie van huisvesting en gezin
telt de nieuwe benaming van onze straatna-
men niet meer, en dienen ook de andere
straatnamen die onveranderd gebleven wa-
ren, thans vernieuwd te worden. Wat een
wirwar, wat een warboel! 't Schijnt zelt dat
een dreigende staking op handen is van het
postwezen. Inderdaad, hoe zullen de boden
daaruit nog wijs geraken, want niet alleen de

benaming der straten, maar ook de huisnum-
mering is volledig veranderd.
Hier volgen toch enkele mededelingen:
1. Markt en Gasthuisstraat werd Provenplein
(deze beide straten zullen weer elk afzonder
lijk benoemd worden).
- Markt wordt nu Centrumplein.
- Gasthuisstraat wordt nu Rustoordstraat.
2. Kerkstraat werd Alexisplein, wordt nu St.-
Victorstraat.
3. Watouseweg werd Blekerijweg, wordt nu
Weststraat (omwille van haar ligging naar het
westen toe).
4. Klyttestraat werd Canadaweg, wordt nu
Ooststraat (omwille van haar ligging naar het
oosten toe).
5. St. Jansstraat werd Gravendreef, wordt nu
Boomstraat (om reden van een dikke boom
die ginder entwaar staat).
6. Stationsstraat werd Obterrestraat, wordt
nu Verbroederingstraat (men duldt immers
geen franse woorden in de benaming van de
straten) .
7. Duinkerksestraat werd Roesbruggestraat,
wordt nu Sportstraat (omwille van de ligging
van het voetbalplein) .
8. Casseistraat werd Terenburgseweg, wordt
nu Hommelplukstraat (om te herinneren aan
het plukken van de hoppebellen met de hand)
9. Molendreef wordt nu Eurofreezlei (omwille
van de industrie).
10. Uilegatstraat wordt Noordburgweg (waar-
voor of voor wat, niemand weet het).
11. Couthoflaan wordt Kasteelstraat (omwil-
le richting Kasteel).
12. Reningsestraat wordt Bosvogelstraat (om
reden van de bossen aldaar, rijk aan vogels).
13. Canonstraat wordt Korte Loviestraat rich-
ting De Lovie).
14. Krombeeksestraat wordt Rozenhofstraat
(slechts tot aan de beek, verderop blijft het
Krombeeksestraat) .
15. Blokstraat wordt De Lange Tettingstraat
(omwille v. haar lengte en kronkelende vorm)
(spijtig dat ze de oudste benaming van Proven
als de Blokstraat schrappen).
16. Blokweg wordt Nieuwstraat (omwille van
de nieuwe woningen).
17. De Montefoulstraat wordt Hoppedreef of
Hopperankedreef (er is nog discussie over).
Oef, daar heb je de min of meer juiste bena-
mingen der straten, maar daar komt nog bij
dat de huisnummers ook volledig veranderen.
We gaan algauw niet meer weten in welke
straat we wonen en welk huisnummer we heb-
ben. Er is één oplossing: Secretaris Sylvain
Deboutte voor wie Proven nauw aan het hart
ligt, stelt zich ten dienste van de Provense be-
volking om U de juiste benaming van uw
straat en huisnummer te bezorgen. Hij heeft
immers een gans plan van Proven voor zich
liggen, van ieder straat met de juiste huisnum-
mers. Morgen, zaterdag 31 maart, alhoewel
zijn vrije zaterdag, stelt hij zich ten dienste
van de mensen van Proven. U kunt hem tele-
fonisch raadplegen van 8 u. tot 12 u. en van
14 u. tot 20 u. Tel. 40.06.37. Steeds tot dienst
bereid.



PRIESTER VAN DIENST (v. 9 tot 15 april)
E. H. Ollivier, Pastoor Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere: Tel. 30.02.67
ZONDAG DIENST (9 april)
Dokt. Goudeseune. Tel. 40.01.92
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek Regheere. Tel. 30.02.67
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 8 april
8 u. H. mis t. e. v. O.L.Vr. v. grot(MD)
19 u. Dankmis ter gel. v. h. 25-jarig be-
staan van het" Wit-Gele Kruis".

Zondag 9 april
8 u. Gez. jaarmis voor Elodie Mahieu,

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

10 u. 1ste Gez. 6-wekenmis v.Sylvain
Joos, echtg. v. Madeleine Staelen.

Maandag 10 april
8 u. H. mis v. overl. echtgenote (GDM)
Dinsdag 11 april
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 12 april
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.)
Donderdag 13 april
8 u. H. mis v. overl. ouders (D.G.)
Vrijdag 14 april
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (KV.)
Zaterdag 15 april
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot (D.P.)
19 u. Gez. Jaarmis v. Anna Top, echt-

genote v. Albert Vandoolaeghe
Zondag 16 apri I
8 u. Gez. Jaarmis voor Emiel Soenen-

Verhaeghe Madeleine
10 u. Dankmis ter gelegenheid van het

Sa-jarig bestaan van de V.K.S.J

Ons
Parochieblad
Proven
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Lectoren voor zondag 9 april
- Wit-Gele Kruis: zaterdagavond 19 u.
- Rik Berquin: zondagmorgen 8 u.
- An Joos: zondagmorgen 10 u.

Geboorte
- Fanny Vanoost, d. v. Guido en Yvette Teehel.

(geboren te Poperinge op 26 maart 1978)
Blokstraat, Proven.

Tot kind Gods gedoopt
- Natalie Duerinck, dochter van Jacques en

Lena Deschilder, Gasthuisstraat 45, Proven.

Uitnodiging
tot de Dankmis ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van het "Wit-Gele Kruis", za-
terdag a.s. 8 april '78 's avonds te 19 u. De
propagandisten van het "Wit-Gele Kruis"
van Proven zijn:
Mevr. J. Vanderhaeghe-Busschaert
Mevr. A. Verhille-Vermeersch
Mevr. H. Vandromme-Elslander
Mej. Mia Ryon
Mevr. A. Allemeersch-Regheere
Mevr. M. Maibrancke-Meersseman
Mevr. M. Desmyttere-Soenen
Mevr. Y. Maes-Godderis
Mevr. G. Debergh-Lermyte
Mevr. G. Baillieu-Peutevinck
Mevr. M. Deprey-Pacco
Mevr. M. Vanrenterghem-Vermeulen
Mej. D. Decrock
Mevr. J. Huyghe-Ryckeboer
Mej. M. Vulsteke
Aan de propagandisten wordt gevraagd in de
eerste rij van de middenbeuk plaats te nemen.
En mochten eveneens veel leden van het Wit-
Gele Kruis in die avondmisaanwezig zijn, om
samen de Heer te danken voor zo'n schoon
werk van naastenliefde. De homilie in de dank-
mis wordt gehouden door Juffrouw Godelieve
Maerten van Poperinge. Maandag 10 april om
17 u. heeft dan de Jubileumviering plaats te
Roesbrugge in het " Kristen Volkshuis".

Inschrijvingen
In verband met het 50-jarig bestaan V.K.S.J.-
K.S.A. voor zaterdagavond 15 april: iedereen
zou zich moeten inschrijven tegen zaterdag
.a.S. bij Vanderhaeghe, Stationsstraat 25, Pro-
ven .Dit betreffende de Breugheliaanse maal-
tijd en feest in de St.-Jozef-Zaal te Proven.
Volwassenen: 100 fr. - Kinderen: 50 tr.
V.K.S.-ers : gratis.

Zeven maal Willy Sommers voor T.S.C.
Proven
Op zaterdag 8 april '78 om 20 u. in de Zaal
"De Lovie" Proven treedt Willy Sommers
voor de 7de maal op ten voordele van T.S.C.-
Proven.
Bond der Bejaarden - Hartens troef
84 Aanwezigen. Behaalden drie partijen:
Zyde Joseph 405 p. - Leys Maria 378 p.
Peperstraete Gery 368 p. - Feryn Joseph 366 p.
Mernhout Maria 353 p. - Vandenbroucke O. 346
Lefieuw Maurice 340 p. - Geerardijn Gaston 334

Top André 311 p. - Deturck Honoré 308 p.
Vantorrune Achiel 288 - Dezegher Gabrielle 252
Goussey Agnès 198 p.
Volgende kaarting: donderdag 13 april.

lenteconcert
Zondag 9 april '78 te 19 uur in de Zaal" Ro-
zenhof " bij André Lemahieu: Lenteconcert
door de Harmonie "De Volksvreugd" van
Proven onder de kundige leiding van de Heer
Roger Neyrinck.
Programma: Eerste deel:

Military Escort
Magda, ouverture
In A Monastery Garden
The Floral Dance
Jesus Christ Superstar

Poos - Tweede deel:
Prince Jean, mars
Modern Story
Colonel Bogey, mars
Instant Concert
Majorette-Special

Voetbalnieuws
SENlORS : T.S.C. - Un. ABEELE: 1-1
Doelpunt: Stef Devloo na prachtige inzendpas
van Jo Candaele.
RESERVEN: VLAMERTINGE - T.S.C.: 0-1
Doelpunt: Guido Monkerhey
JUNlORS : T.S.C. - LANGEMARK : 0-3
KNAPEN: ELVERDINGE - T.S.C. : 9-0
Aangekondigde wedstrijden:
Jun. : F.C. Poperinqe - T.S.C. te 9.30 U.

Sen. : Houtem - T.S.C. te 15 U. Vertrek 13.45 U.

H. Bennett
Constant Moreau

Ketelbey
Moss - Hautvast

Webber - Hautvast

F. Mertens
Daigneux

Kenneth J. Alford
Harold L. Walters

R. Cardon

Briefke van uw pastoor
SPREKEN OVER GELOOF

Dierbare Parochianen,

Je maakt het wel dikwijls mee dat het geloof
ter sprake komt: "Weet je het al van die
priester? - Ze hebben weer iets nieuws uitge-
vonden in de kerk, ze zullen het nog allemaal
veranderen. - Waar moeit de Kerk zich toch
mee? - Ze moet buiten de politiek blijven! -
Geloof jij al die verhaaltjes nog? - Ze hebben
ons wat wijs gemaakt! " enz ...
Meestal doet iedereen dan goed mee. Soms
zit er wel iemand bij die de moed heeft om
zich te verzetten: "Je overdrijft. Dat is niet
waar. Ik zal het eens uitleggen. Ik geloof
nog ... " Dan kan er wel een discussie volgen,
voor en tegen de kerk, voor en tegen het ge-
loof. En daarbij blijft het dan maar weer.
Overal ontstaan nu kleine groepjes van vrien-
den en vriendinnen, clubjes voor ontspanning
en sport, groepjes die zich willen inzetten
voor de medemens, groepjes die ook spreken
over Christus, over geloof, over gebed. Dit
kan voor de toekomst heel waardevol zijn.
Mocht het dan ook waar zijn dat het niet ein-
digt met te spreken over geloof, maar dat ze
zouden gelovig spreken, dat alleen is goud
waard, maar daartoe zal bij ieder groepje be-
zinning en gebed nodig zijn.



PRIESTER VAN DIENST (v. 16 tot 22 april)
E. H. Declercq, Pastoor v. Haringe Tel. 30.06.09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (16 april)
Dokt. Neuville. Tel. 30.03.38
Veearts Busschaert. Tel. 44.53.63
Apoteek Samyn, Roesbrugge
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

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

de grot (D.P.)
19 u. Gez. Jaarmis v. Anna Top, echt-

genote v. Albert Vandoolaeghe
Zondag 16 april
8 u. Gez. Jaarmis voor Emiel Soenen-

Verhaeghe Madeleine
10 u. Dankmis ter gelegenheid van het

SO-jarig bestaan van de V.K.S.J
Maandag 17 april
8 u. H. mis v. over!. echtgenote (GOM)

Dinsdag 18 april - Z. Idesbald
8 u. H. mis v. over!. vader (M.T.)

Woensdag 19 april
8 u. H. mis v. over!. broer (F!. 0.)

Donderdag 20 april
8 u. H. mis v. over!. moeder (M.D.)

Vrijdag 21 april
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot (Kv.)

Zaterdag 22 april
8 u. H. mis voor overleden ouders
19 u. 1ste Gez. 6-wekenmis v. André

Vanthournout
Zondag 23 april
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10.30 u. Gez. mis v. PI. Kommuniekan-
ten en Vormelingen en hun familie

Ons
Parochieblad
Proven
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Geboorte
Nele Theunynck, dochter van Johan en Chris-
tiane Cardoen (geb.: Poperinge op 25 maart)
Obterrestraat 51, Proven.

V.K.S.J. - Proven
Alle V.K.S.J.-ers worden dringend verwacht op
zaterdag 15 a.s. om 16 u. voor de grote alge-
mene repetitie in de Zaal "St.-Jozef".

Zaal "St.-Jozef"
De V.K.S.J. nodigt iedereen vriendelijk uit op
zaterdag 15 april om 19.45 u. voor het vrien-
denfeest en Breugheliaans maal.

50 jaar V.K.S.J.
Op zondag a.s. 16 april viert de V.K.S.J. haar
50-jarig bestaan. Dit wordt gevierd in de kerk
om 10 uur, waar we samen dankbaar Eucha-
ristie vieren. Deze hoogmis wordt opgedra-
gen door E. H. J. Tilleman, leraar aan het col-
lege te Poperinge, hij zelf zal de homilie hou-
den. Deze Eucharistie wordt mede verzorgd
door de V.K.S.J. Na de mis is er receptie voor
iedereen.

30 PI. Kommuniekanten - Vormelingen
Op zondag 23 april om 10.30 uur zullen 30
leerlingen hun Plechtige Kommunie doen en
dan ook gevormd worden in dezelfde Eucha-
ristieviering door Mgr. De Keyzer, hulpbis-
schop van Brugge.
In de kerk zullen de peters en de meters een
speciale plaats krijgen onmiddellijk achter de
vormelingen.
Omdat 30 Vormelingen een grote groep is zal
ook aan de vaders en de moeders een voor-
behouden plaats gegeven worden met hun
naam op de stoel. Aan al de overige familie-
leden van de Vormelingen die eveneens vrien-
delijk worden uitgenodigd tot deze plechtig-
heid in de kerk, wordt gevraagd dat ze in de
zijbeuken van de kerk zouden plaats nemen.
Voor 81 de schoolgaande kinderen beneden
de 12 jaar wordt een plaats gegeven op het
podium rond het altaar. Alleen op die manier
zal iedereen een mooie zichtbare plaats heb-
ben. Dank voor uw medewerking.
Nota: Er zijn geen onkosten te betalen voor
PI. Kommunie en Vormsel. De leerlingen kre-
gen hun voorbereidingsfarde gratis. Ook hun
Vormsel boekje krijgen ze gratis. Er wordt geen
offerkaars aangeboden. Dit om alle onkosten
te vermijden. - Doch de pastoor mag voorze-
ker wel vragen dat de ouders dit bij de offer-
gang stilletjes zouden indachtig zijn.
Iedere dag te 17 uur is er voor de Vormelin-
gen repetitie in de kerk.
MEISJES:

1. Krista Borra - Molendreef 18
2. Els Couttouw - Obterrestraat 18
3. Josee Dallequin - Blekerijweg 3
4. Linda Debeer - Couthoflaan 17
5. Anne Decrock - Krombekestraat 81
6. Maureen Delefortrie - Krombekestraat 70
7. Sabine Derycke - Blokstraat 7
8. Leen Gheldof - Couthoflaan 27
9. Ann Leys - Blekerijweg 23

10. Veerle Notredame - Mazemanlaan 16

11. Nadine Orbie - Blokstraat 8
12. Katrien Parmentier - Bromstraat 13
13. Jannick Verbrigghe - Couthoflaan 3
JONGENS:

1. Kristof Bruwaert - Blekerijweg 70
2. Wim Brysbaert - Roesbruggestraat 15
3. Xavier Decapmaker - Obterrestraat 28
4. Luc Delanote - Couthoflaan 23
5. Jan Delanote - Couthoflaan 23
6. Eric Demuynck - Uilegatstraat 10
7. Dominiek Devaere - Baron Mazemanlaan 4
8. Rino Dequidt - Couthoflaan 30
9. Lieven Lanoye - Blokstraat 5

10. Bart Meersseman - Blasiusweg 81
11. Leo Meersseman - Blasiusweg 81
12. Jan Menu - Blekerijweg 31
13. Peter Menu - Blekerijweg 31
14. Ferry Notredame - Baron Mazemanlaan 16
15. Leo Parmentier - Bromstraat 13
16. Filip Rappelet - Roesbruggestraat 4
17. Wouter Top - Obterrestraat 67

Bond der Bejaarden - Uitslag tombola
9703 39 8865 1022 8321 8707 9508 9725
8269 8634 8437 8568 9356 9532 9964 8622

327 8623 8787 8359 8986 566 1206 418
9834 462 29 313 8949 1128 1453 1029

702 398 235 9693 8389 9541 317 8227
410 8510 8818 9765 9192 8898 507 9009

8100 8460 1071 8314 9415 9682 1152 1232
297 1007 9854 1097 77 9092 497 1420

9557 1031 8426 1193 412 402 1136 1470
238 1405 474 1287 9928 8837 279 9747

1141 1096 1014 1321 9939 9891 234 1143
561 105 517 541 1323 427

Af te halen bij Maria van Pols vóór 15 mei.

K.A.V. - Proven
Wij nodigen U allen vriendelijk uit voor een
demonstratieles die doorgaat op woensdag
19 april in de Zaal" St.-Jozef" te 19.30 u. met
thema "Vernieuwde gerechten van bij ons".
Op dinsdag 9 mei reizen we samen met de af-
deling Roesbrugge naar de Koninklijke Serres.
De prijs bedraagt 230 fr. voor de leden, 260 fr
voor de niet-leden. Vertrek uit Proven :17.10u.
Gelieve zich te laten inschrijven bij Mevr. De-
bergh ten laatste tegen 30 april.

Grote wijnkaarting
op zaterdag 22 april a.s. bij Antoon Buseyne,
Café " 't Hoppeland " om 20 u. Inleg: 20 fr.

Briefke van uw pastoor
ROEPING

Dierbare Parochianen,
Ik vind toch plaats om in een kort woordje
te spreken over" roeping" tot priester, kloos-
terling, missionaris of lekehelpster. We mo-
gen ook in deze tijd 1978 niet benauwd zijn te
spreken over "roeping" - Een dingen is ze-
ker: God roept. We hoeven niet te bidden
dat hij zou roepen. We moeten wel bidden dat
we zijn stem zouden horen, of naar zijn roe-
pen zouden luisteren. Vroeger konden we ons
verontschuldigen" er zijn er genoeg". Nu niet
meer. De boer zorgt voor zijn vee. De tuinier
voor zijn bloemen. Wie zorgt in Godsnaam
voor mensen in kleine flatjes in de grootstad?



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

Tel. 30.03.74
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
ZONDAG DIENST (23 april)
Dokt. Braem. Tel. 42.27.91 V
Veearts Vulsteke. Tel. 42.24.48
Apoteek Vanacker, Leisele.
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PFlOVEN : Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 22 april
8 u- H. mis voor overl. ouders (D.G.)
19 u. 1ste Gez. 6-wekenmis v. André
Vanthou rnout

Zondag 23 april
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10.30 u. Gez. mis v. PI. Kommuniekan-
ten en Vormelingen en hun familie
Maandag 24 april
8 u. H. mis v. overl. echtgenote (GDM)
Dinsdag 25 april - H.Marcus
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 26 april
8 u. H. mis v. overl. broer (FI. D.)
Donderdag 27 april
8 u. H. mis voor overl. echtgenoot
Vrijdag 28 april
10 u. PI. Huwelijksmis v. Danny Pois-

sonnier en Nadine Degraeve
Zaterdag 29 april - H. Catharina
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot uit dank (G.)
19 u. Gez. mis v. Karel Verfaillie, echtg

van Paula Ramault en voor André
Deschodt vwo de N.S.B. Proven

Zondag 30 april
8 u. 3de Gez. 6-wekenmis V. Cordula

Verbrigghe, wed. Remi Ouaghebeur.

Ons
Parochieblad
Proven
7e Jaar.gang Nr 16 22 april 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel.30.03.91 Druk. Schoonaert

10.30 U. PI. Dankmis ter gelegenheid v.
het SO-jarig bestaan v.d. Boerengilde
te Proven.

Lectoren voor zondag 23 april
- Danny Maerten : zaterdagavond 19 u.
- Filip Sergie : zondagmorgen 8 u.
- Vormelingen: zondagmorgen 10 u.

Huwelijksaankondigingen
- Johan Malbrancke, Blokstraat 9, Proven en

Martine Bouve, Pezelstraat 7, Poperinge.
- Gilbert Laseure, Blekerijweg 90, Proven en

Maria Deweerdt, Westvleterenseweg 126,
Poperinge.

Tot kind Gods gedoopt
Nele Theunynck, dochter van Johan en Chris-
tiane Cardoen Obterrestraat 51, Proven.

Plechtige Kommunie en Vormsel
zondag a.s. 23 april in de hoogmis te 10.30 u.
We vragen aan alle Vormelingen, ouders en
familie vóór tijd in de kerk aanwezig te zijn,
om op de hun voorbehnuden stoel te kunnen
plaats nemen. Aan allen hartelijk welkom.

Jubelviering
Het bestuur van de Boerengilde nodigt U
vriendelijk uit tot de viering van haar 50-jarig
bestaan op zondag 30 april 1978.

10.30 u. Eucharistieviering in concelebratie
ui t dank, opgeluisterd door het o. L. Vrouw-
koor uit Abele.

- 11.30 u. Receptie. Feestrede door dhr. J. Hin-
nekens, lid van het hoofdbestuur B.B.
Uitreiking eretekens.

- 13.30 u. Feestmaal voor de ingeschrevenen
in Zaal .. St.-EIooi ..

- 20 u. Groots avondfeest met Disco Dobbiaco.
Inkom gratis.

Inschrijvingen voor het feestmaal worden ver-
wacht tegen 24 april. Zaal .. St.-Elooi ".
Tel. 057/300483. Prijs 450 fr.

Eerste Kommunie: zondag 7 mei 10 u.
Volgende kinderen doen hun Eerste Kommunie
Meisjes:
1. Borrey Danielle - Obterrestraat 47
2. Buseyne Anja - Roesbruggestraat 17
3. Dennekin Anja - Blekerijweg 72
4. Devaere Sandra - Mazemanlaan 3
5. Elslander Mireille - Blekerijweg 30a
6. George Tonia - Blekerijweg 8
7. Hauspie Heidi - Obterrestraat 32
8. Joos Sarah - Alexisplein 6
9. Lozie Sandy - Mazemanlaan 33

10. Veniere Mia - Reningestraat 6
Jongens
1. Camerlynck Rik - Montefoulstraat 2
2. Desmyter Wout - Provenplein 26
3. Devos Rik - Obterrestraat 71
4. Leys Filip - Blekerijweg 23
5. Mahieu Danny - Blokstraat lOb
6. Parreyn Freddy - Provenplein 15
7. Top Filip - Provenplein 24
8. Vanrenterghem Johan - Couthoflaan 46

Bloedinzameling
Op donderdag 27 april 1978 heeft de eerste
massale bloedinzameling plaats voor alle in-
woners van de gemeente Proven en Krombeke
Deze kollekte wordt gehouden in de zaal Sint-
Jozef te Proven van 18.30 uur tot 21 uur.
leder gezond mens, tussen 18 jaar en 65 jaar
kan er, zonder het minste gevaar voor zijn ge-
zondheid, wat bloed afstaan voor zijn zieke
of gewonde medemens.

Grote wijnkaarting
op zaterdag 22 april a.s. bij Antoon Buseyne,
Café .. 't Hoppeland .. om 20 u. Inleg: 20 fr.

Nog schikkingen voor PI. Kommunie
en Vormsel op zondag 23 april 1978
Mgr. De Keyzer wordt opgewacht en verwel-
komd buiten de kerk aan het portaal door de
pastoor en de voltallige kerkfabriek:

Sylvain Lefebvre, voorzitter
Marcel Cossey, secretaris
Robert Vulsteke, schatbewaarder
en de heren: D' Udekem d'Acoz, Roger Top,
Maurits Deneulin.

Deze begeleiden de hulpbisschop naar het al-
taar en nemen dan plaats op het podium. Na
de plechtigheid zal Mgr. de ouders en de pe-
ters en de meters nog even groeten.
Nota: De voltallige kerkfabriek wordt dus te-
gen kwart na 10 u. aan de kerkdeur verwacht.

KL.J. Proven
Op zondag 23 april speelt de KLJ. een eerste
voetbalmatch, dit tegen de KLJ. van Oostvle-
teren. Aftrap om 15 u. op het plein van T.S.C.
Proven. Supporters allen op post. K.L.J.
Verbroederingsfeest: Cassina (Italië)
en Top-Mouton
op zaterdag 29 april 1978. We verwachten de
mensen van Cassina (Milano) om 15 u. aan de
fabriek. Om 16 u. spelen we de terugwedstrijd
Top-Kerels - Cassina. We verloren de heen-
wedstrijd met 1-2; dus en ideale uitgangsposi-
tie. Deze internationale wedstrijd spelen we
op het terrein T.S.C. Proven.
's Avonds fantastisch bal met Joe Harris in de
feestzaal .. De Lovie ". Hij brengt er zijn nieu-
we hit .. Donna Bella ".

Afwezig
Albert Dekersgieter zal afwezig zijn vanaf 27
april '78 tot en met 4 mei 1978.

Bond der Bejaarden - Hartens troef
68 Aanwezigen. 8 Behaalden 3 partijen:
Elslander Gaston 343p - Godderis Yvonne 337p
Deturck Honoré 334 p. - Feryn Joseph 301 p.
Vaningheland Daniël 287p - Gunst Alidor 270p
Vanhoutte Marcel 267p - Dewippe Martha 213p
De volgende kaarting op 27 april

Briefke van uw pastoor
Het briefke van uw pastoor valt deze week
weg door gebrek aan plaats.



PRIESTER VAN DIENST (v. 30 april tot 6 mei)
E.H. Maes, Pastoor Krombeke. Tel. 40.01.84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek 1:. Regheere: Tel. 30.02.67
ZONDAG DIENST (30 april)
Dokt. Provoost. Tel. 40.00.20
Veearts Vandenberghe. Tel. 33.81.61
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 29 april. H. Catharina
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot uit dank (G.)
19 u. Gez. mis v. Karel Verfaillie, echtg

van Paula Ramault, vwo N.S.B. Proven
Zondag 30 april
8 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Cordula

Verbrigghe, wed. Remi Ouaghebeur.
10.30 u. PI. Dankmis ter gelegenheid V.

het SO-jarig bestaan V.d. Boerengilde
te Proven.

Maandag 1 mei· H. Jozef
8 U. H. mis V. overl. echtgenote
Dinsdag 2 mei· H. Athanasius
8 U. H. mis V. overl. vader
Woensdag 3 mei· HH. Filip en Jacobus
8 U. H. mis V. overl. broer (FI. D.j
19 U. Gez .mis voor E. H. Michiel

De Geeter
Donderdag 4 mei· O. L. H. Hemelvaart
8 U. Gez. mis V. André Worm vwo de

geburen
10 U. Gez. mis V. d. leden en overl. le-

den van het A.C.W. Proven ter ge-
legenheid v. Rerum Novarum

Vrijdag 5 mei
8 U. H. mis V. overl. echtgenoot (K.V.)
Zaterdag 6 mei
11 U. PI. Huwelijksmis V. Eddy Berten

en Rita Descamps
19 U. Gez. Jaarmis V. Guillaume Ber-

quin, echtg. V. Yvonne Mortaigne
Zondag 7 mei
8 U. Gez. Gem. mis V. d. parochianen
10 U. Plechtigheid van de Eerste Kom-

munie, voor hun ouders en familie

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaarqanq Nr 17 29 april 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel .30.03.91 Druk. Schoonaert

lectoren voor zondag 30 april
. Martin Cossey: zaterdagavond 19 U.

- Rik Berquin: zondagmorgen 8 U.

- Boerengilde : zondagmorgen 10 U.

Jubileum Boerengilde
Zondag a.s. 30 april om 10.30 U. PI. Dankmis
in concelebratie door Kan. Lootens, deken van
Poperinge met Eerw. H. Claerhout, diocesaan
proost der Boarengilde en met Eerw. H. Han-
nebouw, directeur van de Vakschool te Pope-
ringe. De homilie wordt gehouden door de
deken van Poperinge.
De boerengilde van Proven werd gesticht op
26 december 1927.
De stichters waren:
Ganne Maurits, Voorzitter
Delanote Prosper , Ondervoorzitter
E. H. Aug. Comeyne, Proost
Lefebvre Valeer, Schrijver
Bekaert Cyriel - Bossaert Emiel - Descamps
Maurice - Devos Jules - Garmyn Henri
Marent A!fons - Top Omer - Vandenbroucke
Henri.

Rerum Novarum 1978
Op donderdag 4 mei.
te 10 uur: Plechtige Eucharistieviering met

gelegenheidssermoen en offergang. Wij vra-
gen met aandrang dat de leden zoveel mo-
gelijk zouden willen plaats nemen in de
middenbeuk vooraan. Voor iedere mis ook
op woensdagavond zullen omslagen gege-
ven worden voor de aktie Were!dsolidariteit
- steun deze aktie.

te 16 uur: Uitdeling van pakjes, voor alle kin-
deren van 1 tot 14 jaar, waarvan de ouders
aangesloten zijn bij het A.C.w. bij Cyriel
Oever in het lokaal.

te 19 uur: Monsterkaarting in het lokaal bij
Cyriel Oever, geldprijzen voor de winnaars,
naturaprijzen voor de verliezers - Inleg 20
frank - Loten voor maten.
Voor de vrouwen. aangesloten bij A.C.W.
- bolling door den uil - Inleg 20 frank. - ver-
schillende prijzen in geld.

'Bommerskonten' of 'Het' jaar v.h. dorp
In het kader van "Het Jaar van het Dorp"
nodigen Davidsfonds IJzerweelde en K.L.J.-
Proven op 5 mei de groep "Vuile Mong en
zijn Vieze Gasten" naar Proven uit.
In een heuse circustent, opgesteld op het
plein voor het bejaardentehuis, zal de groep,
die optreedt onder de auspiciën van het Mi-
nisterie voor Nederlandse Cultuur, twee ver-
schillende programma's brengen.
Te 17 U. worden alle kinderen V9n groot-Pope-
ringe verwacht voor een denderende circus-
show met trapezisten, clowns, levensgrote
poppen, afgerichte dieren en nog veel meer.
De toegangsprijs voor deze voorstelling be-
draagt 20 fr.
Om 20 uur komen de volwassenen aan de
beurt. Zij kunnen voor 100 fr. de geschiede-
nis van Bommerskonten, een dorpje met fusie-
perikelen, meemaken. Met veel muziek, teks-
ten, toneel en show zullen Mong Rosseel en

zijn vormingsgroep er, op humoristische wij-
ze, een beeld ophangen van een klein dorpje,
dat door Brussel tot ondergang wordt ge-
doemd, maar toch niet capituleert.
Kaarten voor deze beide voorstellingen zijn
te bekomen aan de ingang van de tent of bij
Stef Ryon, Obterrestraat 48.

Dekanale Bedevaart naar Oostakker
op donderedag 25 mei '78. Prijs 200 fr.
7.30 U. afreis uit de parochies buiten Pope-

ringe.
8 U. afreis op de grote markt te Poperinge.
8.15 U. afreis op de grote markt te leper.
10.45 U. eucharistieviering met hornelie in de

basiliek.
Om 10.30 U. is de basiliek nog niet vrij,
daarom begint de H. Mis wat later dan ge-
woonlijk.

14 U. groet aan de grot en ommegang.
15 U. terugreis over Kortrijk, met bezoek aan

de grafkapel van Broeder Isidoor.
18 U. verzameling en afreis.
Uw naam opgeven in de pastorie tegen woens-
dag 17 mei.

Briefke van uw pastoor
OPVOEDEN

Dierbare Parochianen,
Uit een schrijven van onze bisschop neem ik
het volgende over:
Kleine kinderen opvoeden is niet eenvoudig.
Maar het is nog veel moeilijker voor grote
kinderen een echte christelijke vader en moe-
der te zijn. Dat is de kunst der kunsten. Mis-
schien kan ik u een dienst bewijzen met u
enkele aanbevelingen te geven vanuit mijn
lange ondervinding. Ik doe het in Jezus naam.
1. Zorg dat uw vormeling steeds naar u mag

opkijken. Jonge ogen zien scherp. Jonge
mensen hebben spoedig ontdekt op welke
manier de ouderen hun geloof beleven.
Gaat gij voor, dan volgen zij. Staat gij stil,
dan vallen zij ook stil.

2. Durf met die jonge mensen spreken als
gelovige christen. Zeg uw gedacht over
een film, een TV-programma, een bericht
in de krant, een foto in een tijdschrift. Zo
helpt gij hem om juist te leren oordelen.

3. Tracht het vertrouwen van deze opgroeien-
de mens te bewaren, help hem om goede
kameraden te kiezen en aan te sluiten bij
een katholieke jeugdbeweging.

4. Spreek met God over uw kinderen. God is
uw Vader. Hij is ook hun Vader. Spreek
met de Heer over uw zorgen. Zeg Hem wat
op uw hart ligt: ook dat is bidden.

5. Zorg dat uw kind verder de lessen in de
christelijke godsdienst volgt, om het even
waar het school loopt. Die jonge gelovige
is nog niet vol-Ieerd op gebied van gods-
dienstkennis. Hij is nog niet op-en-top- ge-
vormd. Hij heeft godsdienstige begelei-
ding nodig om uit te groeien tot een vol-
wassene die vreugde en moed vindt in het
evangelie. Jonge bomen vragen blijvende
zorg.



PRIESTER VAN DIENST (v. 7 tot 13 mei)
E. H. Ollivier, Pastoor Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere: Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (7 mei)
Dokt. Verhoeven. Tel. 38.82.71
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek Dubaere, Reninge.
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 6 mei
11 u. P/' Huwelijksmis v. Eddy Berten

en Rita Descamps
19 u. Gez. Jaarmis v. Guillaume Ber-

quin, echtg. v. Yvonne Mortaigne
Zondag 7 mei
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10 u. Plechtigheid van de Eerste Kom-

munie, voor hun ouders en familie
Maandag 8 mei - H. Bloed
8 u. H. mis v. over/. echtgenote (GDM)
Dinsdag 9 mei
8 u. H. mis v. over/. vader (M.T.)
Woensdag 10 mei
8 u. H. mis v. over/. broer (F/. D.)
Donderdag 11 mei
8 u. H. mis v. over/. moeder (M.D.R.)
Vrijdag 12 mei
8 u. H. mis v. over/. echtgenoot (KV)
Zaterdag 13 mei
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot tot int. van de gevers
19 u. Gez. mis v. André Deschodt,

echtg. van Madeleine Dauchy, vwo de
N.S.B. Proven

Zondag 14 mei - Pinksteren
Kermis-zondag

8 U. Gez. Gem. mis V. d. Parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
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10 U. P/. Dankmis ter gelegenheid v. h.
viervoudig Gouden Huwelijksjubileum
1. Marcel Clauw - Maerten Madeleine
2. Valeer Boussemaere - Goudenhooft

Elisa
3. Cam iel Declerck - Swaels Simonne
4. Firmin Regheere - Maerten Irma

Lectoren voor zondag 7 mei
- Rik Berquin: zaterdagavond 19 u.
- Danny Maerten : zondagmorgen 8 U.

- Eerste Kommuniekanten : zondag 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
Steven Vernieuwe, zoon van Freddy en Thé-
rèse Rosseeuw, Blokweg 13, Proven.

O.L.Vrouw van de Grot b.v.o.
Mensen van Proven, U bezit een grot van O.L.
Vrouw. Maak tijd en kom 's avonds in de mei-
maand te 7 u. bidden aan de grot op uw pater-
noster.

Bond der Bejaarden
Donderdag 1 juni '78 gaan we op reis naar
Noord-Frankrijk. Vertrek te 12.30 u. Prijs 160 fr.
Zich zo spoedig mogelijk aangeven bij Maria
van Pols.

Bond der Bejaarden - Hartens troef
88 Aanwezigen. Behaalden 3 partijen:
Elslander Gaston 412 p. - Goussey Agnes 399 p.
Deturck Honoré 399 p. - Zyde Joseph 384 p.
Gantois Albert 379 p. - Dewippe Martha 368 p.
Geerardyn Gaston 356 p. - Nevejan Elza 333 p.
Vanboutte Raphaël 328 p. - Loor Cyiel 319 p.
Props André 308 p .- Peperstraete Gery 284 p.
Leys Joël 237 p.
Volgende kaarting op donderdag 11 mei.

Eerste Kommunie
Zondag a.s. 7 mei om 10 U. is het de beurt aan
de kleinen om feest te vieren in de kerk, ter
gelegenheid van hun Eerste Kommunie.
- De kinderen, Eerste Kommuniekanten heb-

ben een speciale plaats. Bij het binnenko-
men in de kerk blijven ze echter nog een
tijdje bij vader en moeder staan, totdat hun
naam wordt afgeroepen, dan komen ze op
hun speciale plaats zitten.

- Ook de vaders en de moeders hebben een
voorbehouden plaats, onmiddellijk achter de
Eerste Kommuniekanten.

- De overige familieleden zitten op een zicht-
bare plaats elders in de kerk.

We maken er een mooi feest van.
Ik dank U voor uw medewerking vader en
moeder, en mag ik ten zeerste op uw beider
aanwezigheid rekenen.

Mich. Ollivier, Pastoor.

Bedevaart naar Oostakker
ter herinnering op donderdag 25 mei. Prijs:
200 fr. Om 7.30 U. afreis uit de parochies bui-
ten Poperinge.

Î 0.45 u. eucharistieviering met hornelie in de
basiliek.

14 u. groet aan de grot en ommegang.
15 u. terugreis over Kortrijk, met bezoek aan

de grafkapel van Broeder Isidoor.
18 u. verzameling en afreis.
Uw naam opgeven in de pastorie tegen woens-
dag 17 mei.

Prijsuitdeling
Op zaterdag 6 mei: prachtige prijsuitdeling
van de pronostiek (lokaal: G. Rosseeuw) in
" Die Croone ". Aanvang om 20 u.

'Bommerskonten' of 'Het' jaar v.h. dorp
Te 17 u. worden alle kinderen van groot-Pope- \
ringe verwacht voor een denderende circus-
show met trapezisten, clowns, levensgrote
poppen, afgerichte dieren en nog veel meer.
De toegangsprijs voor deze voorstelling be-
draagt 20 fr.
Om 20 uur komen de volwassenen aan de
beurt. Zij kunnen voor 100 fr. de geschiede-
nis van Bommerskonten, een dorpje met fusie-
perikelen, meemaken. Met veel muziek, teks-
ten, toneel en show zuilen Mong Rosseel en
zijn vormingsgroep er, op humoristische wij-
ze, een beeld ophangen van een klein dorpje,
dat door Brussel tot ondergang wordt ge-
doemd, maar toch niet capituleert.
Kaarten voor deze beide voorstellingen zijn
te bekomen aan de ingang van de tent of bij
Stef Ryon, Obterrestraat 48.

V.K.S.J.
We vergaderen op zondag 7 mei om 14 u.
Voor de oudsten om 13.30 U. met de fiets (bij
mooi weder).
Maandagnamiddag 8 mei: Spel voor alle leden

Briefke van uw pastoor
BIDDEN

Dierbare Parochianen,
Geen saaie theorie wil ik U vertellen, maar ik
wil u alleen zeggen: hoe ik zelf probeer te
bidden. In alle geval, mijn gebed bestaat niet:
in lange gebeden opzeggen, dat kan ik niet.
Mijn daoelijks gebed bestaat uit zeer weinig
woorden van mij zelf. Ik spreek zelf weinig.
Ik luister liever naar wat God mij te zeggen
heeft. En daarom een zin uit het Evangelie
van Christus kan mij sterk bezig houden, en
doen nadenken. Dit kan dan een zeer innig
gebed worden. Om een voorbeeld te geven:
ik lees in het Evangelie: "Ik ben de goede
herder", zegt Christus ... Hij is mijn goede
herder, herder, bewaarder, behoeder, bege-
leider, bekommerd, bezorgd, begaan om mij ..
wat moet ik meer weten, waarmee zou ik nog
moeten inzitten. En zo herhaal ik dan binst de
dag regelmatig dit ene zinnetje: "Gij zijt mijn
goede herder". - Is dat geen deugdoend ge-
bed. Ik kan toch niemand beters hebben dan
God als herder in mijn levensweg.
Wat denkt U over mijn manier van bidden?
Het ware interessant moest iemand daarop
een antwoord geven.



PRIESTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 mei)
E. H. Declercq, Pastoor Haringe. Tel. 30.06.06
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere: Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (14 mei)
Dokt. Vulsteke (14 mei) Tel. 42.27.91
Dokt. Bal (15 mei) Tel. 30.00.72
Veearts Vulsteke (14 mei) Tel. 33.41.17
Veearts Busschaert (15 mei) Tel. 44.53.63
Apoteek Godderis, Oostvleteren
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

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

de grot tot int. van de gevers
19 u. Gez. mis v. André Deschodt,

echtg. van Madeleine Dauchy, vwo de
N.S.B. Proven

Zondag 14 mei - Pinksteren
Kermis-zondag

8 U. Gez. Gem. mis V. d. Parochianen
10 U. PI. Dankmis ter gelegenheid V. h.
viervoudig Gouden Huwelijksjubileum
1. Marcel Clauw - Maerten Madeleine
2. Valeer Boussemaere - Goudenhooft

Elisa
3. Cam iel Declerck - Swaels Simonne
4. Firmin Regheere - Maerten Irma
Maandag 15 mei
9 U. PI. Jaargetijde voor de overleden

Parochianen.
Dinsdag 16 mei
9 U. PI. Jaargetijde V. d. gesneuvelde

soldaten en burg. slachtoffers van
beide wereldoorlogen.

Woensdag 17 mei
8 u. H. mis V. overl. broer (FI. D.)
Donderdag 18 mei
8 u. H. mis V. overl. vader (M.T.)
Vrijdag 19 mei
8 U. H. mis v. overl. echtgenoot (K.V.)

Ons
Parochieblad
Proven
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Zaterdag 20 mei
8 U. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers
19 U. 3de Gez. 6-wekenmis voor André

Worm
Zondag 21 mei - H. Drievuldigheid
8 U. 4de Gez. 6-wekenmis V. Cordula

Verbrigghe, we. V. Remi Ouaghebeur
10 u. 1ste Gez. 6-wekenmis V. Adrien-

ne Verhille, we. V. Gheldof.

Lectoren voor zondag 14 mei
- Danny Maerten: zaterdagavond 19 U.

- Filip Sergie : zondagmorgen 8 U.

- Familie: zondagmorgen 10 U.

Tot kind Gods gedoopt
Frank Goethals, zoon van Frans en Erica Reg-
heere, Obterrestraat 14, Proven.

Vier x goud
Wij houden eraan langs-het parochieblad de
echtparen:
- Marcel Clauw-Maerten Madeleine

gehuwd op 3 mei 1928
- Valère Boussemaere-Goudenhooft Elisa

gehuwd op 17 apri I 1928
- Cam iel Declerck-Swaels Simonne

gehuwd op 7 januari 1928
- Firmin Regheere-Maerten Irma

gehuwd op 3 mei 1928
hartelijk proficiat te wensen om hun Gouden
Huwelijksjubileum, dat zal gevierd worden op
zondag a.s. 14 mei in een plechtige dankmis
om 10 U. Het is zekerlijk aangenaam voor de
familie, vrienden, kennissen, geburen en sym-
pathisanten dit te weten.

Kermisprogramma
VRIJDAG 12 MEI

te 20 u.: Grote Prijskaarting bij Antoon Bu-
seyne, herberg .. Hoppeland ".
vanaf vrijdagavond: Spel 21 bij Frans Notre-
dame, herberg .. De Tramstatie .. ten voordele
van T.S.C. Proven. Prachtige naturaprijzen.

ZATERDAG 13 MEI
te 16 U. : Koning- en Prijsschieting voor de le-
den van de St.-Sebastiaansgilde.
te 20 u.: Groot Zangcrochet bij R. Pecqueux,
herberg .. De Bascule", 1e prijs 1.000 fr. +
prachtige naturaprijzen.

ZONDAG 14 MEI
Huldiging door 't Stadsbestuur der echtparen:
Valère Boussemaere-Goudenhooft, Cam iel De-
clerck-Swaels, Marcel Clauw-Maerten, Firmin
Regheere-Maerten om hun Gouden Bruiloft.
te 10 u. : Plechtige Dankmis, waarna ontvangst
in .. 't Rozenhof .. opgeluisterd door de Mu-
ziekmaatschappij.
te 15.30 U. : Intergemeenten-spel Proven-Watou
op het plein voor het Rustoord tussen T.S.C.
Proven en .. Oud Gemeentehuis" J. Delhaye,
Watou.

te 17.30 u : In de dorpskom: Optreden van de
Volksdansgroep .. d' Hekkeniers .. uit Kuurne,
Wandelconcert en Show door de Muziekmaat-
schappij .. De Volksvreugd ".
te 20 u.: Groot Kermisbal in .. 't Rozenhof ..
bij A. Lemahieu met discobar .. Rosegarden ..
Inkom vrij.

MAANDAG 15 MEI
te 9 u.: Plechtig Jaargetijde voor de over-
leden parochianen.
te 9.15 u.: Grote Vinkenzetting bij A. l.erna-
hieu in .. 't Rozenhof ".
's Namiddags: Grote Wielerwedstrijd .. Krite-
rium van de Westhoek" 6.300 fr. prijzen en
talrijke premies. Inschrijving om 15 U. bij G. \
Rosseeuw, herberg .. Onder de Toren". Ver-
trek om 16 U. bij R. Pecqueux in .. De Bascu-
le ". Aankomst bij 't Gemeentehuis. Prijsuit-
deling bij F. Notredame in .. De Tramstatie ".

DINSDAG 16 MEI
te 9 U. : Plechtige Jaarmis voor de overleden
oudstrijders van beide wereldoorlogen.
's Avonds : Kermiskaarting bij Roger Pecqueux
herberg .. De Bascule".

DONDERDAG 18 MEI
's Avonds : Kermiskaarting bij André Lemahieu
in .. 't Rozenhof ".

ZATERDAG 20 MEI
te 20 u.: Vogelpikwedstrijd : Proven-Winne-
zeele bij Gerard Vandromme, in .. St.-Victor ..

ZATERDAG 27 MEI
te 20 u.: Prachtige Prijsuitdeling van de Voet-
balpronostiek T.S.C. Proven bij Frans Notre-
dame, herberg .. De Tramstatie ",

Briefke van uw pastoor
PINKSTEREN OF SINKSEN

Dierbare Parochianen,
Wat wil dat nu zeggen: Pinksteren of Sink-
sen? Dat wil zeggen: een nieuwe geest, een
goede geest. Met andere woorden, alles hangt
af van de geest waarmee we iets doen.
't Is daarom dat ik zelf al aan de Eerste-Kom-
muniekantjes heb geleerd: .. al wat je doet,
doet het goed" in het volgende liedje:

.. Al wat je doet, doet 't goed boy,
al wat je doet, dat 't goed!
al wat je doet, 't en doet er niet toe,
maar doet het, en doet het goed ...

Om een voorbeeld te geven van iemand die
het niet goed deed, wat ze deed:
.. een getrouwde dochter belde iedere maand
de bloemist op en beval hem bij haar oude
moeder die in een huisje alleen woonde een
ruiker bloemen binnen te dragen. Om de drie
maanden betaalde ze die bloemen, maar zelf
ging ze nooit binnen bij haar moedertje om
een bezoek te brengen ... Al wat je doet, doet
't goed", is hier zeker niet het geval. Men
kan uiterlijke daden stellen, terwijl de warme,
hartelijke geest ontbreekt.
Psalm 140 zegt ons met Sinksen .. Gij zendt
uw geest en zij worden herschapen, - Gij her-
nieuwt het aanschijn van de aarde".



PRIESTER VAN DIENST (v. 21 tot 27 mei)
E. H. Vanden Abeele, Pastoor van Roesbrugge

Tel. 30.03.74
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
ZONDAG DIENST (21 mei)
Dokt. Goudeseune. Tel. 40.01.92
Veearts Vandenberghe. Tel. 33.81.61
Apoteek Taveirne, Woesten.
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

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

de grot tot intentie van de gevers
19 u. 3de Gez. 6-wekenmis voor André

Worm
Zondag 21 mei - H. Drievuldigheid
8 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Cordula

Verbrigghe, we. v. Remi Ouaghebeur
10 u. 1ste Gez. 6-wekenmis v. Adrien-

ne Verhille, we. v. Prosper Gheldot
Maandag 22 mei
8 u. H. mis voor overl. echtgenote

(GD.M.)
Dinsdag 23 mei
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 24 mei
8 u. H. mis v. overl. echtgenote (M.C.)
Donderdag 25 mei
8 u. H. mis v. overl. zuster (Z.G.)
Vrijdag 26 mei
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (KV.)
Zaterdag 27 mei
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot tot int. van de gevers (B.G.)
19 u. 2de Gez. 6-wekenmis voor André

Vanthournout
Zondag 28 mei
8 u. 3de Gez. 6-wekenmis voor Bertha

Dewippe, echtgte v. Maurits Viaene
10 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Sylvain

Joos, echtg. v. Madeleine Staelen

Oos
Parochieblad., -.

Proven
7e Jaargang Nr 18 20 mei 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel .30.03.91 Druk. Schoonaert

Lectoren voor zondag 21 mei
- Johan Lobelle : zaterdagavond 19 u.
- Danny Maerten: zondagmorgen 8 u.
- Leen Gheldof: zondagmorgen 10 u.

Geboorte
Ann Boeraeve, dochter v. José en Rita Heens,
Blekerijweg 41, Proven, (geboren te Poperinge
op 10 mei 1978).

Huwelijksaankondiging
Patriek Coffijn van leper en Rita Wyffels,
Canonstraat 1, Proven.

Oostpriesterhulp
De Kapelwagen komt naar Proven na het week-
end van 3 en 4 juni 1978. Met dit week-end
zelf in al de missen komt E. H. Camiel Mis-
siaen prediken over het werk "Kerk in Nood-
Oostpriesterhulp ".

Kerk in Nood! Wat is dat?
Reeds 30 jaar zorgt Oostpriesterhulp voor:
- de vluchtelingen uit Oost-Europa en het

Verre Oosten,
- de Kerk en de kristelijke gemeenschap in

landen met een kommunistisch bewind ...
- Kerk in Nood-Oostpriesterhulp helpt mee

aan pastorale 'hulpverlening in Latijns Ame-
rika, Afrika, Azië ...

Wat doet Oostpriesterhulp met uw
giften?
In 1976 verzond Oostpriesterhulp 350.000 kg.
goederen: kleding, levensmiddelen, theolo-
gische boeken, medikamenten, liturgische be-
nodigdheden, enz. naar 35 landen.
- 739.000.000 fr., 50.272.000 FI.
werd in 1976 besteed aan:
- subsidies, fondsen en studiebeurzen,
- steun aan gezinnen en krotbewoners,
- een hulpprogramma voor gebiedspastoraal

in vele bisdommen
- sociale bewegingen
- zielzorg onder studenten, arbeiders en jeugd

in de ontwikkelingslanden
- motorisering (AMA-projekt).

Hoe kunt U helpen?
Met uw gift.
Met uw pakket:
- koffie, suiker, thee, cacao, chocolade, melk-

groenten-, vlees- en visconserven, peper-
koek, 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) .

Bedanking
Marcel Clauw-Maerten Madeleine,
Valère Boussemaere-Goudenhooft Elisa,
Cam iel Declerck-Swaels Simonne,
Firmin Regheere-Maerten Irma,
bedanken al de mensen die hun genegenheid
en sympathie betoond hebben ter gelegenheid
van hun Gouden Jubileum, alsook voor de ge-
schenken die ze mochten ter hand nemen. In

't bijzonder bedanken ze de voorzitter en het
bestuur van de Muziekmaatschappij De Volks-
vreugd, alsmede alle muzikanten voor de
mooie serenade.
Bedevaart naar Oostakker
gaat door op donderdag 25 mei 1978. Voor de
buitenparochies vertrek om 7.30 u. Verzame-
ling op de Marktplaats te Proven.

St. Rafaël - Izegem
Vele zangkoren willen komen zingen naar Pro-
ven-kerk. In alle geval komt het gemengd
zangkoor van St.-Rafaëlsparochie van Izegem
op zondag a.s. 4 juni de hoogmis te Proven
om 10 u. opluisteren. Ze hebben ook hun ei-
gen orgelist mee.

Bond der Bejaarden - Hartens troef
Uitslag der kaarting (56 aanwezigen).
Behaalden 3 partijen:
Vanhoutte Raphaël 333 p. - Zyde Joseph 297 p.
Dewippe Martha 287 p. - Rosseel Agnès 268 p.
Indevuyst Firmin 267 - Leynaert Maurice 265
Geldhof Julia 259 p. - Mernhout Maria 245 p.
Feryn Joseph 243 p.
Volgende kaarting op donderdag 25 mei.

Tieners bidden
" Sorry Heer,
Ik was je weer vergeten.
Ik deed geen moeite om
je te zoeken in de anderen.
Ik zocht je eigenlijk helemaal niet ...
Het kon me allemaal zo weinig schelen.
Ik leefde in mijn eigen egoïstische wereld.
Sorry, het spijt me erg ...
Ik wil graag opnieuw beginnen met jouw hulp.
En bedank U voor de dagen die je
me gegeven hebt en die ik nog zal krijgen. "

Briefke van uw pastoor
COMMUNIE

Dierbare Parochianen,
Het kan zeer nuttig zijn meen ik, uit" zo maar
wat gedachten" van Mgr. Desmedt, samenge-
bundeld in zijn boek" Zaad van Vreugde" hier
en daar zo enkele punten naar voor te bren-
gen en even te bespreken.
De bisschop schrijft schone dingen, onder-
ander over de "Communie" ... " In de com-
munie ligt er geen brood op je hand, Jezus
zelf is daar". - Beste mensen, is dat niet een-
voudig en schoon uitgedrukt ... " het brood
is slechts het teken van zijn aanwezigheid".
Van ons wordt dus verwacht dat we geloven.
Geloven in zijn komst. " Dat is de fantastische
betekenis van de Eucharistie ". zo zegt de
bisschop.
Dus wat gebeurt er eigenlijk in de Commu-
nie? "Jezus Christus, Hij zelf komt je bezoe-
ken, als een vriend die bij zijn vriend komt. '
Is dat niet formidabel! "Hij komt bij U, ook
al ben je zwak en verdrietig om je ellende.
Hij wil naar je luisteren en je opnieuw ver-
trouwen en levensmoed geven. Indien je wilt"
't Is zeker de moeite waard om "Zaad van
Vreugde" door Mgr. De Smedt te lezen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 28 mei tot 3 juni)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombcke. Tel. 40.01.84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (28 mei)
Dokt. Neuville. Tel. 30.03.38
Veearts Goethals. 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 27 mei
9.30 u. PI. Begrafenis v. Rachel Denie-

re echtgenote v. Hector Coene
19 u. 2de Gez. 6-wekenmis voor André

Vanthournout
Zondag 28 mei
8 u. 3de Gez. 6-wekenmis voor Bertha

Dewippe, echtgte v. Maurits Viaene
10 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Sylvain

Joos, echtg. v. Madeleine Staelen
Maandag 29 mei
8 u. H. mis voor over/. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 30 mei
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 31 mei
8 u. H. mis v. overl. echtgenote (M.C.)
Donderdag 1 juni - H. Justinus
8 u. H. mis v. over\. zuster (Z.G.)
Vrijdag 2 juni - H. Hart van Jezus
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.V.)
Zaterdag 3 juni
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers
19 u. Gez. mis voor E. H. Michiel De

Geeter.
Zondag 4 juni
8 u. Sde Gez. 6-wekenmis v. Cordula

Verbrigghe, we. v. Remi Ouaghebeur
10 u. Gez. mis voor Frans Gruwez, z. v.

Michel en Maria Fockenoy en voor
hun overleden familie.

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 19 27 mei 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel .30.03.91 Druk. Schoonaert

Lectoren voor zondag 28 mei
- Wouter Top: zaterdagavond 19 u.
- Danny Maerten : zondagmorgen 8 u.
- An Joos: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
Vannessa Gruwez, dochter van Willy en Lili-
ane Deloz, Roesbruggestraat 35, Proven.

In de Heer ontslapen
Rachel Deniere, echtgenote van Hektor Coene,
overleden te Poperinge op zaterdag 20 mei '78
in de leeftijd van 78 jaar en die zaterdag 27
mei '78 om 9.30 u. te Proven wordt begraven.

K.L.J. - Proven
Op vrijdag 26 mei '78 om 20 u. in Zaal "Sint-
Elooi " bij A. Deprey : ontspanningsavond.

Bestuur K.L.J.

Gemeentelijk nieuws
1. Bevolkingsonderzoek: Longonderzoek op

donderdag 22 juni a.s.
- te Krombeke van 14.30 u. tot 16.30 u.
in de parochiezaal

- te Proven van 18 u. tot 20 u.
in de parochiezaal.

2. Muskusratten: ingeval U haarden van mus-
kusratten aantreft, gelieve de gemeente-
werkman André Bouw, Blasiusstraat 79,
te verwittigen (tel. 30.00.54).

Pronostiekers : aandacht !
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de prach-
tige prijsuitdeling van de pronostiek "Paars-
Wit ". Deze vindt plaats op zaterdag 27 mei
om 20 u. in Café "De Tramstatie " bij Frans
en Christiane.

Wijding of inzegening van een nieuw
huis.
Vele mensen houden er nog aan hun huis te
laten wijden of zegenen.
Wat daarvan te denken?
Dat is zeer positief en is het bewijs van ge-
loof. Ik zou het zo bekijken: "mensen vragen
aan een priester om hun huis te komen zege-
nen, waarom, omdat die mensen weten dat
samenwonen in liefde iets met God te maken
heeft. Daarom ook hangen de bewoners in hun
huis het beeld van de gekruisigde Jezus.
Wat betekent dat kruisbeeld in uw huis? Wel
een beter voorbeeld van zelfvergeten liefde,
van goedheid en geduld kun je inderdaad niet
vinden. Als je naar dat kruisbeeld opkijkt in
uw woning, denk er dan even aan, dat ook
jij uitgenodigd wordt om je zelf te vergeten
voor het welzijn van je huisgenoten. Het ge-
luk waarnaar jij verlangt, ligt in die richting.
Als we zó gesteld zijn, is het zekerlijk goed
dat we ons huis laten wijden of zegenen, en
moet gebeuren best van al in aanwezigheid
van alle huisgenoten.

Bidden, wat is dat?
Hoe vaak hoor je vandaag de dag niet men-
sen vragen: "Bidden, wat is dat? " Anderen
zeggen: "Vroeger, toen kon ik nog bidden.
Maar nu ? Bestaat het gebed nog wel? Waar

hoor je nog eens een weesgegroet? " In vele
huisgezinnen was het de gewoonte een ro-
zenhoedje te bidden in de Mariamaanden. Hier
en daar gebeurt het misschien nog, maar op
vele plaatsen is het precies te druk gewor-
den. Vroeger kwamen mensen ook samen bij
de veldkapel en zegden hun gebeden samen
in de tedere natuur.

Bidden is stil worden in jezelf, ingetogen zijn
en tot rust komen. Je bezinnen rond je
eigen leven: waar sta je en waarheen
wil je gaan?

Bidden is stil worden en contact zoeken met
God. Hij lijkt soms zo ver af en dan toch
weer zo tastbaar nabij.

Bidden is je inzetten. In je werk, in je studie.
Aandacht hebben voor je kameraden,
je ouders, al die mensen die rondom
je leven.

Bidden is ontdekken. Het goede in de andere.
Zien hoe God in hem werkt en jou op-
roept tot meedoen.

Bidden is het rustig zeggen van een gebed
of het lezen van een tekst.

Briefke van uw pastoor
WAAROVER HEBT U KOPZORGEN?

Dierbare Parochianen,
Vooraf zou ik willen zeggen: "Wees niet te
bezorgd over dingen die in feite niet de moei-
te waard zijn of bijkomstig zijn. Daarom:
Weg met ongebreidelde zorgen = geld
Weg met verkeerde zorgen = concurentie
Weg met overbezorgdheid - God is toch
met ons ".
Enkele toepassingen:
1. Voor mensen die te veel bezorgd zijn voor

hun huis klinkt de boodschap: "Beter een
thuis dan een pracht van een huis". Maak
van uw huis geen toon-huis, maar een woon-
huis. Een huis dient om in te wonen, mu-
sea om te bekijken.

2. Voor jonge mensen die er graaq als slod-
dervossen bij lopen, omdat dat hun imago
is, zou de boodschap kunnen klinken:
Maak U eens mooi voor uw verloofde, of
voor uw echtgenoot of uw familie.

3. Voor mensen die vasthouden aan hun posi-
tie in de maatschappij, zou de boodschap
kunnen klinken: "Laat u ook eens door uw
vrienden met uw voornaam noemen, en
maak eens wat tijd om gewoon mens te
zijn, en probeer ook eens hartelijk te
lachen ".

4. Voor sommigen zou de boodschap ook kun-
nen zijn: "Kijk niet alleen naar alles wat
opbrengt, maar ga eens wandelen, kijk naar
de vogels in de lucht en naar de bloemen
op het veld, en weet dat ge alles te danken
hebt aan God, ook elke dag die ge te leven
hebt. Leef niet als verslaafden.



PRIESTER VAN DIENST (v. 4 tot 10 juni)
E. H. Ollivier, Pastoor v. Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (4 juni)
Dokt. Braem. Tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe. Tel. 33.81.61
Apoteek Samyn - Roesbrugge.
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 3 juni
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers
19 u. Gez. mis voor E. H. Michiel De

Geeter.
Zondag 4 juni
8 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Cordula

Verbrigghe, we. v. Remi Ouaghebeur
10 u. Gez. mis voor Frans Gruwez, z. v.

Michel en Maria Fockenoy en voor
hun overleden familie.
(zangkoor St. Rafaël - Izegem)

Maandag 5 juni (de kapelwagen komt)
8 u. H. mis voor overl. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 6 juni - H. Norbertus
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 7 juni
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Donderdag 8 juni - H. Medardus
8 u. H. mis v. overl. zuster (A.G.)
Vrijdag 9 juni
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (KV.)
Zaterdag 10 juni
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers
19 u. 3de Gez. 6-wekenmis voor André

Vanthournout
Zondag 11 juni
8 u. 4de Gez. 6-wekenmis voor Bertha

Dewippe, echtgte v. Maurits Viaene

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 20 3 juni 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel .30.03.91 Druk. Schoonaert

10 u. 2de Gez. 6-wekenmis voor Julia
Lebbe, weduwe van Remi Dehondt

Lectoren voor zondag 4 juni
- Magda Cossey: zaterdagavond 19 u.
- Rik Berquin: zondagmorgen 8 u.
- Noëlla Gruwez: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Iise Deturck, dochter van André en Albine

Gombeir, Mazemanlaan 14, Proven.

E. H. Missiaen komt naar Proven
In het aanstaande weekend van 3 en 4 juni in
de zaterdagavondmis en ook in de missen van
de zondag komt E. H. Missiaen van het colle-
ge te Poperinge de homilie houden over Oost-
priesterhulp of de Ker.k in nood achter het
ijzeren gordijn. Tijdens al de missen is er
een bijzondere omhaling in de! kerk voor Oost-
priesterhulp, wil die omhaling a.u.b. indachtig
zijn. Met onze beste dank bij voorbaat.

Op maandag 5 juni
komt de kapelwagen naar Proven om pakjes
af te halen.
Wat kan er meegegeven warden:
1. klederen die draagbaar zijn
2. eetwaren die kunnen bewaren.

Gratis inkom
Voor de bond der Gepensioneerden is er op
maandag aanstaande 5 juni om 1.30 u. in St.-
Jozefzaal een bonte shownamiddag met de
beroemde internationale platen-, radio- en T.v.-
vedette BOB BENNY. Hij zingt voor U de gro-
te sucessen uit de goeie ouwe tijd. Gratis
tombola - Koffie - Koekjes.

Preventieve geneeskunde
Het kosteloos radiofotografisch bevolkingson-
derzoek (doorlichting) voor alle inwoners van-
af 15 jaar, wordt in uw gemeente ingericht
op volgende data, plaatsen en uren:
Op donderdag 22 juni 1978
Krombeke: parochiezaal v. 14.30 u. tot 16.30 u.
Proven: parochiezaal v. 18 u. tot 20 u.
Het onderzoek bestaat in het nemen van een
foto van longen en hart. Men hoeft zich niet
te ontkleden (metalen voorwerpen en kleding-
stukken met ijzeren haakjes moeten vermeden
worden). Het onderzoek duurt slechts enkele
seconden en is zonder gevaar. De uitslag van
het onderzoek is volkomen geheim. Het onder-
zoek is voor iedereen vanaf 15 jaar, en zeer
belangrijk voor de gepensioneerden.
Voorkomen is beter dan genezen!

Zegening van een auto
Zou het niet heilzaam zijn, wanneer we onze
wagen gebruiken, 't zij voor ons werk, 't zij
voor ontspanning, deze volgende woorden in-
dachtig te zijn:
" Heer onze God,

Wij danken U voor deze wagen.
Wij hebben hem ontvangen
als een gave uit uw handen,
als een vrucht van het vernuft
dat Gij aan mensen hebt geschonken,

als teken van wat mensen bereiken
wanneer ze zoekend samenwerken.
Wees geprezen voor de hulp
die deze wagen ons zal bieden
om onze zaken te verzorgen
en onze taken te vervullen,
om stil of samen in gezin
uw mooie wereld te ontdekken
vrienden en familie te bezoeken
en wie in nood is, met hulp nabij te zijn".

Bond der Bejaarden - Hartens troef
80 Aanwezigen. Behaalden 3 partijen:
Thery Nestor 393 p. - Bournaillie Irma 375 p.
Lamaire Zulma 360 p. - Deturck Julien 335p.
Lahaye Martha 322 p. - Butaye Rosa 314 p.
Vandenbroucke Omer 313 p. - Loor Cyriel 285
Goussey Agnès 284 p. - Catteeuw Joseph 276
Gunst Alidor 270 p. - Reder Maria 256 p.
Volgende kaarting op 8 juni.

Vrijwilligers gevraagd
Er worden enkele vrijwilligers gevraagd om
mee te gaan met de kapelwagen te Proven op
maandaq 5 juni a.s. te 10 u. aan de kerk.

St.-Jansprocessie Poperinge
Wie begeert, jongen of meisje, groot of klein,
mee te gaan in de St.-Jansprocessie te Pope-
ringe, gelieve zijn naam op te geven bij Mees-
ter De Gersem, Ouderdomsesteenweg 40 te
Poperinge.

Briefke van uw pastoor
MOEDER-AARDE
Dierbare Parochianen,

Wat wil ik U schrijven over" moeder-aarde? "
Moeder-aarde is een uitdrukking die je de laat-
ste tijd niet veel meer tegenkomt. Toch is
" moeder-aarde" een lieflijke benaming die
een relatie van liefde en zorg uitdrukt, zoals
die van een echte moeder uitgaan. Een moe-
der is vruchtbaar. Ook" moeder-aarde" geeft
leven en koestert dit leven, opdat het voor-
spoedig groeit.
Daarom doet moeder-aarde bij wijze van spre-
ken op tijd het licht uit, en maakt het donkere
nacht, opdat alles zou gaan rusten, maar de
mensen hebben de lamp uitgevonden en ma-
ken van de nacht een dag en van de dag een
nacht. Misschien zijn er daarom zoveel ver-
moeide mensen.
En zoals een goede moeder geeft de aarde
ook voedsel. Heel haar rijkdom stelt ze ter be-
schikking van allen. Maar die rijkdom raakte
in handen van enkelen, die legden er met
machtige hand beslag op en maakten alles
duur. Zo hebben we nu de situatie, dat velen
weinig hebben, en weinigen veel, heel veel.
Neen "moeder-aarde" bestaat niet meer.
Moeder-aarde is nu een studie-object. Met be-
hulp van computers en andere apparatuur
wordt ze automatisch ontleed. Dat alles ge-
beurt zonder enig gevoel van eerbied en saam-
horigheid. Daarom is er sprake van milieu-
bederf en ongezonde leefwijze. De aardmen-
sen hebben het contact met "moeder-aarde'
verloren. Dat wreekt zich op deze wijze.



PRIESTER VAN DIENST (v. 11 tot 17 juni)
E. H. Declercq, Pastoor v. Haringe Tel. 30.06.09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere: Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (11 juni)
Dokt. Provoost. Tel. 40.00.20
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek Vanacker - Leisele
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 10 juni
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers
19 u. 3de Gez. 6-wekenmis voor André
Vanthou rnout

Zondag 11 juni
8 u. 4de Gez. 6-wekenmis voor Bertha

Dewippe, echtgte v. Maurits Viaene
10 u. 2de Gez. 6-wekenmis voor Julia

Lebbe, weduwe van Remi Dehondt
Maandag 12 juni
8 u. H. mis voor overl. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 13 juni - H. Antonius
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 14 juni
8 u. H. mis v. overl. zuster (A.G.)
Donderdag 15 juni
8 u. H. mis v. overl. echtgenote (M.e.)
Vrijdag 16 juni - H. Lutgardis
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (Kv.)
Zaterdag 17 juni
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers
19 u. Gez. mis voor Irma Standaert,

echtgte v. Georges Decaesteker vwo
de geburen

Zondag 18 juni
8 u. Gez. mis v. André Worm vwo de

geburen
10 U. 3de Gez. 6-wekenmis V. Sylvain
Joos echtg. V. Madeleine Staelen

Ons
Parochieblad
Proven
7e Jaargang Nr 21 10 juni 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel .30.03.91 Druk. Schoonaert

Lectoren voor zondag 11 juni
- Danny Maerten : zaterdagavond 19 u.
- Filip Sergie : zondagmorgen 8 u.
- Krista Borra: zondagmorgen 10 u.

Huwelijksaankondiging
- Joris Theunynck, Canadaweg 8, Proven en

Josiane Delaz, Heybrugstraat 2, Roesbrugge-
Haringe.

Verlof
- De apoteek E. Regheere zal gesloten zijn

van 16 juni tot en met 25 juni.
- Dierenarts Goethals zal afwezig zijn vanaf

15 juni tot en met 25 juni.

Geboorte
- Charlotte Demaeght, dochter van Bertin en

Christina Dewippe, (geb. te Poperinge op
2 juni 1978), Blokweg 12, Proven.

Bond der Gepensioneerden
In het raam van de grote Zomerfeesten van de
Lovie te Proven, komen wij, naar jaarlijkse ge-
woonte bij U aankloppen, om U uit te nodigen
op de namiddag van de gepensioneerden.
Ik spreek inderdaad van een namiddag van de
gepensioneerden, daar wij dit jaar een uitzon-
derlijk mooi progamma hebben kunnen samen-
stellen, in samenwerking met de Arrondisse-
mentele Leiding van het gewest leper.
Deze namiddag gaat door op maandag 26 juni
1978, en het feest vangt aan te 14.30 u. U zult
in uw bondsblad, onder leper het programma
zeker kunnen vinden, doch voor wie te veel
moeite moet doen daarvoor, een overzicht
hierbijgaand :
- samenkomst te 14 u. in "De Lovie ".
- te 14.30 u. het" Spel binnen de Grenzen"

verzorgd door het Gewest leper - 100 deel-
nemers uit uw rangen nemen er aan deel.

- na dit spel: adempauze en tijd om zich te
verfrissen

- te 17 u. in de Feestzaal non-stap-optreden
van "de Lachzaaiers " uit Bredene. tot 19 u.

- te 19 u. : einde van het feest.
U ziet een programma van de bovenste plank.
Er wordt voor Proven voor een autobus ge-
zorgd. We hopen op een talrijke opkomst.
Op 29 juni qaan we naar de televisiefabriek
en naar het Boudewijn-park om de horloge en
het orgel te bezoeken. Terugreis met ontspan-
ning. Prijs: 165 fr. Vertrek om 12.30 u. Zich
inschrijven bij Maria van Pols.

Opbrengst voor Oostpriesterhulp
Omhaling in de kerk: 6.280 fr.
met de kapelwagen: 3.204 fr.

samen: 9.484 fr.
omhaling in natura (pakjes) : 2.200 kg.
Aan allen onze oprechte dank.

K.A.V. - Proven
1. De nieuwe lessenreeks "naaien" begint
met september (13 lessen). Dameskledij 11.
De prijs bedraagt 260 fr voor de leden, 520 fr
voor de niet-leden.

Gelieve uw naam dringend op te geven bij
Mevr. Debergh vóór 20 juni.

2. De volgende fietstochten gaan door op :
dinsdag 13 - 20 en 27 juni v. 13.30 u. tot 16 u.
Vertrek aan de hoek van de Watouseweg.

Vadertjesdag
Om vadertjesdag goed voor te bereiden, is
het wellicht nuttig volgende tekst eens goed
te overwegen.
Als we 6 jaar zijn, zeggen we: Vader weet

alles.
Als we 10 jaar zijn, zeggen we: Vader weet

veel.
Als we 15 jaar zijn, zeggen wc : we weten zo-

veel als Vader.
Als we 20 jaar zijn, zeggen we: nee, Vader

weet niet veel.
Als we 30 jaar zijn, zeggen we : we zouden de

mening van Vader eens kunnen vragen.
Als we 40 jaar zijn, zeggen we : Vader weet

toch veel.
Als we 50 jaar zijn, zeggen we : Vader weet

alles.
Als we 60 jaar zijn, zeggen we: Kon ik het

nog maar aan Vader vragen.

Leve Vader.

Briefke van uw pastoor
LUISTEREN?

Dierbare Parochianen,

Als ik met ouders spreek, dan hoor ik dikwijls
het volgende: "de jeugd van tegenwoordig
zeggen ze : zwijgt ervan, onze kinderen, maar
die kunnen niet meer luisteren".
En als ik van den anderen kant sommige jon-
ge mensen hoor klappen, dan hoor ik: "Onze
ouders" zeggen ze, "maar die kunnen niet
luisteren, en daarbij ze laten ons nooit uit-
spreken" .
Dus de ouders zeggen: de kinderen kunnen
niet luisteren, en de kinderen zeggen: de ou-
ders kunnen niet luisteren. Dus, er luistert
daar geen een van de twee meer. Daar moet
toch iets niet in orde zijn.
Als de ouders zeggen dat de jeugd niet kan
luisteren, dan willen ze daarmee zeggen: dat
hun kinderen niet meer gehoorzamen, met an-
dere woorden: ze doen niet meer wat wij
zeggen.
En als de jeugd zegt: de ouders luisteren niet
naar ons, dan bedoelen ze daarmee dikwijls:
de ouders hebben geen tijd voor ons. Ze ne-
men ons niet ernstig, ze letten niet eens op
wat wij willen zeggen. Ze behandelen ons nog
als groentjes.
Het gevolg daarvan is, van het niet luisteren
van weerskanten: dat er regelmatig botsingen
ontstaan. Zo botst het bijna overal, want het
gaat over mensen die aan mensen moeten ge-
hoorzamen, met andere woorden: waar gezag
moet worden uitgeoefend. Daarover nog meer
de volgende keer.



PRIESTER VAN DIENST (v. 18 tot 24 juni)
E.H.Vandenabeele, past. v. Roesbr. teI.30.03.74
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67

ZONDAGDIENST (18 juni)
Dokt. Vandenberghe. Tel. 30.06.37
Veearts Vulsteke. Tel. 33.41.17
Apoteek Darras, Alveringem.
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

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

de grot tot intentie van de gevers
19 u. Gez. mis voor Irma Standaert,

echtgte v. Georges Decaesteker vwo
de geburen

Zondag 18 juni
8 u. Gez. mis v. André Worm VWode

geburen
10 U. 3de Gez. 6-wekenmis V. Sylvain

Joos echtg. V. Madeleine Staelen
Maandag 19 juni
8 U. H. mis voor over!. echtgenote

(GD.M.)
Dinsdag 20 juni
8 U. H. mis V. overl. zoon (R.S.)
Woensdag 21 juni· H. Aloïsius
8 u. H. mis v. over!. zuster (A.G.)
Donderdag 22 juni
8 u. H. mis v. over!. echtgenote (M.C.)
Vrijdag 23 juni
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot (K.V.)
Zaterdag 24 juni· H. Johannes
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers
19 u. Gez. mis v. over!. echtgenoot en

vader
Zondag 25 juni
8 u. Gez. Jaarmis voor Maria George

echtgte v. Jul ien Debeer
10 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Achiel

8eudaert, wedn. v. Maria Durant

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 22 17 juni 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

lectoren voor zondag 18 juni
- Veerle Netredome : zaterdagavond 19 u.
- Rik Berquin : zondagmorgen 8 U.

- An Joos: zondagmorgen 10 U.

Huwelijksaankondigingen
Bastlaan Devos, Obterrestraat 4, Proven en
Liliane Lozie, Abelestationplein 21, Abele
(Poperinge) .
Paul Coppein van Stavele en Rita vandecas-
teele, Montefoulstraat 1, Proven.
Stef Ryon, Obterrestraat 48, Proven en Ma-
rijke Ghysens van Haringe.
Guido Dewicker, Reningsestraat 15, Proven
en Martine Vandeputte, Molenwalstraat 7,
Proven.
Peul Desomer, Canonstraat 1, Proven en Ger-
da Vermeersch, Blekerijweg 98, Haringe.

- Vvo Vandenbroucke, Uilegatstraat 7, Proven
en Lieve Vanneste, Hapjesstraat 5 Krombeke

Verlof
Dierenarts Goethals zal afwezig zijn van 15
juni tet en met 25 juni.
Plaátsvcrvánqèrs :
Vulsteke - Poperinge: tel. 33.41.17
Vandenberghe - Watou: tel. 38.81.60
Busschaert - Westouter : tel. 44.53.63

Raiffeisenkas Proven
Kantoor gesloten vanaf vrijdagmiddag 16 juni
tot dinsdagmorgen 20 juni.

Chiro . Proven
Zondag 18 juni is er geen vergadering.
Zondag 25 juni verwachten we iedereen terug
voor de laatste vergadering voor ons bivak
van 5 tot 15 juli in Clairmarais. Zonnige groet-
jes - De leiding.

Preventieve geneeskunde
Het kosteloos radiografisch bevolkingsonder-
zoek (doorlichting) voor alle inwoners vanaf
15 jaar, wordt in uw gemeente ingericht op
volgende data, plaatsen en uren:
op donderdag 22 juni 1978
Proven: parochiezaal V. 18 U. tot 20 U.

Krombeke: parochiezaal V. 14.30 u. tot 16.30 U.

Bond der Bejaarden
Onthoudt de feestnamidag in "De Lovie" op
maandag 26 juni aanstaande om 14.30 U.

Bond der Bejaarden· Hartens troef
Uitslag van de Kaarting. Er waren 68 aanwezi-
gen. Behaalden 3 partijen:
1. Butaye Valère 432
2. Vantomme Achiel 410
3. Peperstraete Gery 379
4. Geldhof Julia 362
5. Pacco Achiel 333
6. Brutsaert Thérèse 330
7. Veyer Georges 260
De volgende kaarting is op 22 juni.

Adreswijziging identiteitskaart
De bewoners van volgende straten dienen zich
aan te melden tijdens de diensturen op het

gemeentehuis: Baron Mazemanlaan - Couthof-
laan - Reningsestraat en Uilegatstraat. Ze die-
nen al de identiteitskaarten voor te leggen en
eventueel de autokaarten.

Uitnodiging
Naar de 16e grote Zomerfeesten in "De l.ovie "
te Proven op zaterdag 24, zondag 25 en maan-
dag 26 juni '78.

Voor de zieken
Er bestaat een mooi gebed voor de zieken, de
moeite waard om te bewaren en desnoods te
gebruiken. Het luidt als volgt:

onze hulp is in de Naam des Heren, die he-
mel en aarde gemaakt heeft.

- Heer vehoor mijn gebed en mijn roepen ko-
me tot U.

- De Heer zij met U en met uw geest.
"Barmhartige Jezus, Gij zijt de vertrooster
uwer dienaren. Wij smeken U daarom, in naam
van uw grenzeloze goedheid, dat Gij bij de
komst in dit huis voor ons uw machteloze ge-
zanten, uw dienaar (dienares) ...N..., op een
bed van lijden uitgestrekt zoudt gelieven te
bezoeken, zoals Gij de schoonmoeder van- Pe-
trus bezocht hebt. Kom hem (haar) genadig
te hulp. 0 Heer, en schenk hem (haar) de ge-
zondheid weer, zodat hij (zij) in staat is zijn
(haar) vroegere taak te hervatten, Gij die
leeft tot in de eeuwen der eeuwen, amen!"
En dan om te eindigen zegt men:
"De Heer Jezus Kristus zij bij U om U te ver-
dedigen.
Hij zij binnen u om u te bewaren.
Hij zij voor u om u te geleiden.
Hij zij achter u om u te beschermen.
Hij zij over u om u te zegenen, Hij die met de
Vader en de Zoon en de H. Geest leeft en
heerst tot in de eeuwen der eeuwen, amen.

Briefke van uw pastoor
GEROEPEN ZIJN

Dierbare Parochianen,

Als we hier nog een woordje willen schrijven
over "roeping", dan mogen we vooraf zeggen
dat God nog altijd roept. Hij roept nog altijd
jonge mensen op tot het Driesterschap of tot
het kloosterleven, ja, Hij roept, maar zijn roe-
pen wordt niet meer gehoord of misschien
nog beter gezegd: zijn roepen wordt niet
meer beantwoord, of op de roeping wordt niet
meer ingegaan.
Dierbare Jongeren, ik mag u zeggen: de pries-
ters en de kloosterlingen, wij zijn het werk-
volk van God. Wij doen voort, spijts alles. God
is met ons. Wij geraken er wel. Daar is geen
twijfel aan. Wie heeft God geroepen? Destijds
heeft Hij vissers gekozen. Zij waren goed op
de hoogte van vis. Zij kenden goed het onder-
scheid tussen palingen en haringen, maar van
de tien geboden en van 't rijk Gods, daar wis-
ten ze niets of niet veel van. En zo wil God
zijn werk doen, niet met eerste-klassers, maar
met gewone mensen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 25 juni tot 1 juli)
E. H. Maes, Pastoor Krombeke. Tel. 40.01.84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67

ZONDAGDIENST (25 juni)
Dokt. Vandercruysse. Tel. 30.06.47
Veearts Busschaert. Tel. 44.53.63
Apoteek Ascrawat, Lo.
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 24 juni· H. Johannes
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers
19 u. Gez. mis v. overl. echtgenoot en

vader
Zondag 25 juni
8 u. Gez. Jaarmis voor Maria George

echtgte v. Julien Debeer
10 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Achiel

Beudaert, wedn. v. Maria Durant
Maandag 26 juni
8 u. H. mis voor over!. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 27 juni· H. Cyrillus
8 u. H. mis v. overl. zoon (R.S. )
Woensdag 28 juni· H. Ireneus
8 u. H. mis v. overl. zuster (A.G.)
Donderdag 29 juni •

HH. Petrus en Paulus
8 u. H. mis v. overl. echtgenote (M.C.)
Vrijdag 30 juni
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (Kv.l
15 u. PI. Huwelijksmis van Patrick

Coffyn en Rita Wyffels
Zaterdag 1 juli
8 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot tot intentie van de gevers
19 u. Gez. Jaarmis v. Jozef Fossaert,

z. v. Romain en Rachel Dehaeck
Wijding van voertuigen na de mis.

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 23 24 juni 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

Zondag 2 juli
8 u. 5de Gez. 6-wekenmis voor Bertha

Dewippe. echtgte v. Maurits Viaene
Wijding van voertuigen.
10 u. Gez. mis v. overl. familie van

Norbert Debeer-Vanbeveren Anna
Wijding van voertuigen.

lectoren voor zondag 25 juni
- Johan Lobelle : zaterdagavond 19 u.
- Frans Yde : zondagmorgen 8 u.
- Guido Monkerhey: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
- Ann Boeraeve, d. v. José en Rita Heens, Ble-

kerijweg 41, Proven.

Zomerfeesten
In ., De Lovie " te Proven op zaterdag 24, zon-
dag 25 en maandag 26 juni 1978. J.!w steun
voor "De Lovie " komt ten goede aan de ge-
handicapten.

Adreswi-jziging identlteltskaaet-
De bewoners van volgende straten dienen zich
aan te melden tijdens de diensturen op het
gemeentehuis: Baron Mazemanlaan - Couthof-
laan - Reningsestraat en Uilegatstraat. Ze die-
nen al de identiteitskaarten voor te leggen en
eventueel de autokaarten.

Autowijding op zaterdag 1 juli en
zondag 2 juli na iedere mis
Mevrouw, Mijnheer,
Wij hebben de eer U uit te nodigen tot de
jaarlijkse auto-zegening in het week-end van
zaterdag 1 juli en zondag 2 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 wijding van uw wagen, of van eender welk
voertuig zal plaats hebben te Proven in het
week-end van zaterdag en zondag 1 en 2 juli
na iedere H. mis. Dus alle voertuigen, ook fiet-
sen en brommers die geparkeerd staan op het
kerkplein zullen ter plaatse gewijd worden.
De bijdrage als lid van St.-Kristoffelsgilde is
onbepaald en kunt ge vrijelijk geven ieder vol-
gens godsvrucht en vermogen in de schaal die
daartoe zal aangeboden worden in al de mis-
sen op het week-end van 1 en 2 juli aanstaan-
de. Er zal dan ook een woordje gezegd wor-
den over het veilig wegverkeer.

Op reis (Uit" Nader bij U ")
"God, onze Vader,

Wij zijn weer op de weg.
Wij willen U nu eenvoudig vragen bij ons te

zijn,
onze ogen te openen voor al het goede
Maak dat wij broeders en zusters zijn
voor alle mensen die ons vandaag tegen-

komen,
door eerbied voor elke mens op de weg.
Laat ons geen oorzaak worden van droefheid
voor anderen of voor onszelf.

Bewaar ons allen
in uw zegen".

Als U uw boekje " Nader bij U " niet meer be-
zit, durf ik U aanraden dit reisgebed uit dit
parochieblad te scheuren, en het mee te ne-
men in uw wagen, om het per gelegenheid te
bidden.
Wanneer U daaraan geloof hecht, kom dan uw
auto laten wijden.
V.K.S.J.
Zondag a.s. (25 juni) : vergadering voor alle
afdelingen. De Roodkapjes en Kabouters mo-
gen zich in ieder geval verwachten aan een
echte Robbedol-speurtocht. Oei, oei, wat wordt
dat? Dat zou ik wel eens willen weten.

Bond der Gepensioneerden
Voor de maandag namiddag 26 juni van de zo-
merfeesten in " De Lovie ", speciaal in mekaar
gestoken voor de bejaarden, vertrekt er een
bus op de Markt te Proven om 13.30 u.

Briefke van uw pastoor
DE VAKANTIE ZINVOL MAKEN

Dierbare Parochianen,
Dit briefje is wel!icht meer gericht tot de jon-
geren die nu met vakantie gaan voor twee
maanden.
Om de vakantie zinvol te maken moet men re-
kening houden met drie :
1. met God
2. met de anderen
3. met je zelf.
Dan pas wordt het een aangename, een geluk-
kige, een deugddoende en een zinvolle vakan-
tie.
Zou je bij het begin van iedere dag niet een
ogenblik tijd vinden om even stil te worden,
dan kun je thuis, of ook in de kerk, om enkele
minuten met God bezig te zijn. Een goed hulp-
middel daartoe is het gebedenboekje "Nader
bij U " op blz. 14. Ik durf U garanderen als U
zich over die bladzijde bezint, dan zult U zon-
der twijfel meer dan ooit rekening houden
met de anderen, met uw medemens, wie of
wat hij ook wezen moge. Want in die tekst
lezen we zeer klaar en duidelijk: "laat ons
niemand pijn doen, afstoten of eenzaam ma-
ken. Wij willen goed zijn voor iedere mens.
Bij de jongeren zijn tegenwoordig zeer veel
leuzen die gericht zijn naar de anderen, naar
de medemens, maar die leuzen moet men
eerst bespreken met" Onze Vader", opdat het
niet bij leuzen zou blijven.
Zinvolle vakantie veronderstelt God en de
anderen ... en het gevolg zal zijn, dat je aan
je zelf de schoonste vakantie bezorgd die je
ooit hebt doorgemaakt.
Als belangrijke nota zou ik er willen aan toe-
voegen: vergeet niet dat die anderen ook en
misschien wel op de eerste plaats je thuis is.
Ik eindig dit welgemeend briefje met een paar
zinnen uit" Nader bij U " blz. 14
" Houd in ons het geloof levend

dat wij meebouwen aan een betere wereld,
waarin wij gelukkig mogen zijn ",



PRIESTER VAN DIENST (v. 2 juli tot 8 juli)
E. H. Ollivier, pastoor Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere: Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67

ZONDAGDIENST (2 juli)
Dokt. Verhoeven. Tel. 38.82.71
Veearts Vulsteke Tel. 33.41.17
Apoteek Dubaere - Reninge
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEt"J: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

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

de grot tot intentie van de gevers
19 u. Gez. Jaarmis v. Jozef Fossaert,

z. v. Romain en Rachel Dehaeck
\ Wijding van voertuigen na de mis.

Zondag 2 juli
8 u. 5de Gez. 6-wekenmis voor Bertha

Dewippe, echtgte v. Maurits Viaene
Wijding van voertuigen.
10u. Gez. mis v. overl. familie van

Norbert Debeer-Vanbeveren Anna
Wijding van voertuigen.
Maandag 3 juli - H. Thomas
8 u. H. mis v. overl. vader en moeder

(T.S.)
Dinsdag 4 juli - H. Elisabeth
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 5 juli
8 u. H. mis v. overl. zuster (A.G.)
Donderdag 6 juli - H. Godelieve
8 u. H. mis voor overl. echtgenote
Vrijdag 7 juli
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.V.)
Zaterdag 8 juli
8 u. H. mis t. e. v. O. L. Vrouwv. d. grot

en St. Kristoffel tot int. v. d. gevers
19u. Gez .Jaarmis v. Cam iel Meersse-

man echtg. v. Martha Lamaire en
voor dochter Simonne

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaarq Ing Nr 24 1 juli 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

Zondag 9 juli
8 u. 6de 6-wekenmis van Cordula Ver-

brigghe wed. v. Remi Ouaghebeur
10 u. Gez. Jaarmis v. Alfons Vulsteke-

Coene Clothilde

Lectoren voor zondag 2 juli
- Pieter Top: zaterdagavond 19 u.
- Filip Sergie: zondagmorgen 8 u.
- Linda Debeer: zondagmorgen lau.

Geboorte
- Thomas Blondeau, z. v. Serge en Françoise

Dewulf, Blekerijweg 21, Proven.

In de Heer ontslapen
Maurice Deneulin, weduwnaar van Anna Cla-
rebout, overleden te leper op donderdag 22
juni 1978, op de leeftijd van 65 jaar, en die
dinsdag 27 juni 1978 om 10.30 u. te Proven
werd begraven.

Wat de autowijding betreft op zaterdag
1 en zondag 2 juli na iedere mis
Na iedere mis van zaterdagavond 1 juli en zon-
daqvoorrnlddaq 2 Juli zullen de auto's.Tletsen
en bromfietsen, de moto's of gelijk welke an-
dere voertuigen of tractoren ook die gepar-
keerd staan rondom de kerk ter plaatse ge-
wijd worden.
Daarbij zal aan alle mensen, voetgangers of
bestuurders van voertuigen, die in de kerk
aanwezig zijn een bijzonder zegenings- en reis-
gebed gelezen worden. In al de missen zal
dan ook een woordje gezegd worden over vei-
lig wegverkeer.
Uw bijdrage als lid van St.-Kristoffelsgilde
kunt U vrijelijk geven in de schaal die U tij-
dens de H. mis op zaterdaq en zondag zal aan-
geboden worden.

lidgeld St. Kristoffelsgilde
Een paar omslagen per gezin zullen deze week
ten huize afgegeven worden. U kunt deze met
uw lidgeld ( 100 fr. als jaarlijkse bijdrage is
waarschijnlijk niet te veel) terug meebren-
gen, om ze in de schaal af te geven met het
aanstaande weekend in een van de H. missen.

Chiro Proven
Na de zwoele examenperiode is er zondag 2
juli opnieuw voor alle afdelingen vergadering.
Rakkers, speelclubbers, toppers, kerels en
leiders zullen allen op post zijn, want woens-
dag vertrekken we op bivak.

Gesloten
Beenhouwerij Jacques Vulsteke zal gesloten
zijn vanaf maandag 3 juli tot en met vrijdag
7 juli.

Bond der Bejaarden - Hartens troef
Uitslag van de kaarting. Er waren 76 aanwezi-
gen. Behaalden drie partijen:
1. Maerten Maurice
2. Pacco Maurice
3. Busson Michel
4. Devos Cam iel
5. Top Joseph

390 pt.
371 pt.
353 pt.
332 pt.
320 pt.

6. Allewereld Felix
7. Devloo Georges
8. Verniere Maurice
9. Galle Gabrielle
10. Gantois Albert
11. Nevejan Eisa
De volgende kaarting zal
juli 1978.

Oud-Strijdersbond '40-'45 - Proven
Vrijdag 21 juli: ééndagsreis door Frans-Vlaan-
deren. Prijs: 250 fr. Inschrijving vanaf heden
tot en met zondag 9 juli bij Albert Deprey of
Meester Pareyn. Volgende week meer hierover

Poperinge Ommegang
1. Mariale Ommegang op zondag 2 juli te

15.30 u.
2. Ziekendag op donderdag 6 juli te 15 u.
3. Donkere Ommegang op zaterdag 8 juli te

16 u.

315 pt.
311 pt.
309 pt.
297 pt.
266 pt.
178 pt.

plaatshebben op 13

Briefke van uw pastoor
VAKANTIE

Dierbare Parochianen,
Ik meen dat het op zijn minst nuttig is te her-
inneren aan het geweldig groot verkeer op de
baan tijdens de periode van de grote vakantie.
Er wordt weldra veel gereisd en veel gereden.
Daarom is het goed dat we ons zelf regelma-
tig aanmanen tot voorzichtigheid langs de
baan.
Het is op de eerste plaats voor ieder mens, en
in't bijzonder voor iedere bestuurder van een
wagen, een zware gewetensplicht : nooit te
sturen onder invloed van de drank. "Glaasje
op, laat je rijden". Ten tweede mogen we
ook zeggen: stuur niet als je moe of ver-
moeid zijt. En ten derde, van groot belang
voor iedereen: rij wat trager, vele ongeval-
len zijn te wijten aan overdreven snelheid.
Als ik nu maandag 26 juni 11. mijn dagblad in-
keek, dan zag ik toch bij ieder weekend een
hele serie dodelijke ongevallen vermeld:
- auto tegen paal - te St.-Gillis-Waas (in zie-

kenhuis overleden) oorzaak: klapband.
- jonge chauffeur bezweken - te Kortemark

23 j. - na botsing tegen tractor.
- automobilist omgekomen - te Hamont - 21 j.

over de kop - tegen paal - op slag dood.
- tegen boom - Kasterlee - 22 j. tijdens over-

brenging overleden.
- motorrijder verongelukt - Gent - 19 j. - met

zware moto tegen boord stenen - tweemaal
over de kop - overleden in ziekenhuis.

- vrouw op slag dood - te Kuurne - bij het
oversteken van de baan.

- één dode en drie zwaar gewonden.
- zwemmers verdronken - Heverlee.
- auto tegen trein - Kaaskerke - 60-jarige man

zwaar gewond.
Waarom halen we die gevallen aan, zouden we
eigenlijk iedere week kunnen doen. Wel, we
denken veel te gauw: dat is maar een ander,
dat is niet voor mij. Let op, iedereen kan met
de meeste voorzichtigheid nog eens betrok-
ken zijn bij een ongeluk langs de baan.



PRIESTER VAN DIENST (v. 9 juli tot 15 juli)
E.H. Declercq, pastoor Haringe. Tel. 30.06.09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere: Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67

ZONDAG DIENST (9 juli)
Dokt. Vulsteke. Tel. 42.27.91
Veearts Busschaert. Tel. 44.53.63
Apoteek Godderis - Oostvleteren
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BR-ANBWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 8 juli
8 u. H. mis t. e. v. O. L. Vrouw v. d. grot
en St. Kristoffel tot int. v. d. gevers

19u. Gez .Jaarmis v. Camiel Meersse-
man echtg. v. Martha Lamaire en
voor dochter Simonne

Zondag 9 juli
8 u. 6de 6-wekenmis van Cordula Ver-
brigghe wed. v. Remi Ouaghebeur

10 u. Gez. Jaarmis v. Alfons Vulsteke-
Coene Clothilde

Maandag 10 juli
8 u. H. mis v. overl. echtgenote

(G.D.M.) .
Dinsdag 11 juli - H. Benedictus
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 12 juli
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Donderdag 13 juli - H. Henricus
8 u. H. mis v. overl. zuster (A.G.)
Vrijdag 14 juli - H. Cornillus
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 15 juli - H. Bonaventura
8 u. H. mis t.e.v. O.LVrouw v. d. grot
en St. Kristoffel tot int. v. d. gevers

10.30 u. Plo Huwelijksmis v. Paul Cop-
pin en Rita Vandecasteele

15 u. PloHuwelijksmis v. Stef Ryon en
en Marijke Gheysens.

19 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthour-
nout echtg. v. M-J. Breyne

Oos
Parochieblad
Proven
7e Jaargang Nr 25 8 juli 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

Zondag 16 juli
8 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Breda De-
wippe echtgte v. Maurits Viaene

10 u. Gez. mis v. Richard en Dirk Van-
renterghem en over!. familie

Lectoren voor zondag 9 juli
- Johan Lobelle: zaterdagavond 19 u.
- Danny Maerten: zondagmorgen 8 u.
- Leo Vulsteke: zondagmorgen 10 u.

Nog autowijding
Na de autowijding van zondag 11., waar zeer
velen zich aangeboden hebben, zijn er ook al
mensen geweest die gevraagd hebben: wilt
u onze wagen komen wijden ten huize. U
weet dat we dit altijd graag zullen doen.

Op reis (uit " Nader bij U ")
God onze Vader
wij zijn weer op weg
Wij willen U nu eenvoudig vragen bij ons te

blijven
onze ogen te openen voor al het goede.
Maak dat wij broeders-en zusters zijn
voor alle mensen die ons vandaag tegenkomen
door eerbied voor elke mens op de weg.
Laat ons geen oorzaak worden van droefheid
voor anderen of voor onszelf
Bewaar ons allen in uw zegen.
Om uit te scheuren en in uw auto te leggen
en dagelijks te bidden.

Reeds te vermelden
Zaterdag 29 juli Zondag 30 juli
Alexisfeesten te Proven in de lokalen van de
meisjesschool op het Alexisplein te Proven.

Zwembrevetten
JONGENS
•• 2de graad
500 m
Delanote Jan
100 m
Pacco Marc - Desmyttere Kris
50 m
Lefevere David - Degraeve Marc
Decrock Eric - Menu Hans
25 m
Bustraen Patriek - Top Johan - Dequidt Gino
Verstraete Pascal - Berquin Filip
Dehondt Stefaan - Deheegher Henk
•• 3de graad
1500 m
Decapmaker Xavier - Demuynck Eric
Dequidt Rino - Meersseman Bart
Menu Jan - Notredame Ferry - Lanoye Lieven
800 m
Clauw Dirk - Deschrevel Danny
Menu Peter
100 m
Deheegher Frank -Delanote Luc
Deschrevel Eddy - Top Patriek
50 m
Parmentier Leo
25 m
Brysbaert Wim - Dekervel Bart
Devos Frank - Veniere Luc

MEISJES
brevet van zwemster
Devos Kathleen - Borra Krista
Couttouw Els - Debeer Linda - Gheldof Leen
1000 m
Deblock Mieke - Dequidt Caroline
Vanthournout Ca ri ne - Baes Marleen
Devos Kathleen - Couttouw Els
Derycke Sabine - Notredame Veerle
Orbie Nadine - Parmentier Katrien
400 m
Cappelaere Christel - Camerlynck Kristien
Nowé Natascha - Sergie Regine
Verstraete Kathleen
100 m
Cappelaere Christel - Vernieuwe Anuscka
Camerlynck Kristien - Leys Sonja
Nowé Natascha - Vanthournout Carine
Vermès Sigrid - Verstraete Kathleen "
Carpentier Monique - Gruwez Colette ~
50 m
Rappelet Vera
25 m
Borrey Guygonne - D'Ooghe Sylvie
Dallequin Josée - Ganne Rita
Aan al de jeugdige zwemmers en zwemsters,
onze beste gelukwensen!

Briefke van uw pastoor
ZOMER EN VAKANTIE
Dierbare Parochianen,

De zomer is voor ons de mooiste tijd van het
jaar, of zou toch tenminste de mooiste tijd
van het jaar moeten zijn. Hij brengt ons be-
wegingsvrijheid. Wij trekken naar buiten, de
natuur in. We genieten van de parken met
hun bloemen en bomen. En als we wat meer
tijd hebben, zoals nu in de vakantie, trekken
we nog verder weg: naar de bossen, de ber-
gen, de meren of de zee. Daar leef je uitbun-
dig, maar tegelijkertijd word je er soms ook
stil, stil van al het mooie dat de schepping
ons biedt. Laten wij ook op dit uur in alle rust
en stilte de Maker van dit alles danken.
Ja, als een soort volksverhuizing is voor velen
de vakantie begonnen. Hele karavanen zijn op
weg. Let nochtans op : vakantie betekent uit-
rusten, er eens uitvliegen, diep ademhalen en
knipogen tegen het leven. Onze zwaarwich-
tige ernst iaten we los. We gaan op avontuur.
We leggen ons toe op de kunst van het ge-
nieten. We proberen weer kind te zijn.
Wat betekent vakantie nog? Vakantie is een
fijn woord. Het betekent: lekker niets doen,
uitrusten, tijdhebben voor elkaar, krachten
verzamelen, er-eens-uitvliegen. Je ervaart dat
je toch niet zo verschrikkelijk onmisbaar bent
op het werk, in de zaak, en dat het niet juist
is, wanneer je zegt: "ik heb geen tijd".
De vakantie zou voor iedereen van ons een
heerlijke tijd moeten zijn. Immers een jaar
lang span je je in, op school, op je werk. Je
hebt zorgen. Je maakt je moe. En dan komt
ineens de vakantie, een tijd om uit te rusten
en onbezorgd te genieten. Een welkom ge-
schenk. Wij willen er God voor danken.



PRIESTER VAN DIENST (v. 16 tot 22 juli)
E.H. Vanden Abeele. past. Roesbr. Tel. 30.03.74
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere: Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67

ZONDAG DIENST
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72 (16 juli)
Dokt. Goudeseune. Tel. 40.01.92 (21 juli)
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67 (16 juli)
Veearts Vandenberghe. Tel. 33.81.61 (21 juli)
Apoteek Taveirne, Woesten. (16 juli)
Apoteek Samyn, Roesbrugge. (21 juli)
WIT·GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 15 juli - H. Bonaventura
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vrouw v. d. grot

en St. Kristoffel tot int. v. d. gevers
10.30 u. PI. Huwelijksmis v. Paul Cop-

pein en Rita Vandecasteele
15 u. PI. Huwelijksmis v. Stef Ryon en

en Marijke Gheysens.
19 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthour-

nout echtg. v. M-J. Breyne
Zondag 16 juli
8 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Bertha De-

wippe echtgte v. Maurits Viaene
10 u. Gez. mis v. Richard en Dirk Van-

renterghem en overl. familie
Maandag 17 juli
8 u. H. mis v. overl. vader en moeder

(T.S.)
Dinsdag 18 juli
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 19 juli
8 u. H. mis v. overl. echtgenote

(S.D.M.)
Donderdag 20 juli
8 u. H. mis v. overl. zuster
Vrijdag 21 juli
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.v.)
15 u. PI. Huw. mis v. Guido Dewicker

en Martine Vandeputte

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 26 15 juli 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

Zaterdag 22 juli - H. Maria-Magdalena
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr v.d. grot en St.

Kristoffel tot int. v.d. gevers
19 u. 1ste Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Deniere, echtgenote v. Hector De-
coene

Zondag 23 juli
8 u. Gez. Gem. mis v.d. Parochianen
10 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Sylvain

Joos, echtg. v. Madeleine Staelen
Lectoren van zondag 16 juli
- Ann Leys : zaterdagavond 19 u.
- Rita Berquin : zondagmorgen 8 u.
- Ann Decrock : zondagmorgen 10 u.

Veel bezoek
Op het bivak van de chiro te Clairmarais was
er zondag 11. veel bezoek. Vele ouders, alsook
de pastoor van Proven hielden eraan de chiro-
jongens aldaar eens te gaan bezoeken om die
doening eens te bezien. We moeten vlakweg
bekennen dat zo'n kamp van een tiental dagen
voor onze jonge mannen in alle geval zeer
deugddoende is. Daar kan men vaststellen,
dat de een entwat doet voor de ander, dat ze
entwat doen voor elkaar en dat ze hun eigen
goesting leren op zij zetten. Daarbij komt nog,
dat ze eten wat de pot kookt, en smakelijk
eten en veel eten.
Op het kamp van de chiro te Clairmarais is
het zoals het op de muren van het oude ge-
bouw geschreven staat: JIJ + IK = WIJ. Ja,
daar werken ze allen hand in hand samen. We
moeten er nog bijvoegen dat een hele groep
leiders dag en nacht ten dienste staan van
onze jongens, de moeite waard om hun naam
eens te vernoemen: Danny Lemahieu - Lieven
Vanbeveren - Jacques Maes en Marnix Van-
dromme zijn echte speelclub leiders, zij zorgen
voor de kleinsten. Guido Vandenbroucke -
Danny Vandrommé en Bart Vanbeveren zorgen
voor de rakkers. Marc Soenen en Geert Ryon
staan in voor de toppers. En de oudsten, de
kerels, worden begeleid door Dirk Soenen en
Bernard Huyghe. Tevens is Marc Soenen
Groepsleider - groepsverantwoordelijke. Aldus
weten de ouders van Proven dat hun chiro-
jongens in goede handen zijn.
Binst zo'n kamp kunnen die jonge mannen
eten gelijk dijkedelvers. Gelukkiglijk dat een
ervaren kookploeg in de keuken 4 maal per
dag gereed staan met veel en lekker eten
voor 75 jonge magen. Als dat geen karwei is
voor Roza - Martine - Trees - Marijke - Anne-
Marie en Gisèle. We mogen zeker niet ver-
geten te vernoemen de materiaalmeester eco-
noom: Kris (niet nodig zijn familienaam te
vernoemen) Kris, iedereen in Proven weet wie
we bedoelen.
Daar heeft de pastoor van Proven toch met
bewondering zijn ogen uitgekeken.

Gemeentelijk nieuws
- Te Deum op zondag 23 juli na de hoogmis

te 10 u., ter gelegenheid van het feest van
de dynastie.

- Landbouwers gelieven grachten en zijkanten
langs wegen uit te maaien voor afwatering
en netheid.

Gesloten
bij Jacques Berquin op vrijdag 21 juli en za-
terdag 22 juli.

Enkele wijze spreuken of gedachten
-u Praatjes vullen geen gaatjes,

maar wel helaas
vele, vele blaadjes. u

-u Er bestaan evenveel vragen naar God
als er mensen zijn. u

Voetbalnieuws
Het is weer zover, vanaf volgende week kan
iedere Provense voetballiefhebber weer, om
de 14 dagen, in eigen dorp genieten van de
voetbalsport. Inderdaad, onze seniorsploeg be-
gint zondag 23 juli het nieuwe seizoen met
een vriendenmatch tegen Leke. Deze wed-
strijd gaat door op het terrein van Leke om
17 u. De .volqende 4 weken speelt onze eerste
ploeg zoals ieder jaar de bekermatchen. Vol-
gende matchen staan op het programma:
op 30-7-1978: B.S. Poperinge - T.S.C.
op 6-8-1978: T.S.C. - Sassp. Boezinge (3e pr.)
op 13-8-1978: S.K Vlamertinge(3e pr.) - T.S.C.
op 20-8-1978: T.S.C. - S.K. Reningelst (3e pr.)
Telkens om 17 uur.
Zoals u zelf kunt oordelen krijgen onze se-
niors een bijzonder zware opgave, zodat on-
ze spelers de vocale steun van de 13e man
hard zullen nodig hebben. In ieder geval re-
kenen onze spelers op de supporters.

Briefke van uw pastoor
VOORSTEL

Dierbare Parochianen,
Als ik het bivak te Clairmarais van onze chi-
ro-jongens ben gaan bezoeken, dan stel ik
vast dat zij voor zo'n kamp gedurende 10 da-
gen toch nogal 't een en 't ander nodig heb-
ben en dat dit voor de chiro nogal wat onkos-
ten met zich meebrengt. Ik weet het wel, ie-
der jongen die meegaat betaalt iets, maar U
weet dat men met 100 fr. per dag niet ver kan
springen.
Kom, het ware een schone geste, moesten
we de omhaling in de kerk van het aanstaande
week-end 15 en 16 juli eens laten doorgaan
voor onze chiro-Proven. De chiro is onze jong-
ste jeugdbeweging die veel aktiviteiten heeft
binst een groot verlof niet alleen, maar gans
het jaar door. Het is wellicht ook de jeugdbe-
weging die het meest moet putten uit de kas.
Ik weet ook dat de mensen van Proven onze
chirogroep genegen is, en dat ze voor een
keer een milde steun zullen geven in de
schaal die zal aangeboden worden in al de
missen van zaterdagavond 15 juli en zondag
16 juli aanstaande, en dit ten bate van de
chiro-Proven. Ik dank U bij voorbaat.



PRIESTER VAN DIENST (v. 23 tot 29 juli)
E.H. Maes, past. Krombeke. Tel. 40.01.84
PRIESTER VAN DIENST (v. 30 juli tot 5 aug.)
E.H. Ollivier, past. Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville. Tel. 30.03.38 (23 juli)
Dokt. Braem. Tel. 42.27.91 (30 juli)
Veearts Goethals, Tel. 30.02.67 (23 juli)
Apoteek E. Regheere, Tel. 30.02.67 (23 juli)
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Vrijdag 21 juli
15 u. P!. Huw. mis v. Guido Dewicker

en Martine Vandeputte
Zaterdag 22 juli - H. Maria-Magdalena
10.30 u. P!. Huw. mis v. Paul Desomer

en Gerda Vermeersch.
19 u. 1ste Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Deniere, echtgenote v. Hector De-
coene

Zondag 23 juli
8 u. Gez. Gem. mis v.d. Parochianen
10 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Sylvain

Joos, echtg. v. Madeleine Staelen
Maandag 24 juli - H. Christina
8 u. H. mis v. overl. echtgenote

(G.M.D.)
Dinsdag 25 juli - H. Jacobus
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 26 juli - H. Joachim en Anna
8 u. H. mis v. over!. zuster (A.G.)
Donderdag 27 juli
8 u. H. mis v. over!. ouders (D.D.)
Vrijdag 28 juli
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot (K.V.)
Zaterdag 29 juli - H. Martha
15 u. P!. Huwelijksmis v. Vvo Vanden-

broucke en Lieve Vanneste.
19 u. Gez. Jaarmis voor Maurits De-

schreve!.

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 27 22 juli 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

Zondag 30 juli
8 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. André

Worm.
10 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Achiel

Beudaert, wedn. v. Maria Durant.
Maandag 31 juli - H. Ignatius
8 u. H. mis v. over!. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 1 augustus - H. Alfonsus
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 2 augustus
8 u. H. mis v. over!. ouders (D.D.)
Donderdag 3 augustus
8 u. H. mis v. over!. ouders v. vader

(M.D.)
Vrijdag 4 augustus - H. Pastoor v. Ars
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 5 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr v.d. grot en St.

Kristoffel tot int. v.d. qevers
19 u. Gez. mis v. Remi Ouaghebeur-

Verbrigghe Cordula.
Zondag 6 augustus
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. voetbalclub T.S.C.-

Proven
Voor twee keer
De aangevraagde H. missen zijn in dit paro-
chieblad voor twee weken aangeduid. Zo telt
dit parochieblad voor twee weken.

Lectoren van zondag 23 juli
- Geert Delanote: zaterdagavond 19 u.
- Danny Maerten : zondagmorgen 8 u.
- Ann Joos: zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
- Ghilda Sioen, dochter v. wijlen Mcdard en

Julia Lauwers, overl. in 't rustoord "Clep"
te Hoogstade, woensdag 12 juli '78 in de
leeftijd van 88 j. en die maandag 17 juli '78
om 10.30 u. te Proven werd begraven.

- Madeleine Vandaele, wed. van Georges Del-
maere, overl. in 't rustoord te Proven, vrij-
dag 14 juli '78 in de leeftijd van 76 j. en die
woensdag 19 juli '78 om 10 u. te Roesbrugge
werd begraven.

- Gaston Rosseeuw, echtgenoot v. Paula Thul-
liez, overl. te Poperinge zondag 16 juli '78 in
de leeftijd van 60 j. en die vrijdag 21 juli om
10 u. te Proven begraven wordt.

Te Deum
Te Deum op zondag 23 juli na de hoogmis
te 10 u., ter gelegenheid van het feest van
de dynastie.

Alexisfeesten te Proven op 29 - 30 juli
Het feestkomitee van Proven wil tijdens het
laatste weekend van juli een heel autentieke
Vlaamse kermis plannen als bijdrage tot het

"Jaar van het dorp in het Poperingse". Die
kermis werd omgedoopt tot de Alexisfeesten,
naar de naam van de heilige die vereerd
wordt in een kapel van het Provense Couthof.
Het weekend wordt op 29 juli ingezet met een
wijnkaarting die om 19 uur start.
Op 30 juli worden de Alexisfeesten te 14.30 u.
officieel geopend. In de loop van de namiddag
worden allerhande volkse en folkloristische
evenementen geprogrammeerd. Er wordt geen
moeite gespaard om het volkse amusement
uit vroegere tijden een nieuw elan te geven.
Men wil tevens Proven in alle mogelijke facet-
ten voorstellen.
Een grote ballonwedstrijd wordt uitgeschre-
ven en alle schoollopenden kunnen zich daar-
voor laten inschrijven.
De meeste aktiviteiten gaan door in de loka-
len van de meisjesschool. Maar 's avonds is
er onder de "zomerhemel ' een bal gepland
als sluitstuk van deze vernieuwde uitgave van
de Provense Alexisfeesten.

Bond der bejaarden - hartenstroef
Uitslag der kaarting van 13 juli. Er waren 60
aanwezigen. Behaalden 3 partijen: Larnaire
Marcel (361 pt.) - Decadt Oscar (304 pt.) -
Gast Leopold (290 pt) - Lamaire Zulma (283 pt)
Goussey Agnès (276 pt) - Deturck Honoré
(269 pt.) , Volgende kaarting op 27 juli.

Verhuizing
Vanaf maandag 24 juli neemt Dr. Bal zijn in-
trek in een woning gelegen: Alexisplein nr.8.
Tel. blijft hetzelfde: 30.00.72

Naar Parijs
De muziekvereniging richt op zaterdag 26 en
zondag 27 aug. een 2-daagse reis in naar Parijs
en Versailles. De prijs bedraagt 2200 fr. In die
prijs is begrepen: autocar, 1 dag volledig pen-
sion in driesterrenhotel (avondmaal. slapen,
ontbijt, middagmaal), chauffeur en gids. In-
lichtingen en inschrijving bij Alfons Debergh,
Obterrestr. 42, tel. 300770; dit tot 10 aug.

Briefke van uw pastoor
UITRUSTEN

Dierbare Parochianen,
Er bestaat in onze wereld van vandaag ver-
schrikkelijk veel luxe, zelf in ons eigen leef-
milieu. Een ding vergeten ons mensen zeer
dikwijls, namelijk dat uitrusten geen luxe is.
Rust en slaap zijn geen luxe. Het ritme van
de menselijke aktiviteit wordt meestal ver-
kracht, en dat is zeer schadelijk voor de ge-
zondheid, 't is juist dit wat de mens vergeet.
't Is altijd maar juu], met weinig slaap en wei-
nig rust. Wie kan dit uithouden, zonder zich-
zelf pijn te doen. En daarom zeggen we met
klem: "uitrusten is geen luxe! ' Ik hoorde
eens van een pater vertellen: er worden meer
problemen opgelost, met één nacht er over te
slapen, dan met veertien dagen er over te
praten, Niets is meer voordelig, niets is meer
renderend, niets is meer waard, dan een uit-
geslapen mens.



PRIESTER VAN DIENST (v. 6 tot 12 aug.)
E. H. Declercq, Pastoor Haringe. Tel. 30.06.09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere: Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (6 augustus)
Dokt. Provoost. Tel. 40.00.20 [;-,
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek Darras, Alveringem.
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 5 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.LVr v.d. grot en St.

Kristoffel tot int. v.d. gevers
10 u. P!. Begrafenis van Henri Matton

echtg. van Martha Baert
19 u. Gez. mis v. Remi Ouaghebeur-

Verbrigghe Cordula.
Zondag 6 augustus
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. voetbalclub T.S.C.-

Proven
Maandag 7 augustus
8 u. H. mis v. over!. vader en moeder

(T.S.)
Dinsdag 8 augustus - H. Dominicus
8 u. H. mis v. over!. echtgenote

(GD.M.)
Woensdag 9 augustus
8 u. H. mis v. over!. vader (M.T.)
Donderdag 10 aug. - H. Laurentius
8 u. H. mis v. over!. vader (M.D.)
Vrijdag 11 augustus - H. Clara
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 12 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en St.

Kristoffel tot int. van de gevers
19 u. Gez. Jaarmis v. Oscar Busschaert

echtg. v. Irma Monkerhey en over!.
familie.

Zondag 13 augustus
8 u. Gez. mis v. Bertha Dewippe,

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 28 5 aug. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

echtgte v. Maurits Viaene vwo vrien-
den en geburen.

10 U. 5de Gez. 6-wekenmis v. Achiel
Beudaert, wedn. V. Maria Durant.

Lectoren voor zondag 6 augustus
- Conny Dehondt: zaterdagavond 19 U.

- Danny Maerten : zondagmorgen 8 u.
Ludo Rappelet : zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Henri Matton, echtgenoot van Martha Baert,
overleden te Poperinge op zondag 30 juli '78
in de leeftijd van 74 j. en die zaterdag 5 aug.
'78 om 10 u. te Proven wordt begraven.

Huwelijksaankondigingen
Guido Monkerhey, Gasthuisstraat 4, Proven
en Marie-Thérèse Muylle van Haringe.
Luc Verhaeghe van St.-Jan-ter-Biezen en
Erna Dewickere, Reningsestraat 15, Proven.

Gesloten
Bakkerij Rubben, Obterrcstraat 12 Proven,
vanaf 8 tot en met 15 augustus inbegrepen.
Bond.idee.Bejaarden - I-Iar-tens troef
84 Aanwezigen - Behaalden 3 partijen:
Desmytter Guillaume 448 p.
Pacco Maurice 360 - D'Hooghe Madelelne 354
Veyer Georges 323 p. - Dewippe Martha 320 p.
Pacco Achiel 305 p. - Brysbaert Maurlce 284 p.
Devloo Georges 278 p. - Kino Firmin 259 p.
Surgeon Gabrielle 187 p.
Volgende kaarting : donderdag 10 augustus

Bond der Bejaarden
Dit is een vriendelijke uitnodiging tot het na-
middagfeest voor de derde leeftijd op maan-
dag 7 augustus '78 ter gelegenheid van de
dertiende Fancy-fair te Krombeke. Opstappen
om 13.30 u. op de Markt. Gratis vervoer. Ieder-
een welkom.

Vakantieregeling Raiffeisenkas Proven
Volledig gesloten:
vanaf vrijdagmiddag 4 tot en met 7 augustus

van 8 tot 26 augustus: Open 's voormiddags
donderdag: gans de dag gesloten.

Laatste Biertap
Ter gelegenheid van het afscheid uit het café
en de zaal "St.-Elooi" door de uitbaters AI-
bert Deprey-Lemahieu Madeleine met 1 sep-
tember '78, wordt een laatste biertap gehou-
den in het week-end van zaterdag en zondag
19 en 20 augustus aanstaande. Iedereen wel-
kom. Albert en Madeleine
Voetbalnieuws
TRANSFERS: T.S.C. - Proven
Scharre Danny voor 1 jaar naar F.C.-Poperinge
Devloo Stefaan voor 1 jaar naar F.C.-Poperinge
Candaele Theo voor 1 jaar naar Racing-Gent

(bevordering)
Scharre Edwin terug naar F.C.-Poperinge.
Volgende spelers versterken onze rangen:
Beddeleem Leo voor 1 jaar van F.C.-Poperinge

Cambron Willem voor 1 jaar V. F.C.-Poperinge
Declerck Frans voor 1 jaar van S.K.-Nieuw-

kapelle
Deschot Albert van F.C.-Woesten
Devroedt Mark en Boutten Y. v. F.C.-Poperinge
Ploegen: Bij gebrek aan juniorsspelers start
onze club de kompetitie met 2 reserveploe-
gen, daarnaast nog een knapenploeg en na-
tuurlijk een seniorsploeg. In totaal dus 4 ploe-
gen, hopelijk wordt de goede ploeggeest die
verleden jaar in alle ploegen heerste ook dit
jaar bewaard.

Briefke van uw pastoor
OP ZOEK NAAR EEN SCHAT

Dierbare Parochianen,
In iedere mens, meen ik te mogen zeggen,
sluimert een schattenjager. Met andere woor-
den: mensen willen een schat ontdekken.
Ik herinner mij toen ik kind was het groot suc-
ces van de schattenjacht voor kinderen op
het strand. Zij zoeken en delven er lustig op
los, vol spanning en verwachting. Blij verrast
ondekken zij dan achter een duin of diep in
fiet zaiid rnooie qescfiênken.
Zo zijn ook de grote mensen. Ze plannen rei-
zen onder de vakantle en gaan dan ook op
schattenjacht. Die schatten zijn voor sommi-
gen niets anders dan zoveel mogelijk souve-
niers bijeen vergaren. Meer verfijnde kenners
zoeken eerder naar zeldzame stukken, kunst-
stukken uit verre streken of uit het verleden.
Voor hen zijn schatten allerhande antiquitei-
ten. Nog anderen hebben fijne, gastvrije men-
sen ontdekt, schatten van mensen, bij wie het
goed was te verblijven.
Ik wil nu de vraag stellen: is het nodig van
ver te reizen om schatten te vinden?
Ik wil hier enkele schatten opnoemen die we
in onze onmiddellijke omgeving kunnen vinden
- er is de schat van de rust: niet enkel voor

de zenuwen, maar ook voor geest en hart,
die kunt ge vinden in een zetel gezeten in
uw eigen hoveke of langs de graskant
er is de schat van de wijde natuur: in onze
eigen streek te vinden.
er is de schat van de mensen: eerst die
mensen, met wie u van uw huis een thuis
kunt maken, en dat zijn de leden van het ei-
gen gezin. De schat van het gezinsleven is
voor velen te ontdekken of te herontdekken.
er is de schat van onze kinderen: helaas,
kinderen worden veel te vroeg ingeschakeld
in het leefpatroon van de volwassenen
er is ook nog de schat van de vriendschap:
er zijn vrienden aan wie u reeds lang een
bezoek of een brief schuldig zijt
uiteindelijk is de verborgen schat voor ons
niet iets maar iemand: God in ons midden.
Een rustige Eucharistieviering op een vakan-
tiedag is een schat. Kristus vinden in iedere
kerk.

Één dingen is zeker, de mensen blijven spelen
met wat klatergoud en laten de echte waar-
den bedolven liggen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 13 tot 19 aug.)
E.H. Vanden Abeele, Past. Roesbr. Tel. 30.09.74
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67 V
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
ZONDAG DIENST
Dokt. Vandenberghe (13 aug.) tel. 30.06.37
Dokt. Vandercruysse (15 aug.) tel. 30.06.47
Veearts Busschaert (13 aug.) tel. 44.53.63
Veearts Vandenberghe (15 aug.) tel. 33.81.61
Apoteek Ascrawat (13 aug.) Lo
Apcteek.Dubaere (15 aug.) Reninge
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 12 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en St.

Kristoffel tot int. van de gevers
19 u. Gez. Jaarmis v. Oscar Busschaert

echtg. v. Irma Monkerhey en over!.
familie.

Zondag 13 augustus
8 u. Gez. mis v. Bertha Dewippe,

echtgte v. Maurits Viaene vwo vrien-
den en geburen.

10 U. 5de Gez. 6-wekenmis V. Achiel
Beudaert, wedn. V. Maria Durant.

Maandag 14 augustus
8 U. H. mis V. over!. vader en moeder

(T.S.)
19 U. Gez. mis voor Ere-pastoor E.H.

Michiel De Geeter.
Dinsdag 15 augustus -

O.L.Vr. Hemelvaart
8 U. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 U. 4de Gez. 6-wekenmis V. Sylvain

Joos, echtg. V. Madeleine Staelen.
Woensdag 16 augustus - H. Arnoldus
8 U. H. mis V. over!. echtgenote

(G.D.M.)
Donderdag 17 augustus
8 U. H. mis V. over!. vader (M.T.)
Vrijdag 18 augustus
8 U. H. mis V. over!. echtgenoot (K.V.)
Zaterdag 19 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.Vr v.d. grot en St,

Kristoffel tot int. v.d. gevers

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 29 12 aug. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

10 U. P!. Huw. mis V. Guido Monkerhey
en Marie-Thérèse Muylle.

19 U. Gez. mis V. Irma Standaert, echt-
genote V. Georges Decaesteker vwo
de geburen.

Zondag 20 augustus
8 U. 5de Gez. 6-wekenmis V. André

Worm.
10 U. Gez. Jaarmis V. Maurits Deraedt-

Top Maria.
Lectoren van zondag 13 augustus
- Raf Busschaert : zaterdagavond 19 U.

- Filip Sergie: zondagmorgen 8 u.
- Rik Berquin : zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Gilbert Kinget, echtgenoot v. Lutgarde Vandae-
le, overl. te Poperinge op 4 aug. '78 in de leef-
tijd van 52 jaar en die woensdag 9 aug. '78
om 10.30 U. te Roesbrugge-Haringe werd be-
graven.

Gebo-orte
Johnny Veniere, z. v. Frans en Magda EIslan-
der, geboren te Poperinge op zaterdag 5 aug.
Provenplein 22, Proven.

Grote zoet-warenkaarting
Op 15 augustus 1978, bij Antoon Buseyne-Van-
denbroucke, Café ,,'t Hopland ".
1 maal kaarten, winnaars winnen een reuze
pak naar keus tussen verse koeken, wafels of
peperkoek.
Aanvang te 18 u. Inleg 25 fr. Maat naar keus.
Iedereen welkom.

Pyrowet Proven
Algemene herhaling van onze dansen
- voor hen die iets extra willen herhalen

om 20 u.
- voor hen die zich reeds gevorderd voelen

om 20.30 u.
Dit gaat door in zaal ,,'t Rozenhof " op don-
derdag 17 augustus.

Bij de dood van de paus
Als de Paus de laatste adem heeft gegeven,
verwitigd men de Kardinaal-kamerheer, die
zich in paarse habijt naar het paleis begeeft.
Vooraleer binnen te gaan in de kamer van de
overledene, klopt hij driemaal op de deur met
een gouden hamer en roept telkenmale de H.
Vader bij zijn naam. Binnengegaan, doet hij de
knieval met de andere kardinalen en zegt het
gebed tot zielerust van de overleden Paus.
Dan staat hij recht, nadert het lijk en klopt met
een zilveren hamertje driemaal op het hoofd
van de Paus. Daarna keert hij zich tot de om-
staanders en zegt: "de Paus is werkelijk
dood". De Kardinaal-Deken overhandigt hem
de vissersring en andere kentekenen van de
overledene, waarvan men de naam wegneemt,
gezien de Souvereiniteit heeft opgehouden en,
de Kardinaal-kamerheer neemt bezit van het
pauselijk paleis.

Folkloristische Hoevedag
Roesbrugge, hoeve "Ter Linde". Zondag 13
aug. vanaf 14 u. Een heruitgave van vorig jaar
met nieuwe aktiviteiten.
Zat. 12 aug. te 20 u. : 2de Hoevebal.

Voetbalnieuws
T.S.C. - Sassp. Boezinge (3de prov.) : 2 - 2
Een onstuitbare J. Pareyn toonde zijn talent
toen hij na een mooi nummertje een prachtig
doelpunt scoorde. Na de rust waren de bezoe-
kers het meest in het aanval en het werd 1 - 2.
In de 80e min. kwam onze ploeg weer op ge-
lijke hoogte langs Parmentier die een flater
van de doelman afstrafte.
Wedstrijden voor volgend weekend:
Zat. 12-8: Knapen T.S.C. - V.V. Vladslo te 16 u.
Zon. 13-8 Seniors: S.K. Vlamertinge - T.S.C.
vertrek om 16 u. om 17 u.

Gesloten
Jacques Berquin op 14 en 15 aug. '78

Briefke van uw pastoor
- "Paus Paulus 'de Vide is overleden

Dierbare Parochianen.
Bij het overlijden van Paus Paulus de 6de zou-
den we kunnen schrijven:" de tijd verslindt de
steden, geen tronen blijven bestaan ... ". Dit
is voor de pausen geen waar, want één dynas-
tie is aan de wet der eeuwen ontsnapt, nl. die
van de Pausen. Op het puin van het oude Ro-
me der Cesaeren, is een nieuwe stad gere-
zen: en hoe dikwijls ook zij door de tijd is
verslonden, verwoest en uitgebrand, de troon
der Pausen blijft overeind staan. Het is zelfs
geen troon, het is maar een stoel, de stoel
van Petrus.
Meer dan 1900 jaar geleden komt een Wonde-
re Man, door het kleine land van Israël en Hij
roept een visser van achter zijn netten. "Gij
zijt Petrus, de Steenrots, en op u zal ik mijn
kerk bouwen".
En na zoveel eeuwen, woont zijn 266e opvol-
ger te Rome, bij de grootste basiliek ter we-
reld, waar, onder het altaar, de Palestijnse
visser ligt begraven.
Terwijl keizers, koningen, veroveraars en dic-
tators verdwijnen, meestal vóór hun eigen rij-
pe leeftijd, blijft het pausdom voortbestaan in
ongebroken kracht, niettegenstaande vervol-
ging, foltering, tegenwerking en zwakheid.
We mogen dus onomwonden schrijven: on-
danks druk van buiten, en nog gevaarlijker be-
derf soms van binnen, staat heerlijker dan ooit
tevoren Sint-Pieter's stoel vast.
Met menselijke verklaringen schiet men hier
tekort. Achter deze oud Mannen in 't wit ge-
kleed, met zegenend gebaar, staat iets dat bo-
venmenselijk is, staat Iemand die niet van de-
ze wereld is. Achter de laatste Paus, Paus Pau-
lus de 6de, zoals achter de eerste Petrus,
staat de Heer, die zeker was dat zijn stoute
verklaringen door de eeuwen niet zouden
voorbijgaan: "Ik ben met u, tot het einde der
tijden" .



PRIESTER VAN DIENST (v. 20 tot 26 aug.)
E. H. Maes, Pastoor v. Krombeke. Tel. 40.01.84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (20 augustus)
Dokt. Verhoeven. Tel. 38.82.71
Veearts Vulsteke. Tel. 33.41.17
Apoteek Godderis. Oostvleteren
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 19 augustus
10 u. P!. Huwelijksmis v. Guido Mon-

kerhey en M.-Thérèse Muylle
19 u. Gez. mis v. Irma Standaert, echt-

genote v. Georges Decaesteker vwo
de geburen.

Zondag 20 augustus
8 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. André

Worm.
10 u. Gez. Jaarmis v. Maurits Deraedt-

Top Maria.
Maandag 21 augustus
8 u. H. mis v. overl. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 22 augustus
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 23 augustus - H. Rosa
8 u. H. mis v. overl. moeder (MD.R.)
Donderdag 24 aug. - H. Bartholomeus
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.)
Vrijdag 25 aug. - H. Lodewijk
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (KV.)
15 u. P!. Huwelijksmis van Luc

Verhaeghe en Erna Dewickere
Zaterdag 26 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot en St.

Kristoffel tot int. van de gevers
19 u. Gez. Jaarmis v. Margriet Degrae-

ve, echtgte v. Cyriel Dever
Zondag 27 augustus
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Sylvain

Joos, echtg. v. Madeleine Staelen

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 30 19 aug. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

Lectoren voor zondag 20 augustus
Rik Ryon : zaterdagavond 19 u.

- Danny Maerten : zondagmorgen 8 u.
- Noëlla Gruwez: zondagmorgen 10 u.

Huwelijksaankondiging
Geert Ryckeboer, Couthoflaan 22, Proven en
Carine Loose, Brugsesteenweg 52, Veurne.

Gevonden
Kinderarmbandje, waarop de naam Sandra
Worm en de datum 7.3.'77. Terug te bekomen
in de pastorie.

Bond der Bejaarden
Op donderdag 7 september '78 gaan we op
reis naar Oudenaarde. Bezoek aan Stadhuis en
Valleien van Oudenaarde. Vertrek te Proven
om 12.30 u. Prijs: 195 fr. Zich aangeven bij
Maria van Pols.

K.l.J. Dansfeest
op zondag 20 aug. '78 te 20 u.: K.L.J.-dans-
feest met orkest .. Rocky and the Lords" in
de Bierkelders Feys. Vóórverkoop 60 fr. In-
gang 80 fr. Kaarten te verkrijgen bij bestuurs-
leden en leden. Iedereen lïarteliTk welkom.

Laatste biertap
Ter gelegenheid van het afscheid uit het café
en de zaal .. St.-Elooi .. door de uitbaters AI-
bert Deprey-Lemahieu Madeleine met 1 sep-
tember '78, wordt een laatste biertap gehou-
den in het week-end van zaterdag en zondag
19 en 20 augustus aanstaande. Iedereen wel-
kom. A/bert en Made/eine

Bond der Bejaarden - Hartens troef
76 Aanwezigen -' Behaalden 3 partijen:
Butaye Rosa 396 p. - Creus Alice 378 p.
Indevuyst Achiel 356 p. - Zyde Joseph 343 p.
Spriet Jéröme 317 p. - Butaye Valère 294 p.
Gast Leopold 268 p.
Volgende kaartinq op donderdag 24 augustus.

Oktober-kermis
Herbergiers of verenigingen die ter gelegen-
heid van oktoberkermis feestelijkheden of ver-
makelijkheden willen inrichten en hiervoor een
toelage wensen te ontvangen dienen dit zo
vlug mogelijk aan te vragen aan het feestcomi-
té, Obterrestraat 42, Proven.

Voetbal nieuws
SENlORS : Bekermatch : S.K. VLAMERTINGE-

T.S.C. PROVEN: 1-0
Ook tegen deze 3de provincialer stond onze
ploeg goed zijn man. In een evenwichtige eer-
ste 30 min. bleven de doelkansen uit. In de
32 min. kreeg de S.K. rechtsvoor een afgewe-
ken bal in de voeten en werkte mooi af 1-0.
Met enkele mooie kombinaties deed ons team
de S.K.-verdediging beven maar de afwerking
was er niet.
Na de rust werd onze doelman bijna verrast
door enkele kanonschoten van S.K. midvoor.
Aan de overzijde kregen de verdedigers enke-
le malen de stuipen op het lijf toen een op de
loer liggende Vandromme D. als een duiveltje
uit een doosje hun de bal afsnoepte en ei zo

na scoorde. Een uitstekende TSC-verdediging
vangde de S.K. aanvallen steeds goed op. Net
als verleden week eindigde onze ploeg sterk,
maar miste stootkracht vooraan om de 1-0
achterstand op te halen. Tn deze wedstrijd
liet vooral onze verdediging, met Beddeleem,
Delerue P., Ryckeboer E., Vulsteke M. (Huy-
ghe B.), zich opmerken als beste ploegonder-
deel.
KNAPEN: T.S.C. - V.V. VLADSLO: 0-5 Oefenm.
Ondanks het verlies kunnen onze knapen te-
rugblikken op een noeie wedstrijd waarin ze
met mooi samenspel enkele uitstekende aan-
vallen opbouwden, de doelkansen bleven ech-
ter zonder afwerking.
Wedstrijd voor zondag a.s. :
Sentors : T.S.C. - S.K. Reningelst (3de prov.)
om 17 u. Supporters wees op post! ! !

Briefke van uw pastoor
EEN NIEUWE PAUS

Dierbare Parochianen.
Op vrijdag 25 augustus '78 gaan de kardinalen
in conclaaf om een nieuwe Paus te kiezen.
Wat kan ik u daarover vertellen! In alle geval:
er is in de wereld geen gebeurtenis die meer
geestdrift verwekt dan de verkiezing van een
nieuwe Paus. De kardinalen, die aan de keuze
moeten deelnemen, moeten dus zo spoedig
mogelijk naar Rome komen. Maar ook uit alle
streken van de wereld stromen de journalisten
er toe en overrompelen opgewonden de tele-
graaf en telefoonburelen der eeuwige stad. Er
staat een gonzende, overgrootte menigte volk
op het St.-Pietersplein en ze bespiedt uren-
lang onrustig de schouw boven de Sixtijnse
kapel. Stijgt er rook uit op ? En welke rook is
het? Wit of zwart? Want, indien de stem-
ming zonder uitslag is, worden de stembrief-
jes tesamen met wat stro verbrand, en zo
stijgt er zwart rook op uit het schouwt je. Dat
beduidt dat er nog geen paus is. En de menig-
te die steeds in getal en ongeduld aangroeit,
blijft uren en dagen staan wachten, tot opeens
uit de schouw een lichte witte rookwolk in de
hoogte opgaat (nu werden alleen de stem-
briefjes verbrand zonder stro). Witte rook: de
keuze is gedaan, er is een nieuwe paus. En
het volk roept in al de talen der wereld, zij
die staan op het St.-Pietersplein, zij die kij-
ken naar de televisie: .. Leve de Paus". Een
kardinaal treedt naar voren op het balkon en
hij spreekt de woorden uit, die de engel in de
kerstnacht sprak: .. Annuntio vobis gaudium
magnum! Habemus papam ..... Ik verkondig U
een grote vreugde: wij hebben een Paus" en
hij voegt er aan toe de naam van de kardi-
naal die als Paus werd verkozen.
Er ontstaat een geroezemoes onder het volk
dat uitzwelt tot een gedreun: Leve de Paus.
En de postbedienden en de klerken werken
om het meest, erger dan na een gewonnen
veldslag: de nieuwstijding verspreidt zich in
één, twee, drie over de ganse wereld: wij
hebben een Paus. Ja, iedereen is daarmee be-
kommerd, de een uit liefde, de ander uit
nieuwsgierigheid.



PRIESTER VAN DIENST (v. 27 aug. - 2 sept.)
E. H. Ollivier, Pastoor Proven. Tel. 300391
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere : Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (27 augustus)
Dokt. Bal. Tel. 300072
Veearts Vandenberghe. Tel. 3381 61
Apoteek Taveirne, Woestcn
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Vrijdag 25 aug .. 1't.1.od~wtfIr"""
15 u. PI. Huwelijksmis van Luc
Verhaeghe en Erna Dewickere

Zaterdag 26 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot en St.
Kristoffel tot int. van de gevers

19u. Gez. Jaarmis v. Margriet Degrae-
ve, echtgte v. Cyriel Dever

Zondag 27 augustus
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10 u. Gez. Jaarmis v. André Heens
echtg. v. Gerarda Gheeraert

Maandag 28 aug .. H. Augustinus
8 u. H. mis v. overl. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 29 augustus
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 30 augustus
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke
Voorzienigheid (V.C.)

Donderdag 31 auqustus »

H. Maria Middelares
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.)
Vrijdag 1 sept .. Eerste Vrijdag
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.V.)
Zaterdag 2 september
8 u. H. mis ter ere v. O. L. Vrouw v. d.
kapel v. d. Blokke tot int. v. d. gevers

19 u. Gez. Jaarmis v. Cyriel Rappelet
-Faes Magdalena en overl. zoon André
Zondag 3 september
8 u. Gez. Jaarmis v. Cyriel Decaeste-
ker-Ghesquiere Maria

Ons
Parochieblad
Proven
7e Jaargang Nr 31 26 aug. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

10 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Sylvain
Joos echtg. v. Madeleine Staelen

lectoren voor zondag 27 aug.
- Guy Bouw: zaterdagavond 19 u.
- Rik Berquin : zondagmorgen 8 u.
- Raf. Busschaert: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
Sieglinde De Grendel, d. v. Bernard en Char-
lotte Battheu, Roesbruggestraat 11, Proven.

Chirn- Proven
Alle rakkers gaan zondagnamiddag zwemmen.
Breng fiets, zwemgerief en 25 fr. mee. Een
duik in het frisse nat zal op het einde van de
vakantie veel deugd doen.

Jeugdhuis "Die Croone " opnieuw
Voortaan zal het Jeugdhuis .. Die Croone .. el-
ke zaterdagavond open zijn vanaf 19.30 u. Het
Jeugdhuis wil alle jongeren op een gezonde
en aangename manier ontspanning bieden. El-
ke zaterdagavond is iedereen welkom.

Pastoors van Proven in de loop der
tijden
Jacobus Cat ? - 1409
Josephus Bous 1409 - 1440
Antonius Deconynck 1440 - 1469
Anselmus Saeye 1469 - 1502
Nicolaus Losin 1502 - 1532
Christianus Loten 1532 - 1564
Andreas Petit 1564 - 1577
Petrus Verschoote 1577 - 1596
Augustinus Genotten 1596 - 1612
Joannes Conynck 1612 - 1619
Jacobus Demay 1619 - 1646
Judocus Devleeschauwer 1646 - 1649
Valentinus Leroy 1649 - 1705

(Deken)
Fredericus Loys 1705 - 1724
Benedictus Verstraete 1724 - 1760
Joannes Baptist Coudron 1760 - 1785

(Deken)
Albertus Deneut
Petrus Callens
Andreas Weens
Petrus Lernan
Bernardus Landuyt
Angelus Vandepoei
Desiderius Dewulf
Franciscus Bettenof
Carolus Lowagie
Augustinus Comeyne
Josephus Cosyn
Josephus Marques
Michaël De Geeter
Michaël Ollivier

Bedanking
Ter gelegenheid van het afscheid uit het café
en de Zaal .. St.-Elooi .. door de uitbaters AI-
bert Deprey-Lemahieu Madeleine met 1 sep-
tember '78, dat besloten werd met een laatste
tap in het week-end van zaterdag en zondag
19 en 20 aug. 11.,houden de uitbaters Albert
en Madeleine eraan hun klienteel van harte te

1785 - 1823
1823 - 1830
1830 - 1831
1831 - 1842
1842 - 1876
1876 - 1886
1886 - 1891
1891 - 1912
1912 - 1925
1925 - 1943
1943 - 1952
1952 - 1965
1965 - 1971
1971 -

bedanken om de vele jaren trouw aan het café
en de Zaal .. St.-Elooi ", Onze welgemeende
dank aan allen. A/bert en Made/eine

Voetbalnieuws
SENlORS : T.S.C. - S.K. RENINGELST: 1-1
Strafschoppen 2-3. Het werd een wedstrijd
zonder tempo waarin de spelers vooral moes-
ten vechten tegen de hitte. Reningelst kwam
op voorsprong in de 20' na misverstand in de
verdediging. Na de rust werd een pas van
Sylvain Deboutte dcor een paniekerige S.K.
verdediqirv in eigen doel gewerkt.
Wedstrijden voor volgend weekend:
Zat.: Knapen: T.S.C. - B.S. Poperinge te 16 u.
Zondag Derby Res. : T.S.C.A. - T.S.C.B. 9.30 u.

Sen. : oefenmatch : Hondschote - T.S.C. 16 u.
Vertrek te 15 u.

Bericht aan de pronostiekers .. Paars-Wit" :
degenen die nog willen inschrijven kunnen dit
nog tot zaterdag bij F. Notredame, café .. De
Tramstatie ".

Briefke van uw pastoor
EEN BEETJE GESCHIEDENIS

Dierbare Parochianen,
Morgen vrijdag 25 aug. '78 begint te Rome
het conclaaf voor de keuze van een nieuwe
pastoor. Daarover kan ik U niet veel vertel-
len. Maar ik kan U wel entwat zeggen over
de grootste kerk der wereld: de St.-Pieters-
kerk te Rome.
Constantijn de Grote bouwde de Vaticaanse
basiliek op de plaats der renbaan van Keizer
Nero, en gebruikte voor de grondvestingen de
stenen der renbaan. De eerste St.-Pieterskerk
telde vijf beuken en was 113 meter lang en
37 meter breed. Het graf van de H. Petrus in
de onderkerk en ook het hoofdaltaar waren
buitengewoon rijk met goud en verguld zilver
versierd. Dat heerlijk werk van de eerste kris-
ten keizer Constantijn werd in 842 geplunderd
en gedeeltelijk verwoest.
Paus Nicolaas V (1447-1455) vatte het plan op
een grote, nieuwe St.-Pieterskerk te bouwen
op dezelfde plaats. Onder Paus Julius II (1503-
1513) ontwierp Bramonte de plannen van de
tegenwoordige reuzenbouw. In 1547 werd de
voltooiing van het reuzenwerk opgedragen
aan Michelangelo, architect, beeldhouwer en
schilder, die enkele wijzigingen in de plan-
nen aanbracht. Bij zijn dood in 1564 was de
kerk zo goed als voltooid.
In 1592 had de plechtige inwijding plaats. Het
~ebouw is 187 meter lang. Het middenschip
IS 25 meter breed en 45 meter hoog. De vier
kolommen die de reuzen koepel schragen, heb-
ben een omtrek van 71 meter en de koepel
zelf is, van binnen gemeten, 123,5 meter hoog.
Het grote hoofdaltaar is bekroond met een
reusachtig baldakijn, rustend OP vier bronzen
kolommen. Onder dit hoofdaltaar bevindt zich
het graf van de H. Petrus, met enige daar-
naast gelegen vertrekken, de grotten van St.-
Pieter geheten, het zijn echte museums van
kunstschatten en heiligdommen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 3 tot 9 sept.)
E.H. Declercq, Pastoor Haringe. Tel. 300609
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Apoteek E. Regheere: Tel. 30.02.67
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (3 sept.)
Dokt. Vulsteke. Tel. 422791
Veearts Goethals. Tel. 300267
Apoteek E. Regheere. Tel. 300267
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Vrijdag 1 sept. - Eerste Vrijdag
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (Kv.I
Zaterdag 2 september
8 u. H. mis ter ere v. O. L. Vrouw v. d.

kapel v. d. Blokke tot int. v. d. gevers
19 u. Gez. Jaarmis v. Cyriel Rappelet
-Faes Magdalena en overl. zoon André
Zondag 3 september
8 u. Gez. Jaarmis v. Cyriel Decaeste-

ker-Ghesquiere Maria
10 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Sylvain

Joos echtg. v. Madeleine Staelen
Maandag 4 september
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot

(G.D.M.)
Dinsdag 5 september - H. Bertinus
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 6 september
8 u. H. mis ter ere van de Goddelijke

Voorzienigheid (V.S.)
Donderdag 7 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. kapel v.d.

Uilegatstraat
Vrijdag 8 september. Maria Geboorte
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 9 september - H. Audomarus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.vr. v.d. grot en St.

Kristoffel tot int. van de gevers
19 u. Gez. jaarmis v. Camiel Polley-

Bottecaer Madeleine
Zondag 10 september
8 u. 6de gez. 6-wekenmis v. André

Worm

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 32 2 sept. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

10 u. Gez. jaarmis v. Jéröme Top-Sys
Martha

Lectoren voor zondag 9 september
- Frans Yde : zaterdagavond 19 u.
- Filip Sergie : zondagmorgen 8 u.
- Ann Joos: zondagmorgen 10 u.

Jen - Paul de te
Over de nieuwe Paus, kardinaal Allino Lucia-
ni, die reeds na 3 of 4 stembeurten tot Paus
werd verkozen zaterdag 26 augustus '78, en
die de naam koos van Johannes-Paulus de le
vertelt Mgr. Desmedt het volgende:
" Het lijkt mij op het eerste gezicht een zeer
eenvoudig, hartelijk en toegankelijk man -
Het is een man die gegroeid is van uit het
volk, die thuis ervaren heeft wat armoede is,
wat sociale moeilijkheden en sociale strijd
betekenen.
Ik geloof in de zending van deze paus, ik heb
vertrouwen in deze paus en ik ben voor hem
een gehoorzame zoon en broeder. "

Chiro - Proven
Zondag :r september: geen bijeenkomst. Vol-
gende vergadering na de eerste schoolweek,
en dit op zondag 10 september a.s.

Sint - Elooi
Op zaterdag 9 en zondag 10 september '78
wordt de zaal en het café St.-EI ooi geopend
door de nieuwe uitbaters: Gabriel Devroedt-
Bogaerd Jenny, komende van Poperinge maar
in Proven goed gekend. Bij die opening treedt
als attractie op een "karategroep " die op
zondag 10 september om 16 u. een demon-
stratie zal geven in de zaal St.-Elooi. De nieu-
we uitbaters nodigen iedereen vriendelijk uit
bij die openingstap in café St.-Elooi.

Bond der bejaarden - Hartenstroef
Uitslag der kaarting. Er waren 80 aanwezigen.
Behaalden 3 partijen:
Leynaert Maurice 395 p. - Lobelle Cyriel 375 p.
Zyde Joseph 356 p. - Leor Cyriel 315 p.
Brysbaert Maurice 309 p. - Morcel Valère 307 p
Verniere Maurice 271 p. - Top Joseph 269 p.
Vandenbroucke O. 261 p. - Hoflack M. 236 p.
Therij Nestor 225 p. - Nuttens Fursey 210 p.
De volgende kaarting op donderdag 14 sept.

Gemeentelijk nieuws
AANKOMSTEN :

Carpenters Madeleine v. Roesbrugge naar
Provenplein 28 (rustoord).

. Guido Lelieur-Buseyne Christine v. Izegem
naar Roesbruggestraat 8

. Temperville Rachel v. Alveringem naar Pro-
venplein 28 (rustoord).

- Deman Maria v. Roesbrugge naar Obterre-
straat 34, Proven

- Alex Noope - D'Hondt Gerda van Poperinge-
Reningelst naar Obterrestraat 24 te Proven

- Gabriel Devroedt - Bogaerd Jenny van Pope-
ringe naar Obterrestraat 8 te Proven

Voetbalnieuws
Woensdag 23-8: oefenmatch seniors

T.S.C. - F.C. Poperinge (res.) : 5·0
Goede wijn behoeft geen krans. Doelpunten:
Pareyn J. 2, Deboutte S. 2, 1 own goal.
Zaterdag 26-8 : oefenmatch knapen
T.S.C. - B.S. Poperinge: 1-1
Doelpunt : Notredame Ferry
Strafschoppen: T.S.C. 4 - B.S. 1 : Huyghe M.,
Cappoen 0., Vanstraeseele M., Bisschop J.
brachten de ll-metertrap tot een goed einde.
Zondag 27-8: oefenmatch reserven
T.S.C. A - T.S.C. B : 1-3
Doelpunten: T.S.C. B: D'Hu Hendrik 2, Dele-
rue R. 1 T.S.C. A: Hardeman E.
Strafschoppen: 5-4
Zondag 27-8 : oefenmatch seniors
Hondschote - T.S.C.: 1-3
Doelpunten: Deboutte S., Pareyn J. en 1 own
goal.
Voor alle ploegen gaat zondag a.s. de kompe-
titie van start. Hopelijk kunnen onze ploegen,
en in 't bijzonder onze seniorsploeg, rekenen
op de steun van de supporters.
Zaterdag: Knapen; T.S.C. - F.C. Westouter
om 14.30 u.
Zondag: Reserven:
B.S. Poperinge - T.S.C. A om 9.30 u.; vertrek
te 8.40 u.
T.S.C. B - Sp. Dikkebus om 9.30 u.
Seniors: R.C. Comines - T.S.C. om 15 u., ver-
trek te 13.45 u.

Briefke van uw pastoor
SPORT

Dierbare Parochianen.
Ter gelegenheid van de week van de sport, wil
ik U een woordje schrijven over sport. Sport
en sport is twee. Er bestaan dus goed en wel
twee soorten sport: de sport als industrie en
de andere. Maar ze dragen beide hetzelfde
petje met in vetjes op gedrukt: SPORT.
Daar is de competitiesport. Ze rent, rijdt, voet-
balt, tennist voor merken, en de sportman
moet goed oppassen ooit in het publiek te ver-
schijnen zonde. zijn sponsorstruike. Zelfs de
Olympische Spelen worden een bloedig mid-
deleeuws schouwspel. waarin de "eer van
het vaderland" als gouden kalf wordt aanbe-
den.
Sport is spektakel geworden, tijdverdrijf voor
vatsige televisiekijkers. Gelukkiq maar is het
nog niet toegelaten reclame te voeren voor de
pil die kampioenen maakt.
Doch, er is een tweede soort sport, de ont-
sparmine. het vermaak van de gewone man of
vrouw. Laat nu maar even vernoemen: wan-
delen, lopen fietsen, zwemmen, turnen, trai-
nen, familiesport, morgengymnastiek ... terug
naar de natuur, open longen, ontspanning na
het werk, gezond levensritme, lichaamszorg,
zelfbeheersing. Laat nu het zo uitdrukken:
sport als ontspanning, als spel is zeer goed,
in dienst van de gehele mens.
Ik wil besluiten, wat ik las in "Kerkelijk le-
ven" met deze woorden: Een dokter wil niet
enkel dokter zijn voor de zieken, maar een
dokter wil ook de gezonden gezond houden. "



PRIESTER VAN DIENST (v. 10 tot 16 sept.)
E.H. Vanden Abeele Past. Roesbr. Tel. 300374
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (10 sept.)
Dokt. Goudeseune. Tel. 4001 92
Veearts Busschaert. Tel. 445363
Apoteek Samyn Roesbrugge
WIT-GELE KRUIS: Tel. 3331 16
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Vrijdag 8 september - Maria Geboorte
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot (KV.)
Zaterdag 9 september - H. Audomarus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en St.
Kristoffel tot int. van de gevers

19 u. Gez. jaarmis v. Camiel Polley-
Bottecaer Madeleine

Zondag 10 september
8 u. 6de gez. 6-wekenmis v. André
Worm

10 u. Gez. jaarmis v. Jér6me Top-Sys
Martha

Maandag 11 september
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot

(GD.M.)
Dinsdag 12 september
8 u. H. mis v. over!. vader (M.T.)
Woensdag 13 september
8 u. H. mis v. over!. moeder (MD.R.)
Donderdag 14 september -

Kruisverheffing
8 u. H. mis v. over!. vader (A.B.)
Vrijdag 15 september -

O.L.Vr. v. Smarten
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot (KV.)
Zaterdag 16 september - H. Cornelius
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot v.
bijz. int. (O.BL.)

19 u. Gez. jaarmis v. Martha Castrick,
echtgte. v. Valère Morreel.

Zondag 17 september
8 u. Gez. mis v. Bertha Oewippe echtg.
v. Maurits Viaene vwo Vrienden en
Geburen

Ons
Parochieblad
Proven
7e Jaargang Nr 33 9 sept. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

10 U. 3e Gez. 6-wekenmis V. Julia Leb-
be We V. Remi Oehondt.

Lectoren voor zondag 10 septemebr
Dirk Devos: zaterdagavond 19 u.

- Geert Delanote: zondagmorgen 8 u.
- Pieter Top: zondagmorgen 10 U.

Huwelijksaankondiging
Jean-Paul Dennekin, Blekerijweg 72, Proven
en Carine Devaere, Baron Mazemanlaan 4 te
Proven.

Nieuw schooljaar
Bij het begin van het nieuwe schooljaar '78-
'79 worden de leerkrachten, alsmede de leer-
lingen, jongens en meisjes van de lagere af-
deling samen met hun ouders uitgenodigd tot
de H. mis op vrijdag 8 september te 8 U.

K.L.J. Proven
Op vrijdag 8 sept. '78 laatste K.L.J .-vergade-
ring van het werkjaar '77-'78. Wij besluiten dit
jaar met een saucissenkaarting in de zaal St.-
Jozef. Wij beginnen om 20 u. Alle K.L.J.-Ieden
hartelijk welkom - het bestuur.

Christelijke Mutualiteit
Met het aanstaande week-end van 9 en 10
september wordt aan de kerkdeur een omha-
ling gehouden met omslagen voor de langdu-
rige zieken.

Bond der bejaarden - Hartenstroef
Ter herinnering: kaarting op donderdag 14
september.

Ken je de V.K.S.J. ?
Kom maar een af. Iedereen vanaf het 3de leer-
jaar. Een nieuwe start op zaterdag 9 sept. '78
om 14 u. in "Die Croone ". met een grandi-
oos dorpsspel. We verwachten je. - Groetjes
van de V.K.S.J.-Ieidsters

Openings-tap
Op zaterdag 9 en zondag 10 september '78
wordt de zaal en het café St.-Elooi geopend
door de nieuwe uitbaters: Gabriel Devroedt-
Bogaerd Jenny, komende van Poperinge maar
in Proven goed gekend. Bij die opening treedt
als attractie op een "karategroep " die op
zondag 10 september om 16 u. een demon-
stratie zal geven in de zaal St.-Elooi. De nieu-
we uitbaters nodigen iedereen vriendelijk uit
bij die openingstap in café St.-Elooi.

Muziekmaatsch. "De Volksvreugd "
neemt een zeer lovenswaardig initiatief, name-
lijk: het is de bedoeling dit jaar te starten
met een jeugd muziek in het kader van onze
Harmonie.
Zo schept het de gelegenheid, jonge muzikan-
ten samen iets te laten presteren. Om dit te
waarborgen zou de ouderdom beperkt worden
tot maximaal 25 jaar.
Om het aanleren gemakkelijker te maken wor-
den de repetities gehouden op zondagvoor-
middag om 10 u., om reden dat verschillende
mensen in de week niet thuis zijn of zich niet
kunnen vrij maken (werk, school. internaat).
Eerste samenkomst op zondag 10 sept. '78 om

10 u. in de parochiezaal St.-Jozef te Proven.

Inhuldiging Obterrestraat
Op zaterdag 16 september wordt door het
stadsbestuur van Poperinge, in aanwezigheid
van de delegatie uit Obterre plechtig inge-
huldigd. De muziekvereniging "De Volks-
vreugd " en de vendeliers van de K.L.J. zullen
deze inhuldiging opluisteren. De bewoners
van de Obterrestraat worden gevraagd hun
huizen te bevlaggen.

Obterre op bezoek
Ter gelegenheid van de Poperingse hoppefees-
ten op 15, 16 en 17 september komen onze
vrienden uit de franse verbroederingsgemeen-
te Obterre op bezoek. Wie voor deze mensen
een gastenkamer beschikbaar heeft, gelieve
zo vlug mogelijk zijn naam op te geven aan
Debergh Alfons, sekretaris van het feestcomi-
té. Voor die huisvesting is een vergoeding
voorzien.

Voetbalnieuws
KNAPEN: T.S.C. - F.C. Westouter 2 - 3
RESERVEN A: B.S. Poperinge - T.S.C. A 1 - 1
RESERVEN...R~ I.S.C. B - Su, Dikkebus. 1 - 0
SENlORS : R.C. Comines - T.S.C. 1 - 1
Wedstrijden voor volgend week-end:
KNAPEN: T.S.C. - B.S. Poperinge om 14.30 u.
RESERVEN A: Un, Abele - T.S.C. A om 9.30 U.

vertrek om 8.45 U. stipt.
RESERVEN B : T.S.C. B - F.C. Woesten 9.30 U.

SENlORS : U.S. Ploegsteert - T.S.C. om 15 U.

vertrek om 13.45 U.

Briefke van uw pastoor
VERANDEREN!

Dierbare Parochianen.
De ander die met of naast ons leeft iedere
dag zou moeten anders zijn. Zo redeneren ve-
Ie mensen: "de ander zou moeten anders
zijn" - Denkt u ook niet dat alles en iedereen
zou moeten veranderen? Behalve dan U zelf!
- Ik ben immers niet van de slechtsten. Ik heb
me niets te verwijten, ik doe niemand kwaad,
ik sta recht in mijn schoenen.
Met U is dus alles dik in orde. Loopt er iets
mis, dan zal het wel door de schuld van de
anderen zijn.
Beste mensen, omdat iedereen zo gunstig oor-
deelt over zichzelf, is onze wereld er zo slecht
aan toe. Wat kan er verbeteren als niemand
beter wordt. Maar het is zinloos verstoppertje
te blijven spelen met onszelf.
Mensen zijn over 't algemeen nogal sterk voor
veranderen: veranderen van kostuum, veran-
deren van eten, veranderen van meubels, ver-
anderen van wagen, veranderen van schoe-
nen, veranderen van kleur, enz. enz. - Maar
zichzelf veranderen, dat gaat zo moeilijk.
Anders worden komt hierop neer: leef niet
volgens uw goesting, niet om U zelf te vol-
doen. Anders worden is overschakelen van
zelfdienst naar dienst van God en de even-
mens. Mensen die hun leven verbruiken aan
eigen belang, geraken levend begraven in hun
zelfzucht.



PRIESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 sept.)
E.H. Maes, Pastoor Krombeke. Tel. 4001 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (17 sept.)
Dokt. Neuville. Tel. 300338
Veearts Vandenberghe. Tel. 3381 61
Apoteek Vanacker Leisele.
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Vrijdag 15 september.
O.L.Vr. v. Smarten

8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (Kv.l
Zaterdag 16 september· H. Cornelius
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot v.

bijz. int. (D.BL.)
19 u. Gez. jaarmis v. Martha Castryck.
echtgte. v. Valère Morree!.

Zondag 17 september
8 u. Gez. mis v. Bertha Dewippe echtg.
v. Maurits Viaene vwo Vrienden en
Geburen

10 U. 3e Gez. 6-wekenmis V. Julia Leb-
be We v. Remi Dehondt.

Maandag 18 september
8 U. H. mis V. overl. echtgenote

(GD.M.)
Dinsdag 19 september
8 U. H. mis V. over!. vader (M.T.)
Woensdag 20 september
8 U. H. mis V. over!. broer en zuster

(M.J.)
Donderdag 21 september. H. Matteus
8 U. H. mis t.e.v. godd. Vzheid (A.G.)
Vrijdag 22 september
8 u. H. mis V. over!. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 23 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en St.
Kristoffel tot int. van de gevers

19 U. Gez. jaarmis V. Maurits Borra,
echtg. V. Madeleine Brysbaert.

Zondag 24 september
8 U. Gez. mis V. Ere-pastoor E.H. Mi-
chiel De Geeter

Ons
Parochieblad
Proven
7e Jaargang Nr 34 16 sept. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

10 U. Gez. jaarmis V. Martha Dumelie.
echtgte V. Marcel Benauwt en V. Ali-
dor Benauwt

Lectoren voor zondag 17 september
- Veerle Notredame: zaterdagavond 19 u.
- Martin Cossey: zondagmorgen 8 u.
- Raf. Busschaert: zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
- Vital-Emiel Verbrigghe, z.v. wijlen René en
Leontine Cornette, overl. te Proven Woens-
dag 6 september '78 in de leeftijd V. 77 j.
en die zaterdag 9 sept. '78 om 9.30 u. te
Proven werd begraven.

- Bruno Boeraeve, echtg. v. Monique Demae-
rel, overl. te Proven op zondag 10 sept '78
in de leeftijd van 41 jaar.

Bond der bejaarden
Op donderdag 26 oktober '78 : show in de Pal-
ma voor bejaarden. Vertrek om 13.20 u. op
de Markt. Prijs bedraagt 150 fr. Zich aanmel-
den bij Maria van Pols zo spoedig mogelijk
want de plaatserr zijn beperkt.
Jeugdmuziek
Eerste bijeenkomst op zondag 24 september
aanstaande in de parochiezaal St.-Jozef om
10 u.

Inhuldiging Obterrestraat
De Poperingse hoppefeesten worden op zater-
dag 16 sept. ingezet te Proven. Ter gelegen-
heid ven het bezoek uit Obterre wordt om
17.30 u. de Obterrestraat plechtig ingehuldigd
door het stadsbestuur .. Na het doorknippen
van het lint aan de hoek van de Kerkstraat
wordt er met de vendeliers van de K.L.J. en
de muziekmaatschappij met hun majoretten
in nieuw uniform opgestapt door de Obterre-
straat. Wij vragen de bewoners van de Obter-
rest raat hun huizen te bevlaggen.

Vertrokken in 1978
Vandenbussche Marleen, Provenplein 38
naar Poperinge, Pottestraat 24

Sioen Ghilda en Camilla, Alexisplein 8
naar Alveringem, Gapaardstraat 9
Ryckeghem Bertin, Mazemanlaan 2
naar Stavele, Bergenstraat 43

Devos Jan, Blekerijweg 5
naar Torhout, Boeiaardstraat 7
Busschaert-Dewickere Paul, Provenplein 59
naar Alveringem, Bergenstraat 54

Malbrancke Johan, Blokstraat 13
naar Poperinge, Dweersstraat 11

Alleweireldt-Hossey Leon, Molendreef 10
naar Dilbeek, Rozenlaan 10
Degraeve Nadine, Blekerijweg 50
naar Roesbrugge, Haringestraat 47
Laseure Gilbert, Blekerijweg 90
naar Houthulst (Merkem), Kouterstraat 14

Vanherreweghe-Vanmarcke Frans, Reninge-
straat 21 naar Houtem, Westmolenstraat 26

Top Dirk, Montefoulstraat 4
naar Canada St. Paul-Alberta

Vandecasteele Rita, Montefoulstraat 1
naar Bissegem, Peter Benoitlaan 26
Ryckeghem Martine, Mazemanlaan 2
naar Poperinge, Rekhofstraat 39

Ryon Stephaan, Obterrestraat 48
naar Haringe, Moenaardestraat 63

Theunynck Joris, Canadaweg 8
naar Leopoldsburg, Roy de Blicquylaan 11

Dewickere Guido, Reningestraat 15
naar Poperinge, Casseistraat 80

Vandeputte Martine, Molenwalstraat 7
naar Poperinge, Casseistraat 80

Desomer Paul - Vermeersch Gerda, Canon-
straat 1 - Blekerijweg 90 naar leper, Rijsel-
seistraat 158 (vervolgt)

Gevonden
1. auto- of huissleutel vast aan sleutelhanger.

Gevonden in de kerk op de laatste rij ~
rechts.

2. huissleutel, gevonden langs de Couthof-
laan.

Terug te bekomen in de pastorie.

Voetbal nieuws
SEI'JlDRS: U.S. Ploegsteert - T.S.C. 5 - 4
RESERVEN A: Un. Abele - T.S.C. 0 - 3
RESERVEN B: T.S.C. - F.C. Woesten 1 - 0
KNAPEN: T.S.C. - B.S. Poperinge 1 - 1
Wedstrijden voor volgend weekend:
SENlORS : T.S.C. - E. Beselare om 15 U.

RESERVEN A : T.S.C. - Brielen Sp. om 9.30 u.
RESERVEN B: F.C. Poperinge - T.S.C.
om 9.30 U. - vertrek om 8.30 U.

Zaterdag: KNAPEN: W.S. Houthulst - T.S.C.
om 14.30 U. - vertrek om 13.15 U.

Briefke van uw pastoor
GOUD WAARD

Dierbare Parochianen.
In een tijdschrift voor parochiale animatie las
ik volgende waardevolle gedachten, die ik U
graag wil meedelen:
Wees mild met gelukwensen en attenties.

- Bezondig je nooit aan laster en geroddel.
- Wees gelukkig met je zelf: God houdt van je
- Een ander kan ook iets.
- Kun je je verheugen over het geluk van een
ander.
Eén aanmoediging is meer waard dan tien
aanmerkingen.

- Elke blijde gebeurtenis is een felicitatie
waard.

- Moord, diefstal, verkrachting ... lees je ook
het goede nieuws?

- Dank je wel, zeg je nooit te veel.
- Wees tevreden met genoeg.
- Kun je biddend danken om Gods goedheid?
- Zet eenvoudige medewerkers in de bloeme-
tjes.

- Vader en moeder doen zoveel ... zie je het
nog.

- Zeg ook: voor mij hoef je niet volmaakt te
zijn.

- Wacht niet met lachen tot de wereld vol-
maakt is.

- Kun je jongeren krediet geven.



PRIESTER VAN DIENST (v. 24 tot 30 sept.)
E. H. Ollivier, Pastoor Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (24 september)
Dokt. Braem Tel. 42.27.91
Veearts Vulsteke. Tel. 33.41.17
Apoteek Darras, Alveringem.
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Vrijdag 22 september
8 u. H. mis v. over\. echtgenoot (KV.)
Zaterdag 23 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot en St.

Kristoffel tot int. van de gevers
19 u. Gez. jaarmis v. Maurits Borra,

echtg. v. Madeleine Brysbaert.
Zondag 24 september
8 u. Gez. mis v. Ere-pastoor E.H. Mi-

chiel De Geeter
10 u. Gez. jaarmis v. Martha Dumelie,

echtgte v. Marcel Benauwt en v. Ali-
dor Benauwt

Maandag 25 september
8 u. H. mis v. over\. echtgenote

(G.D.M.)
Dinsdag 26 september
8 u. H. mis v. over\. vader (M.T.)
Woensdag 27 september
8 u. H. mis v. over\. broer en zuster

(M.J.)
Donderdag 28 september
8 u. H. mis v. over\. vader (C.I.)
Vrijdag 29 september·

HH. Michaël· Gabriël en Rafaël
8 u. H. mis v. over\. echtgenoot (K.V.)
Zaterdag 30 sept .. H. Hieronymus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot en St.

Kristoffel tot int. van de gevers
19u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Deniere, echtgte v. Hektor De Coene
Zondag 1 oktober
8 u. Gez. Gem. mis V.d. parochianen.

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 35 23 sept. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

10 u. Gez. mis voor Gaston Rosseeuw,
echtg. v. Paula Thulliez

Lectoren voor zondag 24 september
- Krista Borra : zaterdagavond 19 u.
- Rik Berquin : zondagmorgen 8 u.
- Wim Top: zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Hugo Donche, zoon van Roger en Suzanne
Laseure, overleden te Proven op zondag 17
september '78 in de leeftijd van 26 jaar, en die
zaterdag 23 sept. '78 om 10 u. te Roesbrugge
wordt begraven.

Missiefeest te Poperinge
Op zondag 24 sept. '78 heeft te Poperinge in
de feestzaal der Zusters Benediktinessen het
jaarlijks Missiefeest plaats ten voordele van
het werk der 35 Poperingse missionarissen.
Graag nodigen wij U uit om samen met ons
aan dit Missiefeest deel te nemen.

Poppenkast
Voor alle kinderen is er zaterdagnamiddag 23
sept. a.s om 14.30 u. een prachtige poppen-
kastvertoning in .. St.-Elooi ". Deze mooie voor-
stelling mag zeker door niemand gemist wor-
den.

Bloedinzameling
Op donderdag 28 sept. '78 heeft de tweede
massale bloedinzameling plaats voor alle in-
woners van de gemeenten Krombeke en Pro-
ven. Voor Proven in de parochiezaal van 18.30
uur tot 21 uur.

Filmforum te Proven
Op vrijdag 6 oktober te 20 u. gaat in de zaal
.. St.-Elooi .. te Proven een nieuwe reeks van
het filmforum, ingericht door het Davidsfonds
IJzerweelde, KLJ. Proven, Jeugdhuis Die Croo-
ne en De Lovie, van start.
Het programma vcor dit seizoen omvat 6 stuk
voor stuk goede films, die allemaal reeds
meerdere prijzen behaalden op diverse inter-
nationale filmfestivals.
6.10.'78: Jesus Christ Superstar
3.11.'78: Dodes Kaden
1.12.'78: Histoire d'Adèle H.
5.1.'79 : De verloren eer van Katharina Blum
2.2.'79 : Space 2001
2.3.'79 : Profession Reporter
Een abonnement voor deze zes films kost
slechts 250 fr. en is te bekomen bij de be-
stuursleden van de inrichtende verenigingen.

Stef Ryon

Vertrokken in 1978
Monkerhey Guido, Blekerijweg 86
naar Haringe, Haringeplein 23

Devos Bastiaan, Obterrestraat 4
naar Poperinge, Abelestationsplein 21

Vanrenterghem-Catrycke Rik, Blokweg 15
naar Poperinge, Switch Road 11

Busschaert-Lobeau Luc, Blekerijweg 40
naar Poperinge, Nijverheidslaan 32

Dank U Proven
Mijnheer Chartier houdt er persoonlijk aan,
ook in naam van de mensen van Obterre de
Provenaars hartelijk te danken voor het gul
en joviaal onthaal welke zij van de bevolking
hier hebben mogen ervaren. Heel speciaal
dankt hij ook die mensen die met de meeste
gastvrijheid en op een hartelijke wijze slaap-
gelegenheid hebben gegeven. De Obterrenaars
vergeten die ontvangst niet.

Enkele spreuken van een ander \
- Hetgene wat je het nauwst

aan het hart Iigt, zal je
het meest pijn doen.

- Wie het nagelbijten wil afleren,
moet op zijn tanden bijten.

Bond der Bejaarden . Hartens troef
Uitslag der kaarting (72 aanwezigen).
10 Behaalden 3 partijen:
Loor Cyriel 408 p. - Thery Nestor 386 p.
Bournaillie Irma 318 p. - Veyer Georges 323 p.
Lamaire Alida 288 p. - Plancquel Maurice 271 p.
Busson Michel 263 - Goudenhooft Urbain 258
Goudenhooft Germain 233 p.
Regheere Marcel 188 p.
Volgende kaarting : donderdag 28 september.

Voetbalnieuws
SEN. : T.S.C. - E. BESELARE: 2-2
RES. A. : T.S.C. - BRIELEN SP. : 3-0
RES. B.: F.C. POPERINGE - T.S.C.: 1-4
KNAPEN: W.S. HOUTHULST - T.S.C.: 5-0
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen.: T.S.C. - R.w. Hollebeke om 15 u.
Res. : T.S.C. A. - SP Dikkebus om 9.30 u.

F.C. Westouter - T.S.C. B om 9.30 u.
Vertrek te 8.30 u.

Zaterdag: Knapen: S.K. Vlamertinge - T.S.C .
te 14.30 u. Vertrek te 13.30 u.

Briefke van uw pastoor
WOORD EN DAAD

Dierbare Parochianen,

Moest ieder mens het goede doen dat hij zent,
dan zou de wereld veel verbeteren. Wat denkt
U van de volgende zinnen?
Durf kleur bekennen.
Neem Christus als norm.
Dien elkaar in liefde.
Bid voor hen die het je lastig maken.
Wees vredestichter.
Zet de eerste stap.
Wees mild en barmhartig.
Overwin het kwade door het goede.
Bied je als medewerker aan vóór men je vraagt
Zet de T.V. eens af om te kaarten en te praten
Kun je nog spelen met je kinderen.
Bevrijd je van hebzucht, eerzucht en heers-

zucht.
Blijf je een eenzame of zieke trouw bezoeken.
Laat je niet betalen voor een vriendendienst.
Ben je een heer in het verkeer?
Deze gedachten komen uit orientaties, die de
moeite waard zijn om te overwegen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 1 tot 7 okt.)
E. H. Declercq, Pastoor Haringe. Tel. 30.06.09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAG DIENST (1 oktober)
Dokter Provoost Tel. 400020
Veearts Busschaert Tel. 445363
Apoteek Ascrawat Lo
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 29 september -
HH. Michaël - Gabriël en Rafaël

8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (KV.)
Zaterdag 30 sept. - H. Hieronymus
8 u. H. mis t.e.v. O.LVr. v.d. grot en St.

Kristoffel tot int. van de gevers
19 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Deniere, echtgte v. Hektor De Coene
Zondag 1 oktober
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen.
Maandag 2 oktober -

H. Engelbewaarders
8 u. H. mis t.e.v. O.LVr. v.d. Grot v. bijz

int. (D.C.)
Dinsdag 3 oktober - H. Gerardus
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 4 oktober - H. Franciscus
8 u. H. mis v. overl. broer en zuster

(M.J.)
Donderdag 5 oktober - H. Theresia
8 u. H. mis v. overl. vader (C.I.)
Vrijdag 6 oktober -

Eerste Vrijdag - H. Bruno
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (KV.)
Zaterdag 7 oktober -

O.L.Vr v.d. Rozenkrans
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en St.

Kristoffel tot int. van de gevers
19 u. Gez. mis v. Maurits Deneulin,

wedn. v. Anna Claerebout vw de
N.S.B. Proven

Zondag 8 oktober
8 u. Gez. mis v. Bertha Dewippe, echt-

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 36 30 sept. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

genote v. Maurits Viane vw vrienden
en geburen

10 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Adrienne
Verhille, wed. v. Prosper Gheldof

Lectoren van zondag 1 oktober
- Wim Top: zaterdagavond 19 u.
- Filip Sergie: zondagmorgen 8 u.
- Danny Mouton : zondagmorgen 10 u.

Oktober - Rozenkransmaand
Tijdens de oktobermaand is er iedere dag te
18.30 u. 's avonds paternoster in de winterka-
pel. Wij kunnen er bidden voor de zieken en
voor vele andere persoonlijke intenties. Men
kan best bidden, niet alleen als men in nood
is, maar in alle omstandigheden is het gebed
noodzakelijk en nuttig.

Hernieuwen abonnement parochieblad
leder gezin trekt" Ons Parochieblad Proven".
Bij begin oktober krijgt U het bezoek van de
pastoor ten huize voor de hernieuwing van het
abonnement. Ik meen te mogen zeg'gen dat de
mensen kontent zijn van ons klein parochie-
blad. Het is kort en goed, zegt men. 't Is vlug
gelezen en men kent het bijzonderste nieuws
van de parochie en van de gemeente. Wilt u
zelf iets laten zetten in het parochieblad, het
kost u niets. Dit geldt zowel voor gelijk welke
organisatie of verenigng als voor partikuliere
aangelegenheden ook. U weet dat zo publi-
ceren in ons parochieblad gratis is. Zo staat
ons parochieblad ten dienste van iedereen.
Nota bene: U weet dat uw pastoor ter gele-
genheid van zijn rondgang, met dankbaarheid
uw vrije steun of gift voor onze kerk zal aan-
vaarden, waarvoor ik u bij voorbaat hartelijk
dank.

Verlof
Jef en Paula Couttouw-Cappoen sluiten hun
kruidenierswinkel op zondag 1 okt., maandag
2 okt. en dinsdag 3 okt.'78.

Jeugdbegeleiding
Te Poperinge wordt er op vrijdag 29 sept. '78
's avonds om 20 u. in zaal "Oud-Vlaanderen"
een voordracht en debat gehouden over:
" democratisch begeleiden van jongeren in de
jeugdvereniging". Alle leiders en leidsters uit
alle jeugdverenigingen en ook andere geinte-
resseerden worden op deze leerrijke avond
verwacht.

Jeugdsportnamiddag
Zondagnamiddag 1 oktober '78 is er een jeugd-
sportnamiddag te Poperinge. Alle kinderen
vanaf 8 jaar kunnen onder begeleiding ver-
scheidene sporten beoefenen in de sporthal
en op het Don Boscoterrein. Iedereen welkom.
Verzameling op het Don Boscoterrein om 14 u.
Einde om 17 u. Gratis Ingang.

Verandering van uur
In de nacht van zaterdag 30 sept. op zondag 1

okt. moet men zijn uurwerk één uur achter-
uit zetten.

Bloedinzameling
Op donderdag 28 sept. '78 heeft de tweede
massale bloedinzameling plaats voor alle in-
woners van de gemeenten Krombeke en Pro-
ven. Voor Proven in de parochiezaal van 18.30
uur tot 21 uur.

Voetbal nieuws
SEN. : T.S.C. - R.w. Hollebeke: 0 - 0
RES. A: T.S.C. - Sp. Dikkebus : 2 - 5
RES. B: F.C. Westouter - T.S.C.: 1 - 0
KNAPEN: S.K. Vlamertinge - T.S.C.: 15 - 0
Wedstrijden voor volgend weekend:
SEN. : T.S.C. - S.S. Neerwaasten om 15 u.
RES. A: S.K. Vlamertinge - T.S.C. om 9.30 u.

vertrek om 8.30 u.
RES. B : T.S.C. - Langemark om 9.30 u.
Zaterdag: Knapen: T.S.C. - F.C. Woesten

om 14.30 u.

Briefke van uw pastoor
HUWELIJKSVOORBEREIDINGEN

Dierbare Parochianen,

Wie verloofd is en zich voorneemt binnen af-
zienbare tijd het huwelijk kerkelijk te vieren,
koestert de grote verwachting dat hij samen
met zijn partner gelukkig zal mogen zijn.
Niet alleen de verloofden koesteren deze
wens. Ook de ouders, familieleden en vrien-
den, de priesters en de medegelovigen.
Heel de gemeenschap heeft er trouwens voor-
deel bij, dat ieder huwelijk dat aangegaan
wordt, ten volle slaagt.
In onze kerkgemeenschap leeft dan ook het
verlangen en de bereidheid om de verloofden
bij de laatste stappen naar het huwelijk toe
te begeleiden, hun kerkelijke huwelijksviering
zinvol te laten beleven en hen als jonge echt-
paren te erkennen.
Om dit mogelijk te maken wordt uitdrukkelijk
aan de verloofden gevraagd:
1. Zich drie maanden vóór hun huwelijk aan te

melden bij hun parochiepriester. De eerste
beschikkingen voor de verdere huwelijks-
voorbereiding en voor de huwelijksviering
zelf worden dan genomen.

2. Aan een verloofdenontmoeting deel te ne-
men. Het beste middel daartoe is het
volgen van een verloofdencyclus (4 samen-
komsten), een weekend of een verloofden-
dag. Indien dit echt niet mogelijk is, wordt
aan de verloofden aevraagd dat ze toch
minstens aan één contactavond deelnemen.

3. Na deelgenomen te hebben aan een ver-
loofdenontmoeting worden de verloofden
opnieuw verwacht bij de parochiepriester
van het meisje, voor het persoonlijk ge-
sprek en de laatste praktische schikkingen.

Het organiseren van verloofdenontmoetingen
en de Uitdrukkelijke uitnodiging om eraan deel
te nemen, hebben geen andere bedoeling dan
de verloofden zo goed mogelijk voor te berei-
den op de zo belangrijke opdracht die het
huwelijk is.



PRIESTER VAN DIENST (v. 8 tot 14 okt.)
E.H. Vanden Abeele, past. Roesbr. Tel. 300374
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (8 oktober)
Dokt. Vandenberghe Tel. 300637
Veearts Vandenberghe Tel. 3381 61
Apoteek Dubaere, Reninge
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 6 oktober -
Eerste Vrijdag - H. Bruno

8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (KV)
18.30 u. H. mis v. paus Jan-Paul I
Zaterdag 7 oktober -

O.L.Vr v.d. Rozenkrans
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en St.

Kristoffel tot int. van de gevers
19 u. Gez. mis v. Maurits Deneulin,

echtg. v. Anna Claerebout vw de
N.S.B. Proven

Zondag 8 oktober - oktober-kermis
8 u. Gez. mis v. Bertha Dewippe, echt-

genote v. Maurits Viane vw vrienden
en geburen

10 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Adrienne
Verhille, wed. v. Prosper Gheldof

Maandag 9 oktober
8 u. Gez. jaarmis v. overl. ouders

(V.B.)
9 u. PI. dienst v.d. parochianen
Dinsdag 10 oktober
9 u. PI. dienst v.d. gesneuvelde sol-

daten v. beide wereldoorlogen
Woensdag 11 oktober
10 u. Gez. fundatiemis v. Baron Maze-

man de Couthove en huisvr. v.w.
C.O.O.

Donderdag 12 oktober
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Vrijdag 13 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.v.)

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr 37 7 okt. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

Zaterdag 14 oktober - H. Donat
8 u. H. mis v. overl. broer en zuster

(M.J.)
15 u. PI. Huwelijksmis v. Jean-Paul

Dennekin en Carine Devaere
19 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Deniere, echtgte v. Hektor De Coene
Zondag 15 oktober
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen.
10 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Achiel

Beudaert, wedn. v. Maria Durant
Lectoren van zondag 8 oktober
- Raf. Busschaert: zaterdagavond 19 u.
- Danny Maerten : zondagmorgen 8 u.
- Dirk Gheldof: zondagmorgen 10 u.

Tot kind Gods gedoopt
Johnny Veniere, z. v. Frans en Magda EIslan-
der, Provenplein 22, Proven.
Geboorte
Nancy Vandeputte, d. v. Jozef en Elza Danneel
Blekerljweq.Sû te Proven.

In de Heer ontslapen
Marguerite Ouagebeur, wed. v. Sylvain Gan-
tois, overl. te Poperinge op 2 okt' 78 in de
leeftijd van 79 j. en die zaterdag 7 okt. '78
om 10 u. te Roesbrugge wordt begraven.
(schoonmoeder van Mevr. Gantois-Desomer
Lucienne, schoolhoofd meisjesschool Proven)

Programma Oktober - kermis
Vrijdag 6 oktober

om 20 u. Prijskaarting bij A. Buseyne, herberg
" Hoppeland ", 400 fr. vooruit.
vanaf vrijdagavond: Spel 21 bij Fr. Notredame,
herberg" De Tramstatie " ten voordele van de
knapenploeg van T.S.C. Proven.

Zaterdag 7 oktober
vanaf 18 u.: Caféspelen voor jong en oud in
de herbergen van de dorpsplaats - Inschrijving
bij R. Pecqueux, herberg" De Bascule" - Prijs-
deling bij C. Dever, herberg "De Zwaan" -
5000 fr. vooruit.
om 20 u. : T-Dansant in zaal " St.-EIooi " bij G.
Devroedt-Bogaert - Inkom gratis.

Zondag 8 oktober
om 9.30 u. Voetbalmatch: T.S.C. - S.K. Vlamer-
tinge (reserven) .
om 11 u.: Wandelconcert en show door de
Muziekvereniging "De Volksvreugd "
om 15 u.: Voetbalmatch: T.S.C. - Un. Abele.
om 15.30 u.: Ballonwedstrijd : gratis 1 ballon
per kind tot 14 jaar - Mooie natura- en geld-
prijzen > Uitloting om 17.30 u. bij C. Dever,
herberg "De Zwaan".
om 18 u.: Prachtige prijskaarting in de drie
herbergen van de Marktplaats. Inschrijving bij
Mevr. G. Rosseeuw, herberg "Onder de to-
ren" - Inleg 25 fr. - Winnaars 150 fr.· Verlie-
zers 100 fr.
om 20 u.: Groot kermisbal in de feestzaal
" 't Rozenhof " bij A. Lemahieu . discobar" Ro-
segarden " - Inkom vrij.

K.A.V. Proven
Wij nodigen U vriendelijk uit voor een demon-
stratieles met als tema: "Gerechten uit het
buitenland ". De les gaat door op maandag 16
okt. '78 om 13.30 u. in zaal "St.-Jozef". Ieder-
een welkom.

K.V.L.V. Proven
De eerste vergadering van het nieuwe werk-
jaar vindt plaats op zondag 15 okt. '78, om
13.30 u. in zaal "St.-Elooi". Voordracht door
Mej. Johanna Rooryck: "Als ik ooit eens vijf
minuten tijd heb". Daarna koffietafel.

Kerstkaarsen
Er zijn vanaf heden kerstkaarsen van de Bond
zonder Naam te verkrijgen bij Mevr. Raf. La-
maire-Baes, Terenburgseweg 3 te Proven.

Bond der bejaarden - Hartenstroef
Er waren 88 kaarters. 5 behaalden 3 partijen.
Loor Cyriel: 458 pt. - Devloo Georges: 320
pt. - Redez Maria: 304 pt. - Hahn Abel: 281 pt.
Allerwereld Felix: 240 pt. De volgende kaar-
ting op 12 okt. Kermiskaarting worden uitbe-
taald. 3-2-1 partij: 100 fr. per tafel, gesteund
door het feestkomiteit van Proven. De gele-
genheid doet zich voor deze kaarting de don-
derdagnamiddag van de kermisweek warm aan
te bevelen aan alle liefhebbers-kaarters uit
Proven, zowel vrouwen als mannen. Spreek
af met elkaar en kom naar deze kaarting, waar
U hartelijk welkom zijt.

Bericht
1. Plechtige Kommunie en Vormsel zal in onze

dekenij, dus ook in Proven, worden gevierd
op het weekend van 5 en 6 mei 1979.

Voetbal nieuws
SEN. : T.S.C. - J.S. Neerwaasten : 2-1
RES. A: S.K. Vlamertinge - T.S.C.: 2-0
RES. B: T.S.C. - Langemark : 0-4
KNAPEN: T.S.C. - F.C. Woesten: 0-1
Wedstrijden voor volgend weekend:
SEN.: T.S.C. - Un. Abele om 15 u.
RES. A : T.S.C. - S.K. Vlamertinge B om 9.30 u.
RES. B: B.S. Poperinge - T.S.C.
Zaterdag: Knapen: Sp. Kruiseke - T.S.C.

om 14.30 u. - vertrek om 13.15 u. stipt

Briefke van uw pastoor
GOD ZIEN!

Dierbare Parochianen,

" Waar hebben wij U ooit gezien.
Waar hebben wij U ooit ontmoet?
Als je de naakte mensen kleedt,
dan doe je dat aan Mij.
Als je een geboeide mens bevrijdt,
dan maak je Mij ook vrij.
Wat je de kleinste mensen geeft,
dat geef je ook aan Mij.
Als je voor de andere mensen leeft,
dan leef je ook voor Mij.
Waar hebben wij u ooit gezien,
Waar hebben wij U ooit ontmoet? "



PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 okt.)
E.H. Maes, pastoor Krombeke. Tel. 4001 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (15 oktober)
Dokt. Vulsteke. Tel. 422791
Veearts Vulsteke Tel. 30.01.84
Apoteek Godderis - Oostvleteren.
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 13 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 14 oktober· H. Donat
8 u. H. mis v. overl. broer en zuster

(M.J.)
15 u. P!. Huwelijksmis v. Jean-Paul

Dennekin en Carine Devaere
19 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Deniere, echtgte v. Hektor De Coene
Zondag 15 oktober
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen.
10 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Achiel

Beudaert, wedn. v. Maria Durant
Maandag 16 oktober· H. Margaretha
8 u. 1ste 6-wekenmis v. overl. zuster

(Gh.S.)
Dinsdag 17 oktober· H. Ignatius
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (M.L.)
Woensdag 18 oktober· H. Lucas
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid (C.I.)
Donderdag 19 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.H.)
Vrijdag 20 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 21 oktober
8 u. H. mis v. overl. broer en zuster

(M.J.)
19 u. 4de gez. 6-wekenmis v. Rachel

Deniere, echtgte v. Hektor De Coene

Ons
Parochieblad
Proven
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Zondag 22 oktober
8 u. Gez. jaarmis v. Martha Claeys,

echtgte v. Henri Beudaert en v. haar
overl. ouders

10 u. Gez. jaarmis v. André Worm

Lectoren van zondag 15 oktober
- Geert Delanote: zaterdagavond 19 u.
- Rik Berquin: zondagmorgen 8 u.
- Ann Decrock : zondagmorgen 10 u.

Vervolg kermisprogramma
Dinsdag 10 oktober

's Avonds: Kermiskaarting bij R. pecqueux,
herberg •. De Bascule".

Woensdag 11 oktober
's Avonds : Prijsschieting aan de liggende wip
in de zaal .. St.-Elooi .. voor de leden van de
St.-Sebastiaansgilde.

Donderdag 12 oktober
's Avonds: Kermiskaarting bij A. Lemahieu,
feestzaal .. 't Rozenhof ".

JLrljIlag 1~nktober
om 20 u. : Vogelpikwedstrijd Proven-Poperinge
bij G. Vandromme, herberg .. St.-Victor ".

Zaterdag 14 oktober
om 20 u.: Vrij Podium met Rik, Ivo enCo in
het jeugdhuis .. Die Croone .. - Gratis Ingang.

Zondag 15 oktober
vanaf 14 u. : Loopwedstrijden voor niet-aange-
slotenen - 4 reeksen jongens - 4 reeksen meis-
jes - org. : Chiro Proven. à
Muziekmaatsch. " De Volksvreugd "
doet oproep voor nieuwe majoretten boven de
12 jaar. Zich wenden bij Hugo Vermeulen,
Obterrestraat 56 te Proven.

Vrij Podium
Zaterdagavond 14 oktober '78 organiseert
Jeugdhuis .. Die Croone .. een Vrij Podium.
Samen willen we bewijzen dat Provenaren een
zingend en musicerend volkje zijn. Iedereen
wordt uitgenodigd muziek, zang of poëzie
naar voor te brengen.
Verzekerd optreden van onze eigen Rikken,
Ivo, Mark, ... en vele anderen. Zeg, kom jij
niet eens zingen? Kom alvast kijken en luiste-
ren. Gratis ingang.

Een zuster-dokter in India schrijft
.. Als ik mijn zieken verzorg, weet ik Kristus
heel nabij. Ik raak de kern van het hart van
die mensen. ik ben getuige van de genezende
aanraking van Kristus. Maar, zoals de leerlin-
gen van Emmaüs, zijn zij zich van Hem niet
bewust. De Hindoe verwacht van een heilige
man of vrouw geen woorden of daden, maar
de ervaring van Gods aanwezigheid in de
meest eenvoudige woorden en handelingen ...
Gedenk onze missionarissen: Pater Eric Maes,
Jan Vandenbroucke (Zaïre), Broeder Swynge-
douw, Zuster Josiane Peperstraete, Zuster
Rachel Ryon, Zuster Alma Soenen, Zuster Lut-
gart Feryn.

Luisterliedjes
Er is een plaat uitgekomen waarop 4 luister-
liedjes van Rik Ryon. Deze plaat is te beko-
men bij hem thuis, Blokweg 2, Proven of in
.. Die Croone ".

Enkele berichten
1. Dinsdag 17 oktober '78 te 20 u. in O.L.

Vrouwkerk te Poperinge: Dekenale zang-
avond voor alle belangstellenden, onder lei-
ding van E.H. Paul Hanoulle.

2. Woensdag 18 oktober '78 te 20 u. in de
feestzaal van het college: .. Een bevoor-
rechte avond met de bijbel" door E. Pater
Rossel. Iedereen welkom.

Gedachten en spreuken van een ander
- De wereld is wondermooi,

waarom sommige mensen zo lelijk??
- Het leven is zo kort,

waarom sommige ruzies zo lang? ?
- Eerlijk is mooi maar zwaar.
- Dieren handelen menselijk,

sommige mensen dierlijk.
- Lange weekends maken soms het leven

korter.
- Oude mensen en oude wijn zijn fijn

Voetbalnieuws
SENlORS : DERBY IT.S.C. - UNo ABELE: 0-0
RESERVEN A : T.S.C. - VLAMERTINGE : 2-1
RESERVEN B : B.S. POPERINGE - T.S.C. : 0-0
KNAPEN: SP. KRUISEKE - T.S.C. : 0-1
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen.: F.C. Westouter - T.S.C. te 15 u.

Vertrek te 14 u.
Res. A: Sassp. Boezinge - T.S.C. te 9.15 u.

Vertrek te 8.15 u.
Res. B : T.S.C. - Un. Abele te 9.30 u.

Briefke van uw pastoor
BROEDERLIJKHEID

Dierbare Parochianen.

Graag wil ik U mededelen, wat ik las in .. actie
365 .. over .. Ringen van ijzer" :
.. Een hoop mensen is nog geen groep

Waar veel volk samendrumt
ontstaat nog geen gemeenschap
Integendeel.
Er kunnen veel mensen naast mekaar staan,
die in werkelijkheid tegenstanders zijn.
Dit gebeurt waar mensen dringen
om als eerste bediend te worden
Dan ligt rond ieder mens
een ijzeren ring:
het harde eigenbelang
We botsen er tegen en doen ons pijn.
Zo kwetsen mensen zich aan elkaar.
Maar het kan ook anders.
Als wij die ijzeren ringen doen springen
en om ons allen heen 'n andere band leggen,
deze van de broederlijkheid.
Dan groeit er openheid voor elkaar
en ontstaat er gemeenschap,
omdat de ene zich aan de andere bindt
door de liefde ...



PRIESTER VAN DIENST v. 22 tot 29 okt.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven. Tel. 300391
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (22 oktober) •
Dokt. Verhoeven. Tel. 388271
Veearts Goethals. Tel. 300267
Apoteek E. Regheere - Proven
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 20 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.v.)
20 u. Troubadours der Vreugde
Zaterdag 21 oktober
8 u. H. mis v. overl. broer en zuster

(M.J.)
19 u. 4de gez. 6-wekenmis v. Rachel
Deniere, echtgte v. Hektor De Coene

Zondag 22 oktober
8 u. Gez. jaarmis v. Martha Claeys,

echtgte v. Henri Beudaert en v. haar
overl. ouders

10 u. Gez. jaarmis v. André Worm
Maandag 23 oktober
8 u. 2de 6-wekenmis v. overl. zuster

(Gh.S.)
Dinsdag 24 oktober
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
VVoensdag 25 oktober
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid (C.I.)
Donderdag 26 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.H.)
Vrijdag 27 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (Kv.l
Zaterdag 28 oktober
8 u. H. mis v. overl. broer en zuster

(M.J.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Maurits De-

neulin, wedn. v. Irma Clarebout
Zondag 29 oktober
8 u. Gez. jaarmis v. Theofiel Parrez-

Billiet Rachel
10 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Adrienne

Verhille, wed. v. Prosper Gheldof

Ons
Parochieblad
Proven
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Lectoren van zondag 22 oktober
- Pieter Top: zaterdagavond 19 u.
- Sabine Derycke: zondagmorgen 8 u.
- Danny Maerten : zondagmorgen 10 u.

In de Heer ontslapen
Geert Christiaen, z. v. Yvette Christiaen, over-
leden te Proven, donderdag 12 oktober '78 in
de leeftijd van 14 j. en die donderdag 17 okto-
ber '78 om 9.30 u. te Proven werd begraven.

Geboorte
- Björn Vereecke, z. v. Paul en Myriam Van-

dromme, geb. te Poperinge op 8 oktober
'78, Krombeeksestr. 101, Proven.

- Yves Leeuwerck, z. v. Leon en Rita Mille-
ville, geb. te Poperinge op 10 oktober '78,
Alexisplein 19, Proven.

- Virginie Cattel, d. v. Eddy en Nadine Struye,
geb. te Poperinge op 12 oktober '78, Alexis-
plein 1, Proven.

Missiezondag
In het aanstaande week-end van zat. 21 en
zon. 22 okt. zal in al de missen gepredikt wor-
den over het missiewerk, alsook zal de schaal
U aangeboden worden voor onze missionaris-
sen en missiezusters. Wees mild voor de mis-
sies.

Pachtgeld - Kerkfabriek
Zondag aanstaande, 22 oktober '78 wordt in
café ••St.-Elooi .. van 9 tot 12 u. zitting gehou-
den, om de pachtgelden te ontvangen.

De Troubadours van de Vreugde
Op vrijdag 20 okt. treden te 20 u.•• De Trou-
badours van de Vreugde" op in de parochiale
kerk te Proven. Een 3-tal Brugse jeugdkoren
brengen religieuze volks-- en streekliederen
van elqen bodem en vanuit het buitenland.
Org. DF-IJzerweelde m.m.v. de Landelijke Gil-
de van Proven.

Boerengilde Proven
Op maandag 23 okt. '78 om 19 u. in ons lokaal
••St.-Elooi" komt C. Vereelst, technisch be-
ambte eerste klas van waters en bossen, ons
onderhouden over allerhande zaken die met
de landbouw verband houden, meer bepaald
over bossen, waterlopen, onderhoud beken en
grachten, afstand planten, bomen en struiken,
verdelging schadelijke dieren, wildschade, enz.
Alle nuttige vragen zijn welkom opdat het tot
een leerrijk gesprek moge komen. Wij hopen
hiervoor op een flinke opkomst.

Uitslag loopkoers Proven
De 5de uitgave van onze loopkoers was een
onverhoopt succes. Er waren 139 deelnemers
ingeschreven.
Uitslagen:
- Reeks 1 : meisjes geboren in 68, 69, 70
1. Martine Busschaert - 2. Mieke Deblock
3. Mieke Nevejan.
- Reeks 1 : jongens geboren in 68, 69, 70
1. Bouton Geert - 2. Dequidt Gino - 3. Dewae-
le Luc.
- Reeks 2: meisjes geboren in 67, 66, 65
1. Bossaert Ann - 2. Devloo Marleen - 3. De-
rycke Sabine.

- Reeks 2: jongens geboren in 67, 66, 65
1. Devooght Dirk (A) - 2. Busschaert Hans
(A) - 3. Degryse Patrick (A) - 4. Huyghe
Mark, kampioen.
- Reeks 3: meisjes geboren in 64, 63, 62
1. Ryckeboer Nadia - 2. Devooght Martine
3. Sergie Annick.
- Reeks 3: jongens geboren in 64, 63, 62
1. Lebbe Geert (A) - 2. Degryse Luc (A) - 3.
Derynck Patrick (A) - 4. Vandergucht Geert.
kampioen.
- Reeks 4: meisjes boven 17 jaar
1. Vanneste Lieve - 2. Vanbeveren Marijke -
3. Vandenbroucke Bernadette.
- Reeks 4: jongens boven 17 jaar
1. Deraeve Willy (A) - 2. Depreiter Jose (A)
- 3. Degraeve Gerard (A) - 4. Rappelet Ivo
(A) - 5. Mahieu Pol, kampioen.

Bond der bejaarden - Hartenstroef
Uitslag der kaarting. Er waren 92 aanwezigen.
Behaalden 3 partijen: 1. Maertens Maurice
(404 pt.) 2. Regheere Firmin (352 pt.) 3. Brut-
saert Thérèse (319 pt.) 4. Gesquiere Martha
(315 pt.) 5. Loor Cyriel (308 pt.) 6. Allerwei-
reld Felix (285 pt.) 7. Lootens Gabrielle (259
pt.l 8. Leynaert Màurice (235 pt.) 9. Leys
Maria (191 pt.)
De volgende kaarting op donderdag 26 okt.

Voetbalnieuws
RESERVEN A: Sassp. Boezinge - T.S.C.: 0-3
RESERVEN B: T.S.C. - Un, Abele: 5-3
KNAPEN: T.S.C. - V.K. Dadizele (oefenmatch)

2-1 (strafschoppen 3-4)
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen. : T.S.C. - B.S. Poperinge om 15 u.
Res. A : T.S.C. - F.C. Woesten om 9.30 u.
Res. B: S.K. Vlamertinge - T.S.C. om 9.15 u.

vertrek te 8.15 u.
Kn. : E. Jonkershove - T.S.C. om 14.30 u.

vertrek te 13.30 u.

Briefke van uw pastoor
EEN POOL IS PAUS

Dierbare Parochianen,

Van verrassing cesproken. In alle geval, we
hebben een nieuwe Paus in de persoon van de
Poolse Kardinaal Carolus Woytila, die als
naam koos: Johannes-Paulus de 11.
Ik las in de dagbladen over hem, dat België
hem niet onbekend is, dat hij Kardinaal Su-
nens kent en de bisschop van Brugge, dat hij
nog de H. Bloedprocessie heeft bekeken, dat
hij aan een priester uit het Gentse destijds
in Rome heeft leren zingen, en dat de LiIlJ-
burgse Polen verheugd zijn, enz., stond alle-
maal te lezen in de gazet.
Mijn persoonlijk gedacht en indruk bij het zien
van de foto van de nieuwe Paus: hij ziet er
een goed mens uit, maar tevens een kordate
man, wat we zekerlijk nodig hebben voor de
leiding van de kerk in deze tijd.
De nieuwsberichten over de nieuwe Paus zui-
len weldra stilvallen, maar het grot) werk van
de Paus begint.
Wat mij gelukkig maakt, is dat zovele mensen
interesse hebben bij de keuze van de nieuwe
Paus.



PRIESTERVAN DIENST (v. 29 okt. tot 4 nov.)
E.H. Declercq, pastoor Haringe. Tel. 300609
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (29 oktober)
Dokt. Vandercruysse. Tel. 300647
Veearts Busschaert Tel. 445363
Apoteek Taveirne, Woesten.
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 27 oktober
8 u. H. mis v. over\. echtgenoot (KV.)
Zaterdag 28 oktober
8 u. H. mis v. overl. broer en zuster

(M.J.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Maurits De-
neulin, wedn. v. Anna Clarebout

Zondag 29 oktober
8 u. Gez. jaarmis v. Theofiel Parrez-
Billiet Rachel

10 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Adrienne
Verhille, wed. v. Prosper Gheldof

Maandag 30 oktober
8 u. 3de 6-wekenmis v. overl. zuster

(Gh.S.)
Dinsdag 31 oktober
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.R.)
19 u. Gez. mis v. Ere-pastoor E.H. Mi-
chiel De Geeter

Woensdag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis v. Bertha Dewippe, echt-
gte. v. Maurits Viaene vwo Vrienden
en Geburen

10 U. Gez. Jaarmis V. Frans Gruwez
zoon V. Michel en Maria Fockenoy

Donderdag 2 november - Allerzielen
9 u. Gez. mis v.d. overl. Parochianen
Vrijdag 3 november - Eerste Vrijdag -

H. Hubertus
wijding v. St.-Hubertusbrood

8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot v.bijz.
int. (V.O.)

Ons
Parochieblad
Pr'oven
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Zaterdag 4 november - H. Carolus
8 u. H. mis V. overledenen (M.D.)
19 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Maurits
Deneulin, wedn. V. Anna Clarebout

Zondag 5 november
8 U. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis V. Yvonne Nollet,
echtgte v. Firmin Vandewynckel en
overI. ouders

Lectoren van zondag 29 oktober
- Veerle Notredame : zaterdagavond 19 u.
- Filip Sergie : zondagmorgen 8 u.
- Dirk Devos: zondagmorgen 10 u.

Opbrengst Missiezondag
De omhaling op Missie-zondag 11. bracht de
mooie som op van 14.830 fr. waarvoor onze
welgemeende dank in naam van de missiona-
rissen en missiezusters. Er zijn mensen, en
ik begrijp het, die vergeten hadden dat her
omhaling was op missiezondag en die dus
-niets -van gelcl-meehadden en-die hlln-omslag
ledig terug in het mandje hebben geworpen.
U kunt nog altijd iets geven voor de missies
per gelegenheid. Aan alle gevers mijn op-
rechte dank.

V.K.S.J. Proven
Zondag a.s. 29 oktober om 14 u. in " Die Croo-
ne " is er vergadering voor de kabouters
(3de en 4de leerjaar). Ook voor diegenen die
nog niet zijn ingeschreven.

Wijding van St.-Hubertusbrood
Op vrijdaq 3 november vóór de mis van 8 u.
in de winterkapel.
Vanwaar komt die wijding van St.-Hubertus-
brood?
De H. Hubertus, uit een adelijk geslacht ge-
boren, was enige tijd in dienst van Pepijn van
Herstal en leidde een werelds leven. Op jacht
werd hij bij 't zien van een schitterend kruis
tussen de horens van een hert, zo getroffen,
dat hij zich bekeerde en leerling werd van de
H. Lambertus, bisschop van Tongeren. Deze
volgde hij op in 708. Hij overleed te Tervuren
in 727, na onvermoeid aan 't zieleheil zijner
kudde gearbeid te hebben. Zijn lichaan werd
in de ge eeuw naar St.-Hubert overgebracht.
Van daaruit dan ook de geschiedenis van het
gewijd St.-Hubertusbrood.

Gemeentelijk nieuws: Vertrokken
- Frans Beudaert van Obterrestraat 22 naar
leper, Dikkebusseweg 131.

- Wyffels Rita van Canonstraat 2 naar Pope-
ringe, Westouterstraat 39. (uit omstandig-
heid van huwelijk)

- Vanderhaeghe Christina v. Obterrestraat 25
naar Roeselare, Mariastraat 13.

Gedachten en spreuken van een ander
- Reizen is rusten vluchten
Rusten is reizen vluchten
vluchten is reizen noch rusten

- De aardbol is een grote mooie supermarkt,
wij (mensen) zijn ontevreden klanten.

- Moest men eerst 30 jaar zijn en daarna 20
zou men bepaalde dingen anders doen.

- Kon een mens zijn gelijk een bandopnemer,
alles kon verder zeggen zoals hij het heeft
gehoord en niet verdraaien.

- Door bepaalde verwijten naar iemand an-
ders zijn hoofd te werpen,
verraad je jezelf.

- Het leven is een snelweg tussen wieg en
graf, maar op snelwegen zijn er parkings

- Waarom zagen als je het kunt vragen.
- Er worden zoveel bomen omgehakt,
dat we binnenkort niet meer weten ~
uit welk hout pijlen maken. ~

- Wie nooit iets mis doet,
doet weinig goed

- Wie weinig mis doet,
doet veel niks.

Filmforum "De Lovie "
Op vrijdag 3 november '78 om 20 u. :" Dodes
Ka-den", zaal "St.Elooi" te Proven.

Voetbalnieuws
SENlORS : T.S.C. - B.S. Poperinge: 4-0
RESERVEN A : T.S.C. - F.C. Woesten: 2-1
RESERVEN B: S.K. Vlamertinge - T.S.C.: 3-1
KNAPEN: E. Jonkershove - T.S.C. :7-0
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen.: T.S.C. - F.C. Houtem om 15 u.
Res. A : S.K. Reningelst - T.S.C. om 11 u.

vertrek om 10 u.
Res. B : T.S.C. - Sassp. Boezinge om 9.30 u.
Knapen: T.S.C. - F.C. Poperinge om 14.30 u.

Briefke van uw pastoor
VEEL HEBBEN!

Dierbare Parochianen,

De maand november staat voor de deur. We
gaan onvermijdelijk denken aan onze overle-
denen. Zouden we ook niet best een momen-
tje nadenken over ons eigen leven.
Mag ik eens de volgende gedachten naar voor
schuiven:" Elke mens vindt het belangrijk
veel te hebben: geld. macht, liefde, gezond-
heid en kennis. Een groot gevaar is, dat hij
zich door zijn bezit laat beheersen. We weten
maar al te goed, dat we geen enkel aards
bezit kunnen veilig stellen voor een toe-
komst zonder einde. Voor ons christenen is
de ware rijkdom gelegen in Jezus Christus.
Door al het aardse heen, moeten we kijken
naar het blijvende. Christus is het kompas
dat ons de juiste richting wijst. Echt gelukkig
kunnen we zijn, als we leven naar de wet van
het Evangelie, dat is de wet van de liefde. Al
het andere wordt dan belangrijk".
Dierbare mensen, wat zegt het Evangelie:
" Lafaards zijn zij, wie altijd maar vergaren en
hebben willen." Mocht het zo worden: dat
de rijke en welstellende mensen niet de slaaf
worden van hun hebzucht, maar hun rijkdom
aanwenden in dienst van de noodlijdenden.



PRIESTER VAN DIENST (v. 5 tot 11 nov.)
E.H. Vanden Abeele, past. Roesbr. Tel. 300374
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (5 november)
Dokt. Goudeseune. Tel. 4001 92
Veearts Vulsteke. Tel. 422448
Apoteek Vanacker, Leisele
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 3 november - Eerste Vrijdag -
H. Hubertus

wijding v. St.-Hubertusbrood
10 u. P/. begrafenis v. Jules Verlet
11 u. P/' begrafenis v. Camila Sioen
Zaterdag 4 november - H. Carolus
8 u. H. mis v. overledenen (M.D.)
19 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Maurits

Deneulin, wedn. v. Anna Clarebout
Zondag 5 november
8 u. Gez. Gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Yvonne Nollet,

echtgte v. Firmin Vandewynckel en
overl. ouders

Maandag 6 november
8 u. 4de 6-wekenmis v. over!. zuster

(Gh.S.)
Dinsdag 7 november - H. Willibrord
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Woensdag 8 november
8 u. H. mis v. over!. ouders (V.H.)
Donderdag 9 november
8 u. H. mis v. over!. broer en zuster

(M.J.)
Vrijdag 10 november
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.V.)
Zaterdag 11 november - H. Martinus
10 u. P!. dienst V.d. gesneuvelde sol-

daten en burg. slachtoffers v. beide
wereldoorlogen

Ons
Parochieblad
Proven
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19 u. Gez. jaarm is v. Hektor Lermyte-
Meirsseman Laura

Zondag 12 november
8 u. Gez. mis v. Theofiel Parrez-Billiet

Rachel
10 u. Gez. mis V.d. leden en over/. le-

den V.d. Bond der Gepensioneerden
In de Heer ontslapen
- Jules Verlet, overleden te Poperinge, vrij-

dag 27 okt. '78 in de leeftijd van 62 jaar, en
die vrijdag 3 nov. '78 om 10 u. te Proven
wordt begraven.

- Camila Sioen, dochter van wijlen Medard
en Julia Lauwers, overleden in 't rustoord
" Clep " te Hoogstade, zaterdag 28 okt. '78
in de leeftijd van 86 jaar en die vrijdag
3 nov. '78 om 11 u. te Proven wordt begra-
ven.

- Anna Benouwt, echtgenote van Jozef Carlé,
overleden zondag 29 okt. '78 in de leeftijd
van 66 jaar en die donderdag 2 nov. '78 om
10 u. te Proven wordt begraven.

-K:erstkaarsen
Er zijn kerstkaarsen van de Bond zonder Naam
te verkrijgen bij Mevr. Raf. Lamaire-Baes, Te-
renburgseweg 3 te Proven.

V.K.S.J.
Voor de kinderen van het 5de en 6de leerjaar:
vergadering zondag 5 nov. '78 aan " Die Croo-
ne ".

" Dodes' Ka-Den"
Filmforum "De Lovie" in zaal "St.-Elooi"
op vrijdag 3 november om 20 u.
"Dodes' Ka-den" - Japanse film die een ge-
voelsvolle evokatie geeft van het lief en leed
van een soort pariagemeenschap ergens aan
de rand van Tokyo.
Ontroerende film, die volledig vrij is van de
minste melodramatiek.

Bond der Bejaarden - Hartens troef
Uitslag der kaarting. Er waren 92 aanwezigen.
13 behaalden 3 partijen:
1. Butaye Rosa 372 pt.
2. Butaye Germaine 351 pt.
3. Vandenbroucke Omer 336 pt.
4. Regheere Marcel 335 pt.
5. Allerwereld Felix 325 pt.
6. Butaye André 321 pt.
7. Moerman Roger 315 pt.
8. Mares Germaine 309 pt.
9. Gantois Albert 296 pt.

10. Vandenwinkel Rachel 262 pt.
11. Butaye Valère 257 pt.
12. Lahaye Martha 242 pt.
13. D'Hooghe Madeleine 239 pt.
De volgende kaarting : donderdaq 9 november.

Brandweerkorps van Proven
Zoals vorige jaren, zullen onze plaatselijke
brandweerlieden U in de eerstkomende da-
gen een bezoek brengen om een Lid- of Ere-
Lidkaart aan te bieden.

Het blijft de gewoonte dat het bedrag dezer
actie in onze hulpkas terecht komt en brand-
weerdoeleinde bestemd blijft.
Jaarlijks moeten we vaststellen dat de inwo-
ners van Proven-Krombeke ons initiatief waar-
deren en tot heden toe de 421 huisgezinnen
Ere-leden (100 fr. en meer per gezin) en 294
huisgezinnen leden (van 50 tot 100 fr. per ge-
zin) onze brandweer nog immer begeren te
steunen.
We durven hopen dat al deze Ere-leden en
leden hun milde steun zullen willen hernieu-
wen waarvoor we U op voorhand hartelijk
danken.

Kerk Sint-Victor Proven
Volgens ik vernomen heb verschijnt er eerst- '
daags een kleurenfoto op postkaartformaat
van onze gerestaureerde parochiekerk St.-Vic-
tor Proven. Later verneemt U meer daarover.

Muziekavond in " Die Croone "
Iedereen die zich aangetrokken voelt tot goe-
de zachte muziek (Ni el Young, Randy New-
man, Simon & Garfunkel, enz.) krijgt een bui-
tenkansje aangeboden in "Die Croone" op
zaterdag 4 nov. Daar zal immers-de trele avonlt
via een platendraaier van deze zogenaamde
zachte popmuziek kunnen genoten worden.

Voetbal nieuws
SENlORS : T.S.C. - F.C. Houtem : 3-1
RESERVEN A: S.K. Reningelst - T.S.C.: 2-0
RESERVEN B: T.S.C. - Sassp. Boezinge: 4-0
KNAPEN: T.S.C. - F.C. Poperinge: 0-1
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen. : T.S.C. - B.S. Geluveld om 15 u.
Res. A: T.S.C. - F.C. Westouter om 9.30 u.
Res. B: S.K. Reningelst - T.S.C. om 9.15 u.

vertrek om 8.15 u.
Knapen: Sassp. Boezinge - T.S.C. om 14.30 u.

vertrek te 13.15 u.

Briefke van uw pastoor
ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN

Dierbare Parochianen,

De dagen rond Allerheiligen en Allerzielen
hebben een speciale sfeer. Ze doen ons den-
ken aan de herfst. We zien dat de bomen hun
bladeren verliezen. De bomen worden kaal.
De natuur gaat als 't ware dood. En onmidde-
lijk daarnaast zien we ook onze kerkhoven,
naast de stervende natuur liggen onze kerk-
hoven die als eindejaarsfloraliën getuigen blij-
ven van leven, van bloei, van hoop op eeuwig
leven. Wat al prachtige bloemen, wit en pur-
per en geel en oranje en rood. En mensen die
samenkomen om hun doden te gedenken, en
hun nagedachtenis heilig te houden.
Allerheiligen en Allerzielen zijn voor ons kris-
tenen, die geloven in het eeuwig leven, eigen-
lijk een feest, een verrijzenisfeest. Christus is
ons voorgegaan, zeer velen zijn Hem gevolgd,
velen wier naam op onze kalenders zijn ver-
meid, maar ook ontelbaar velen, wiens namen
niet meer gekend zijn, een ontelbare menigte
die niemand schatten kan.



PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 nov.)
E.H. Maes, past. Krombeke. Tel. 4001 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (11 november)
Dokt. Neuville. Tel. 300338
Veearts Busschaert. Tel. 445363
Apoteek Vanacker, Leisele
ZONDAGDIENST (12 november)
Dokt. Braem. Tel. 422791
Veearts Vandenberghe. Tel. 3381 61
Apoteek Darras, Alveringem

BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 10 november
-\ 8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (Kv.l

, Zaterdag 11 november . H. Martinus
10 u. P!. dienst v.d. gesneuvelde sol-

daten en burg. slachtoffers v. beide
wereldoorlogen

19 u. Gez. jaarmis v. Hektor Lermyte-
Meersseman Laura

Zondag 12 november
8 u. Gez. mis v. Theofiel Parrez-Billiet

Rachel
10 u. Gez. mis v.d. leden en over!. le-

den v.d. Bond der Gepensioneerden
Maandag 13 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot uit

dank (D.C.)
Dinsdag 14 november
8 u. 5de 6-wekenmis v. overl. zusters

(G. en C.S.)
Woensdag 15 november· H. Albertus
8 u. H. mis v. over!. vader (M.T.)
Donderdag 16 november· H. Gertrudis
8 u. H. mis v. over!. broer en zuster

(M.J.)
Vrijdag 17 november
8 u. H. mis v. over!. familie (M.P.)

Ons
Parochieblad
Proven
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Zaterdag 18 november
8 u. H. mis v. overl. familie (S.R.)
19 u. Gez. jaarmis v. Seraphin Bustraen

wedn. v. Marie Clep
Zondag 19 november
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Julia Leb-

be, wed. v. Remi Dehondt
In de Heer ontslapen
Alice Mortaigne, echtgte v. Maurits Legrand,
overl. te Poperinge woensdag 1 nov. '78 in de
leeftijd v. 82 j. en die maandag 6 nov. '78 om
10 u. te Proven werd begraven.

Chironieuws
Voor iedereen van 7 tot 16 jaar. Op zondag
12 november '78 om 14 u. is er startvergade-
ring. Iedere chirojongen wordt stellig ver-
wacht, maar ook niet-chirojongens mogen
graag komen en kunnen lid worden van de
Chiro. Per afdeling zorgen de leiders voor een
fijn. prettig en prachtig spel. Zij maken er
werk van. Komen jullie maar oerust af naar
ons lokaaltje, Alexisplein op zondag 12 nov.
om 14 u.

Boerengilde Proven
60 jaren zijn als de rook vervlogen sinds We-
reldoorlog I een einde nam: 1918 -1978.
Wij. oudere Leden, hebben onze Vader zaliger
zo dikwijls horen vertellen over •.zijn oorlog ..
aan het front ! ! ! die zich in onze gewesten
afspeelde.
Het Bestuur heeft cerneend dit nuttiq te her-
denken en voor onze geest te doen ·herleven
door een mooie diamontage over .. De Front-
streek 1914-1918" die zal voorqesteld worden
door E.H. A. De Bleecker, Econoom van het
College te Tielt en dit op donderdag 9 nov. '78
te 19.30 u. in de zaal •.St.-Elooi ".
Hiertoe worden uitgenodigd:
- Al de leden van de Boerengilde.
- De 14 nog in leven zijnde Oud-Strijders van

Proven.
- Al de jonge Strijders van 1940-1945.

Sint-Maarten komt
Op vrijdag 10 nov. zal Sint-Maarten naar Pro-
ven komen. Om 6 u. 's avonds wordt hij aan
de zaal •. 't Rozenhof .. opgewacht door de kin-
deren en door de muziekmaatschappij •. De
Volksvreugd ". Sint-Maarten trekt dan door
de straten van Proven, om daarna in de zaal
.. St.-EI ooi •. zijn St.-Maartenskoeken uit te de-
len.

Dienst van 11 november
60 jaren zijn voorbij sedert de Iste Wereldoor-
log 1918-1978.
14 Oudstrijders van Proven zijn nog in leven,
Mocht het dan ook zo zijn dat vele mensen
van Proven eraan houden de dienst op 11 nov.
in de kerk bij te wonen, en dit uit sympathie
voor de oudstrijders 14-18 en voor de jonge
strijders 40-45, terwijl we zullen gedenken in

het bijzonder al diegenen die gesneuveld zijn.

K.A.V. Proven
U wordt allen vriendelijk uitgenodigd op ons
jaarlijks herfstfeest dat doorgaat op zondag
12 nov. '78 om 14 u. in de zaal •. 't Rozenhof ".
Op het programma:
voordracht - ontspanning - koffietafel - tombo-
la. - Iedereen hartelijk welkom.

De Lovie
De mooie opbrengst van De Lovie voor missie-
zondag bedroeg 4870 fr. waarvoor onze op-
rechte dank.

Gedachten en spreuken van een ander
- Dieren hebben genoeg eten

mensen hebben teveel eten
Waarom is er noq honger en armoe?

- Rijk en gemeen zijn dikwijls één.
- De mens heeft schrik om arm te worden,

maar nooit om rijk te worden.

Voetbalnieuws
SENlORS : T.S.C. - B.S. Geluveld: 2-0
RESERVEN A: T.S.C. - F.C. Westouter : 2-1
RESERVEN B: S.K. Reningelst - T.S.C.: 2-1
KNAPEN: Sassp. Boezinge - T.S.C. : 6-0

Wedstrijden voor volgend weekend:
PREMIÈRE RESERVEN: T.S.C. A - T.S.C. B
Deze veelbelovende match tussen onze beide
reserveploegen gaat door op zondag om 13 u.
De supporters worden verwacht op deze bui-
tenkans want na deze topper volgt nog een
vrienden match van onze Seniorsploeg tegen
V.v. Leffinge te 15 u.
Ter inlichting: De A-reserven staan op de 3de
plaats in de rangschikking met 13 pt. en wor-
den op de voet gevolgd door onze B-ploeg die
op de 4de plaats prijkt met 11 pt.
Zaterdag: Knapen: S.K. Elverdinge - T.S.C.

om 14.30 u. - vertrek te 13.30 u.

Briefke van uw pastoor
KERK ST.-VICTOR

Dierbare Parochianen,

Zoals in vorig parochieblad reeds werd aange-
kondigd is er een prachtige kleurenfoto op
postkaartformaat verschenen van onze ge-
restaureerde parochiekerk St.-Victor Proven.
Graag willen wij deze mooie foto op postkaart
te koop aanbieden aan mensen die dit verlan-
gen, aan een schappelijke prijs, namelijk 20 fr.
per stuk. Wie zulk een postkaart bekijkt zal
zeggen: 't kost niet veel. Daarbij is het meer
dan de moeite waard om zo'n kaart te verzen-
den bij velerlei omstandigheden: Kerstdag,
Nieuwjaar, naamfeest, verjaardag, huwelijk,
naar familie, enz ... Iedereen die zo'n kaart
ontvangt, zal zekerlijk gediend zijn met die
schone attentie.
't Is natuurlijk aangeraden zo'n mooie foto in
kleurendruk te verzenden in een gewone om-
slag. Op de achterkant van de postkaart kunt
u al schrijven wat u wil.
Die postkaart kunt u eerst bezichtigen na ie-
dere mis in de kerk.



PRIESTER VAN DIENST (v. 19 tot 25 nov.)
E. H. Ollivier, Pastoor Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (19 november)
Dokt. Provoost. Tel. 40.00.20
Veearts Busschaert. Tel. 44.53.63
Apoteek Ascrawat, Lo.

BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 17 november
8 u. H. mis v. over!. familie (M.P.)
Zaterdag 18 november
8 u. H. mis v. over!. familie (S.R.)
19 u. Gez. jaarmis v. Seraphin Bustraen

wedn. v. Marie Clep
Zondag 19 november
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Julia Leb-

be, wed. v. Remi Dehondt
Maandag 20 november
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius (O.C.)
Dinsdag 21 november - Maria opdracht
8 u. 6de 6-wekenmis v. over!. zusters

(G. en C.S.)
Woensdag 22 november - H. Cecilia
8 u. H. mis v. over!. vader (M.T.)
Donderdag 23 november
8 u. H. mis v. over!. broer en zuster

(M.J.)
Vrijdag 24 november
8 u. H. mis v· over!. ouders en familie

(S.J.)
Zaterdag 25 november
8 u. H. mis v. over!. ouders en oom

(M.G.)
19 u. Gez. jaarmis v. Cam iel Vanacker-

Degraeve Gabrielle en dochter Ma-
ria Vanacker

Oos
Parochieblad
Proven
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Zondag 26 november
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en over!. le-

den v.d. Muziekmaatschappij "De
Volksvreugd " ter gelegenheid van
St-Cecilia.

Huwelijksaankondiging
Joseph Alexander, Lindestraat 5, Roesbrugge
en Suzanne Veniere, Provenplein 22, Proven.

In de Heer ontslapen
Henri Louf, echtgenoot van Alice Foutreyn,
overleden te Poperinge op donderdag 9 nov.
'78, in de leeftijd van 71 jaar en die woensdag
15 nov. '78 om 9.30 u. te Proven wordt begra-
ven.

Boerengilde Proven
60 jaren zijn als de rook vervlogen sinds We-
reldoorlog I een einde nam: 1918 - 1978.
Wij, oudere Leden, hebben onze Vader zaliger
zo dikwijls horen vertellen over" zijn oorlog"
aan het front ! ! ! die zich in onze gewesten
afspeelde.
Het Bestuur heeft gemeend dit nuttig te her-
denken en voor onze geest te doen herleven
door een mooie diamontage over "De Front-
streek 1914-1918" die zal voorqesteld worden
door E.H. A. De Bleecker, Econoom van het
College te Tielt en dit op maandag 20 nov. '78
te 19.30 u. in de zaal" St.-Elooi ",
Hiertoe worden uitgenodigd:
- Al de leden van de Boerengilde.
- De 14 nog in leven zijnde Oud-Strijders van

Proven.
- Al de jonge Strijders van 1940-1945.

Postkaarten
met kleurenfoto van de kerk zijn te verkrij-
gen bij het week-end na iedere mis.

Bond der bejaarden - Hartenstroef
Uitslag van de kaarting. Er waren 72 aanwezi-
gen. Behaalden 3 partijen:
1. Maes Sylvère : 515 pt. - 2. Butaye Valère :
382 pt. - 3. Veyer Godelieve : 382 pt. - 4. Bu-
taye Gerrnaine : 335 pt - 5. Leys Maria: 312 pt
6. Feryn Joseph : 309 pt. - 7. Deroye Germai-
ne: 297 pt. - 8. Planqueel Maurice: 280 pt. -
9. Lefieuw Maurice: 262 pt. - 10 Saesen An-
dré : 238 pt. - 11. Devos Cam iel : 216 pt.
De volgende laatste kaarting voor kampioen-
schap op 23 november.

Legerdienst
Debeer Paul, Couthoflaan 17: sedert 3 nov.
Debergh Eddy, Couthoflaan 40: sedert 1 juni
Ghyselen Dirk, Blekerijweg 45 : sedert 3 april
Hahn Rik, Couthoflaan : sedert 1 juni
Lobelle Johan, Blekerijweg 20: sedert 1 sept.
Scharre J.-P., Roesbruggestr. 25 : sedert 10 jan
Vanthournout Fr., Blasiusstr.85: sedert 1 juni

Informatievergadering voor de dienst-
plichtigen
op zaterdag 9 december 1978 te 9.15 u., in de

feestzaal van het Stadhuis, Grote Markt te
Poperinge.
Voor hen die behoren tot de lichting 1979 of
1980. Terecht stellen U en uw ouders zich
daaromtrent vele vragen. Naderhand wordt
het programma van deze bijeenkomst meege-
deeld.

Voetbalnieuws
SENlORS : T.S.C. - v.v. Leffinge: 1-3 \
RESERVEN : T.S.C. A - T.S.C. B: 4-4 -\
KNAPEN: S.K. Elverdinge - T.S.C. : 2-0
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen. : F.C. Houtem - T.S.C. om 15 u.

vertrek om 13.30 u.
Res. A: F.C. Langemark - T.S.C. om 9.30 u.

vertrek om 8.30 u.
Res. B : T.S.C. - Sp. Brielen om 9.30 u.
Knapen: T.S.C. - F.C. Langemark om 14.30 u.

Gedachten en spreuken van een ander
- Als je kunt wenen, kan je zeker ook lachen.
- God heeft de wereld geschapen,

veel mensen scheppen hun eigen wereld.
- Man en vrouw één, dan is er geen probleem.
- Wie doet aan trouwerij, laat de brouwerij.
- Handen en brood helpen 't gezin uit nood.
- In de grote zee leven er ook kleine vissen

gelukkig.
Piekeren put de mens meer uit dan werken.
't Zoontjes auto is moeders angst.
De aardebol draait, veel mensen ook.
Naarmate men rijker wordt,
stijgt ook de bloeddruk.

- De auto kan de mens overal naartoe bren-
gen, zelfs naar de dood.

- Niets is eenvoudiger dan leven,
maar de mens maakt het moeilijk.

Briefke van uw pastoor
DE GROTE KUIS

Dierbare Parochianen,

Een werk dat we niet mogen onderschatten is
de grote kuis van onze toren binnenin. Wat
daarin allemaal wordt aangebracht is onbe-
schrijfelijk veel, bijzonderlijk door vreemde
duiven, die in de toren van alles doen en van
alles binnenbrengen. Het krioelde soms van
duiven in de toren. Wat zij uitwerpen en bin-
nenbrenqen moet ten lange laatste terecht
komen in de goten van de kerk, dat is de oor-
zaak van opstopping en zeer schadelijk voor
zinkwerk.
Daarom worden nu eerst alle gaten en galm-
gaten van de toren afaegrendeld langs binnen
met een dicht netwerk, zodat daar geen vo-
qels meer binnen kunnen.
Tenslotte hebben twee bijzondere mannen met
name André en Maurits eerst met een grove
borstel en daarna met een fijne borstel de
grote kuis gehouden in de toren van opper-
zolder naar zolder, waarvoor we hen zeer dank-
baar zijn.



PRIESTER VAN DIENST (v. 26 nov. tot 2 dec.)
E. H. Declercq, Pastoor v. Haringe. Tel 30.06.09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAG DIENST (26 november)
Dokt. Vandenberghe. Tel. 30.06.37
Veearts Vulsteke. Tel. 42.24.48
Apoteek Dubaere, Reninge.
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Zaterdag 25 november
8 u. H. mis v. overl. ouders en oom

(M.G.)
19 u. Gez. jaarmis v. Camiel Vanacker-

Degraeve Gabrielle en dochter Ma-
ria Vanacker

Zondag 26 november
8 u. Gez. Gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. mis V.d. leden en overl. le-

den V.d. Muziekmaatschappij "De
Volksvreugd " ter gelegenheid van
St-Cecilia.

Maandag 27 november
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius (O.C.)
Dinsdag 28 november
8 u. 3de 6-wekenmis v. overl. zuster

(C.S·)
Woensdag 29 november
8 u. H. mis v. overl. echtgenote

(MD.G.)
Donderdag 30 nov.. H. Andreas
8 u. H. mis v. overl. broer en zuster

(M.J.)
Vrijdag 1 dec .. H. Eligius
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

(S.J .)
Zaterdag 2 december
8 u. H. mis v. overl. ouders en oom

(M.G.)
15 u. PI. Huwelijksmis v. Jozef Alexan-

der en Suzanne Veniere.
19 u. Gez. mis v. d. leden en overl. le-

den van de Boerenorganisaties

Ons
Parochieblad
1:,(7·c.'

Proven
7e Jaargang Nr. 44 25 nov. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

Zondag 3 december
8 u. Gez. Gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. d. leden en over\. le-

den v. d. Kaartersclub der Gepensi-
onneerden

Ceciliafeest
Op zondag 26 nov. viert de Muziekvereniging
" De Volksvreugd " haar jaarlijks Ceciliafeest.
Om 9.30 u. : Verzameling bij muzikant G. Van-
dromme. De plechtige mis om 10 u. voor de
overleden leden wordt door de muziekmaat-
schappij opgeluisterd met volgende muziek-
stukken:

" Teil" van Charles Danvers.
- Prélude de Traviata " van Verdi.
- :: Sur un marché persan " van Ketelban.
- "Triumphmars uit Oïda " van Verdi.
Na de mis is er bezoek aan de muzikanten-her-
bergiers en om 13 u.: feestmaal in de Zaal
" 't Rozenhof " bij A. Lemahieu.
's Avonds om 19.30 u.: Avondfeest met mu-
ziek en dans. Gratis toegang.

K.V.l.V.· Proven
De jaarlijkse algemene vergadering van. de-
" Gezinswerkinn " wordt gehouden op vrijdag
24 november 1978 om 20 u. in de Zaal "Sint-
Elooi ". E. H.Roets, lesgever aan het V.T.1. te
Poperinge, komt spreken over "Opvoeden tot
weerbaarheid". We verwachten alle leden met
hun echtgenoot op deze boeiende avond. Na-
dien is er gezellige koffietafel.

Bond der Grote en Jonge Gezinnen
De leden worden vriendelijk verzocht hun lid-
kaart 1979 af te halen en de formulieren, met
het oog op de vernieuwing van de verminde-
ringskaarten op het spoor, te komen onderte-
kenen bij Meester Prinzie en zulks bij voor-
keur 's voormiddags.
Komen hiervoor in aanmerking:
1. Gezinnen met nog 3 ongehuwde kinderen,
minder dan 21 jaar op 1 januari 1979. (Ouders
hebben levenslang recht)
2. Ouders en ongehuwde kinderen minder dan
21 jaar, waarvoor nog kinderbijslag wordt toe-
gekend - van gezinnen waar ééns 3 minderja-
rige ongehuwde kinderen op hetzelfde tijdstip
in leven waren (dus ook waar er nu maar 1
of 2 kinderen meer zijn met kinderbijslag).
We houden er dan ook bijzonder aan, te zeg-
gen, dat gezinnen met 3 kinderen er zeer veel
belang bij hebben lid te worden van onze
bond. De voordelen zijn zeer groot, onder meer
bondsweekblad - gezinszegels - levenslang
recht voor de ouders op vermindering op het
openbaar vervoer (spoor, bus, enz ... ) - goed-
kope leningen voor woningbouw en zo meer.
Denk er eens aan.

Bond der Bejaarden
Op donderdag 30 nov. : noenmaal in " 't Rozen-
hof ". Hartelijk welkom.

Van uit het M.P.I. De Lovie
Mogen wij het ons veroorloven om, ter gele-
genheid van hun Ceciliafeest, de muziekmaat-
schappij "De Volksvreugd " uit Proven, te fe-

liciteren en dank te zeggen voor hun herhaal-
de inzet om allerlei feestelijkheden in de in-
stelling de nodige luister bij te zetten.
Dat zullen wij weer mogen ervaren ter gele-
genheid van het Sint-Niklaasfeest op zondag
3 december a.s. Natuurlijk dat onze jongens
het weer als een top moment van het jaar
zullen beleven als de Sint, onder de begelei-
ding van de meeslepende muziek van onze
dorpsfanfare, zijn intrede zal doen in de grote
feestzaal. En dat ze gaan wedijveren onder me-
kaar om de maat aan te geven, vooral als ze
dan nog eens de dirigentstok mogen hanteren.
Is dat nu geen voorbeeld van echte dorpsin-
tegratie ? leder jaar staan er zoveel gelukkige
ouders versteld van dat zo iets te verwezen-
lijken is ten bate van hun jongens.

Br. Direkteur
Boterkaarting
In "Sint Elooi " bij Gabriël Devroedt-Bogaerd,
op vrijdag 15 en zaterdag 16 dec. '78, telkens
om 18 u. Inleg 25 fr.
Oudejaarsavond: T.-Dansant.

Voetbalnieuws
RES. A.: F.C. LANGEMARK - T.S.C.: 7-0
RES. B. : T.S.C. - BRIELEN Sp. : 4-1
KNAPEN: T.S.C. - F.C. LANGEMARK : 1-10
Wedstrijden voor volgend weekend:
Seniors: B.S. Geluveld - T.S.C. om 15 u.

Vertrek te 13.30 u.
Reserven : F.C. Westouter - T.S.C. om 9.30 u.

Vertrek te 8.30 u.
T.S.C. B. - S.K. Reningelst om 9.30 u.

Knapen: T.S.C. - Sassp. Boezinge om 14.30 u.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen.

Men moet het soms van elders gezegd wor-
den, om te weten of dat 't goed is, wat men
doet.
Alhoewel de Provenaars zelf zeqqen dat de
Eucharistievieringen in onze kerk goed ver-
zorgd worden, en dat er zeer dikwijls mooie
muziek en schone liederen te beluisteren
zijn. Maar zondag 11.was er een man van Oos-
tende in onze hoogmis. Na de mis kwam die
onbekende tot bij mij en zei: proficiat, me-
neer pastoor, moesten wij zó'n mis hebben in
Oostende, we zouden gelukkig zijn. Die man
is onderwijzer aldaar en het deed me deugd
van zo iets te horen van een vreemdeling, die
zijn bewondering uitdrukte voor de atmosfeer
in onze kerk, de aandacht en ook over de
mooie muziek en de liederen, rijk aan inhoud.
In alle geval, zo'n aanmoediging doet deugd
om voort te doen in die richting.
U weet daarbij, dat ik altijd de hulp van een-
ieder graag wil aanvaarden. Ik weet dat er
jongeren zijn in onze parochie die OP een mag-
nifieke wijze een avond met muziek en liede-
ren kunnen in mekaar steken. Ze hebben daar-
toe talent en capaciteiten, meer dan de pas-
toor. Daarom ben ik ervan overtuigd dat zij
het evengoed zouden kunnen om per gelegen-
heid een Eucharistieviering te verzorgen.
Een dingen is zeker, dat ik uw medewerking
ten zeerste zou waarderen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 3 tot 9 dec.)
E.H. Vanden Abeele, past. Roesbr. Tel. 300374
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (3 december)
Dokt. Vandercruysse Tel. 300647
Veearts Goethals Tel. 300267
Apoteek Godderis - Oostvleteren
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 1 dec. - H. Eligius
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

(S.J.)
Zaterdag 2 december
15 u. PI. Huwelijksmis v. Jozef Alexan-

der en Suzanne Veniere.
19 u. Gez. mis v. d. leden en overl. le-

den v. d. Boerenorganisaties. (ver-
zorgd door de K.L.J.)

Zondag 3 december
- 1ste zondag advent

8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. d. leden en overl. le-

den v. d. Kaartersclub der Gepensi-
onneerden - Firmin Lahaye, Meester
Depeser en Maurice Deneulin.

Maandag 4 december
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Dinsdag 5 december
8 u. 4de 6-wekenmis v. overl. zuster

(C.S·)
Woensdag 6 december - H. Nikolaas
8 u. H. mis v. overl. echtgenote

(M.D.G.)
Donderdag 7 december - H. Ambrosius
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

(S.J.)
Vrijdag 8 december - Maria Onbevlekt
8 u. H. mis v. overl. echtg. (M.B.D.)
Zaterdag 9 december
8 u. H. mis v. overl. ouders en oom

(M.G.)

Ons
Parochieblad
Proven

7e Jaargang Nr. 45 2 dec. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

19 u. 1ste Gez. 6-wekenmis v. Jules
Verlet

Zondag 10 december
- 2de zondag advent

8 u. Gez. Gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. mis V.d. leden en overl. le-

den V.h. Vrijwillig Brandweerkorps
Proven, ter geleg. v. St.-Barbara

Tot kind Gods gedoopt
Nancy Vandeputte, d.v. Jozef en Elza Danneel,
Blekerijweg 30, Proven.

Informatievergadering voor de dienst-
plichtiaen
op zaterdag 9 dec. '78 te 9.15 u. in de feest-
zaal van het Stadhuis te Poperinge voor hen
die behoren tot de lichting 1979 of 1980.
Programma:
9.15 u. Welkomswoord door schepen Leicher.
9.30 u. Militiewetgeving door Commandant

Van Breen over "uitstel, vrijlating,
vrijstelling, ontheffing, gewetensbe-
zwaarden. "

10.30 u. Het soldatenleven in en rond de ka-
zerne door Aalmoezenier Van Over-
schelde.

11.15 u. Beantwoorden van persoonlijke vra-
gen door Commandant Van Breen.

St.-Elooisfeest op zaterdag 2 dec. '78
Programma:
te 19 u. avondmis verzorgd door onze K.L.J.

voor de overledenen onzer organisaties en
voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van
de leden.

te 20 u. feestmaal in St.-Elooi
Daarna orkest " Dobbiacco " - muziek - dans.

Bond der bejaarden - Hartenstroef
Uitslag der kaarting van 23 nov. '78. Er waren
93 aanwezigen.
11 behaalden 3 partijen:
Meester Catteeuw 441 pt. - Valère Morreel
380 pt. - Maurice Maerten 346 pt. - Julienne
Huyghe 340 pt. - Oscar Decadt 332 pt. - Fursy
Nuttens 327 pt. - Maurice Surgeon 315 pt. -
Jerome Spriet 300 pt. - Vandenbroucke Omer
293 pt. - Martha Ghesquiere 276 pt. - Thérèse
Brutsaert 275 pt.
Zondag aanstaande 3 dec. gez. mis om 10 u.
voor de leden en overledenen van de Kaar-
tersclub der Gepensioneerden Firmin Lahaye,
Meester Amic Depeeser en Maurice Deneulin.

Plechtige en Eerste Kommunie
De Plechtige Kommunie en H. Vormsel voor
1979 heeft plaats te Proven op de eerste zon-
dag van mei, namelijk 6 mei 1979.
De Eerste Kommunie op donderdag 24 mei
1979, dit is op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaarts-
dag, als er geen te grote bezwaren zijn.

V.K.S.J.
Voor de Roodkapjes (3de, 4de, 5de en 6de
leerjaar) op zondag 3 december '78 : we gaan
met zijn allen pootje baden. Breng je zwem-

plunje mee en 20 fr. We gaan per fiets. De
kleinsten per auto.

Lukkekaarting
Op zaterdag 9 december '78, grote lukkekaar-
ting in café ,,'t Hoppeland ". Aanvang om 20
u. Inleg 25 fr. Maat naar keus. Tijdens de kaar-
ting gratis proeven van vers qebakken lukken.

Voetbal nieuws
RES. A: F.C. Westouter - T.S.C.: 2 - 4
RES. B : T.S.C. - S.K. Reningelst: 2 - 3
KNAPEN: T.S.C. - Sassp. Boezinge: 0 - 6
Wedstrijden voor volgend weekend:
Seniors : V.V. Leffinge - T.S.C. (vriendmatch)

om 14.30 u. - vertrek te 13 u. stipt
Reserven : Derby T.S.C. B - T.S.C. A om 9.30 u.
Knapen: T.S.C. - S.K. Elverdinge om 14.30 u.

Gedachten en spreuken van een ander
- Ik kan geen geld zien, zei de man en hij

werkte nog harder.
Men mag nooit lachen met de gebreken van
een ander, maar het is een gelukkige mens
die kan lachen met zijn eigen gebreken.

- De vooruitgang op de wereld, neemt alle
levenslust weg.

- De mens is mismaakt, want zijn hoofd is
te groot en zijn hart te klein.

- Een mens kan niemand genezen, wel moed
geven om te genezen.

- Velen weten van alles de prijs maar van
niets de waarde.

- Kinderen wenen meestal overdag,
mensen 's nachts.

- We willen veel veranderen, maar weinig
aanvaarden.

Briefke van uw pastoor
STANDVASTIG OF GANGVASTIG

Dierbare Parochianen,

Wat is er nu beter meent ge: "standvastig
of gangvastig " ? We hebben altijd het woord
" standvastig" gebruikt: "standvastig zijn
in het geloof" enz. Ik meen nochtans dat:
" standvastigheid" eerder wijst op onveran-
derlijk standhouden of onbeweeglijk blijven.
En 't is daarom dat ik eerder de voorkeur zou
geven aan "gangvastigheid ". dat is meer be-
weeglijk zijn, dat is vast en zeker zijn in het
gaan, in het vooruitgaan.
Één ding is echter nodig, dat men weet waar
naartoe. Zoeken doen we allemaal, en vooral
jongeren zoeken en dat is goed! We zijn alle-
maal onderweg, maar waar naartoe? Dat is de
belangrijke vraag. Het is dan ook nuttig soms
eens stil te staan en na te denken: je wilt
niet klakkeloos doorqaan. je wilt weten waar
je aan toe bent.
Ja, zoeken doe we allemaal. Maar toch moe-
ten we kiezen. Kies het goede. Er zijn zoveel
wegen, veel omwegen ook. Ook veel overwe-
gen en zijsporen. Kies de goede richting en
wees dan vooral ganqvastig in die richting,
met vaste tred vooruit.



PRIESTERVAN DIENST (v. 10 tot 16 dec.)
E.H. Maes, past. Krombeke Tel. 4001 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267

ZONDAGDIENST (10 december)
Dokt. Verhoeven Tel. 388271
Veearts Vandenberghe Tel. 3381 61
Apoteek Taveirne - Woesten
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 8 decembar . Maria Onbevlekt
8 u. H. mis v. overl. echtg. (M.B.D.)
Zaterdag 9 december
8 u. H. mis v. overl. ouders en oom

(M.G.)
19 u. 1ste Gez. 6-wekenmis v. Jules
Verlet

Zondag 10 december
. 2de zondag advent

8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en overl. le-
den v.h. Vrijwillig Brandweerkorps
Proven, ter geleg. v. St.-Barbara

Maandag 11 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot v.

bijz. int. (D.C.)
Dinsdag 12 december
8 u. 5de 6-wekenmis v. overl. zuster

(C.S·)
Woensdag 13 december . H. Lucia
8 u. H. mis v. overl. echtgenote

(M.D.G.)
Donderdag 14 december
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Vrijdag 15 december
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.V.)
Zaterdag 16 december
8 u. H. mis v. overl. echtg. (M.B.D.)
19 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,
echtg. v. Paula Busschaert en over!.
familie.

Ons
Parochieblad
Proven
7e Jaargang Nr 46 9 dec. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30.03.91 Druk. Schoonaert

Zondag 17 december
. 3de zondag advent

8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Sylvain Joos. echtg.
v. Madeleine Staelen, vwo Vrienden
en Kennissen.

Tot kind Gods gedoopt
Yves Cleewerck, Z.V. Leon en Rita Milleville,
Alexisplein 19, Proven.

Voor de dienstplichtigen
Informatievergadering op zaterdag 9 dec. '78
om 9.15 u. in de feestzaal van het Stadhuis
te Poperinge.

Lukkekaarting
Op zaterdag 9 dec. '78 in café" 't Hoppeland '
- aanvang om 20 u.

Brandweer Proven in feest
Op zondag 10 dec. '78 - dagorde:
9.45 u. Verzameling van alle brandweerman-

nen voor het Gemeentehuis en op-
tocht naar de kerk, begeieid door de
muziekmaatschappij De Volksvreugd.

10.00 u. H. mis, opgedragen voor de overle-
den leden brandweermakkers, Ere-
leden en hun familie.

10.45 u. begeleid door de muziekmaatschap-
pij optocht naar Notredame Frans.

12.00 u. Optocht naar de zaal ,,'t Rozenhof "
bij Sergeant Lemahieu.

13.00 U. Middagmaal in zaal ,,'t Rozenhof ".
16.45 u. Bezoek bij brandweermakker Korpo-

raal Vandromme Gerard.
18.15 u. "Opsluit" in zaal" 't Rozenhof " .

Viering van de kampioenen
Hartenstroef van de bond der Gepensioneer-
den geeft een vrije kaarting op donderdag 14
dec. '78 in zaal "St.-Elooi". Deur open om
13 u. Om 14.30 u. : viering van beide kampioe-
nen, met prijsuitreiking en verrassing. Om
16 u. gaan we aan tafel, er wordt een lekkere
koude schotel opgediend, die iedereen in de
smaak zal vallen. Er zijn nu al meer dan hon-
derd kaarters verwacht. Het wordt stellig een
aangenaam feest.
K.V.L.V. Proven
Nodigt uit tot een bijeenkomst te Poperinge
in ,,'t Hof van Commerce", Casseistraat 55
op dinsdag 12 december '78 om 13.30 u. '
Onderwerp: "Komt er een oplossing voor het
grondprobleem? "
Spreker: de Heer d'Udekem d'Acoz.

Kerstvergadering op zondag 17 dec. '78 te
13.30 u. in zaal "St.-Elooi" te Proven.

Gedachten en spreuken van een ander
- De natuur heeft de mens niet nodig,

maar de mens de natuur.
- Het leven is niet wat doe ik morgen of over-
morgen, maar wat doe ik vandaag.

- We kijken TV,
we zitten aan zee,

we zeggen santhee,
maar we zijn nooit meer tevree.

- Vroeger weinig leren en zien en gelukkig
leven. Nu veel leren en zien en nooit meer
gelukkig.

- We hebben nu alles, maar nog nooit is de
mens zo arm geweest.

- Je hebt in het leven, wat je er zelf van
maakt.

- Om geluk te kunnen zaaien, moet je geluk
oogsten.
- Een bewijs dat we elkaar nodiq hebben:
Het is gemakkelijker de problemen van een~
ander dan van je eigen op te lossen. f

- Iemand uitschelden is een teken van
onmacht

- Als je eerlijk bent en blijft,
dan mag je overal en met iedereen spreken.

- Wat je niet leert terwijl je jong bent,
zal je later ondervinden.

- Doet nooit aan een ander wat jezelf niet
wil aangedaan worden.

- Nooit niets, is altijd wat! ! !

Briefke van uw pastoor

" NADER BIJ U "

Dierbare Parochianen.

" Nader bij U " is een schat van een boekje.
Luister eens:

" Heer,
dag in, dag uit ontvangen wij van U het be-
staan.
Help ons deze dag door te brengen in uw
dienst.
Geef ons een aandachtig hart dat niet voorbij-
ziet aan de kansen die Gij ons ook vandaag
wilt geven.
Houd in ons het geloof levend dat wij mee-
bouwen aan een betere wereld, waarin wij ge-
lukkig mogen zijn.
Laat ons niemand pijn doen, afstoten of een-
zaam maken.
Wij willen goed zijn voor iedere mens. Volg
ons doen en ons laten als een goede Vader.
Zegen het werk van onze handen en blijf bij
ons elk uur van deze daq, "

De vraag is nu: bid ook gij wel eens gedu-
rende de dag? Bid ge soms met uw gezin?
Bidden is met God in kontakt komen, dit is
onontbeerlijk voor wie ernstig kristelijk wil
leven.
"Nader bij U", het gebedenboekje, dat een
paar jaren geleden in ieder qezin van Proven
werd kadeau gegeven, is een bijzonder ge-
schikt boekje en middel om U te helpen bid-
den. Misschien heb je "Nader bij U " nog in
huis. Gebruik het regelmatig. Doe het zelfs
mee in uw wagen. Het bevat een schat van
gebedsteksten.
Mocht het soms gebeuren dat je "Nader bij
U " niet meer terugvindt, dan moogt U me al-
tijd eentje vragen. lk zal het U qraag neven.



PRIESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 dec.)
E.H. Ollivier, past. Proven Tel. 300391
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267

ZONDAGDIENST (17 december)
Dokt. Vulsteke Tel. 422791
Veearts Goethals Tel. 300267
Apoteek Regheere Tel. 300267
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 15 december
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 16 december
8 u. H. mis v. over!. echtg. (M.B.D.)
19 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,

echtg. v. Paula Busschaert en over!.
familie.

Zondag 17 december
. 3de zondag advent

8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Sylvain Joos, echtg.

v. Madeleine Staelen, VWo Vrienden
en Kennissen.

Maandag 18 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot V.

bijz. int. (O.C.)
Dinsdag 19 december
8 u. H. mis v. over!. vader (M.T.)
""{oensdag 20 december
8 u. 6de 6-wekenmis v. overl. zuster

(C.S.)
Donderdag 21 december
8 u. H. mis v. over!. echtgenote

(M.D.G.)
Vrijdag 22 december
8 u. H. mis v. overl, echtg. (K.v.)
Zaterdag 23 december
8 u. H. mis v. over!. echtg. (M.B.D.)
19 u. Gez. mis v. Geert Christiaen

Ons
Parochieblad
Proven
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Zondag 24 december
. 4de zondag advent

8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Beudaert,

wedn. v. Maria Durant
23 u. P!. middernachtmis verzorgd door

de schoolkinderen en opgeluisterd
door de muziekmaatschappij "De
Volksvreugd "

Ter herinnering
Deze namiddag donderdag 14 dec. '78 in de
zaal .. St.-EIooi ". vanaf 13 u.: vrije kaartinq
en viering van de kampioenen uit de kaarters-
club .. Hartenstroef .. van de Bond der Gepen-
sioneerden.

Boterkaarting
- Vrijdag 15 en zaterdag 16 dec. '78 in café

.. St.-Elooi .. bij G. Devroedt-Bogaerd. Begin
telkens om 18 u. - Inleg 25 fr. - Iedereen
welkom.

- Zaterdag 30 december in plaats van zon-
dag 31 december '78 : T-Dansant. Gratis in-
kom.

Middernachtmis
leder jaar hebben we om 23 u. middernacht-
mis te Proven in een goed verwarmde kerk.
En ook ieder jaar hebben we een massa men-
sen mogen verwelkomen van Proven en zelfs
uit het omliggende. Ook dit jaar verwachten
we veel volk, want we zullen de nachtmis
weerom zeer goed verzorgen.
Op de eerste plaats heeft de pastoor van Pro-
ven het geluk te mogen melden dat de mu-
ziekmaatschappij .. De Volksvreugd .. op post
zal zijn om de nachtmis met kerstliederen op
te luisteren. Dit gebeurt niet overal, in Pro-
ven hebben we dat geluk.
Ten tweede zal er een levende kerststal aan-
wezig zijn: kindje Jezus, Jozef en Maria, aan-
gevuld met herders en spelende schoolkin-
deren.
Ik kan u verzekeren dat alles fijn zal verzorgd
worden en dat onze Kerstmis zeker in de
smaak zal vallen van alle aanwezigen. Let wel
op : de nachtmis begint te 23 u. om te 24 u.
te eindigen. Over de nachtmis schrijven we
nog meer in volgend parochieblad.

Verrassing
Hopelijk kan ik zorgen tegen Kerstmis voor
een aangename verrassing.

Aankomsten
- Jean-Pierre Durant-Carlé Caroline van Vle-

teren, Donkerstraat 17 naar Canadaweg 48,
Proven.

- Rik Pacco-Cordenier Rita van Watou, Pope-
ringestraat 85 naar Obterrestraat 4, Proven.

Mensen in 't gesticht
Maurice Barroo - 10 okt. 1911 - Haringe
Maurice Vandevelde - 7 nov. 1923 - Roesbr.
Gaston Maerten - 13 nov. 1895 - Haringe

Felix Maerten - 27 maart 1893 - Roesbrugge
Jules Butin - 12 juli 1904 - Wijtschate
Hector Candaele - 15 april 1907 - Krombeke
Maurice Mollet - 24 aug. 1896 - Roesbrugge
Maurice Sergier - 3 okt. 1908 - Oostvleteren
Mauricia Dumon - 3 okt. 1898 - Proven
Julia Pieters - 10 aug. 1903 - Roesbrugge
Slava Bakowska - 9 nov. 1900 - Beveren
Rachel Temperville - 19 aug. 1904 - Beveren
Madeleine Breda - 27 april 1925 - Krombeke
Clara Vanhaelewijn - 25 maart 1900 - Beveren
Irma Desender - 6 maart 1900 - Roesbrugge

Gedachten en spreuken van een ander
- Kinderen doen de volwassenen na

volwassenen hebben soms kindermanieren.
- Veel drinken is langzaam verzinken

Ik kan zeer weinig onthouden,
maar er zijn feiten die ik niet kan vergeten

- Wat de vrouw graag mag,
eet de man elke dag

- We eten om te leven,
maar we worden langzaam vergeven
Groot nieuws wordt vlug kleiner
naar mate het aekend wordt
iemand die zegt dat hij geen schrik heeft,
is dikwijls iemand die zeer veel schrik heeft
Man, vrouwen kind
zo gaat het in het leven gezwind

Briefke van uw pastoor
WAKKER LIGGEN

Dierbare Parochianen,

't Is toch eigenaardig dat men nu juist zegt
tot de mensen: .. je moet wakker zijn, weest
wakkere mensen" - Ja, zo luidt het woord
van God in deze advent: .. weest waakzaam!
Weest wakkere mensen, zorgt dat de Heer
u niet in slaap vindt ...
Ik heb mij de vraag gesteld: is het wel nodig
in deze tijd zo'n oproep tot de mensen te
richten? Velen kunnen immers tegenwoordig
de slaap niet vinden. Ze zijn noodgedwongen
wakker: .. 's avonds laat, en midden in de
nacht leggen ze ook wakker, bij het hane ge-
kraai en 's morgens vroeg". Ze kunnen maar
niet slapen. Ze nemen pillen en drankjes om
toch maar in slaap te kunnen geraken. Zorgen
houden hen wakker. En nu roept het Evange-
liewoord: .. weest wakker!"
Misschien zou het beter voor ons zijn, dat wij
eens goed konden uitslapen, om dan als nieu-
we mensen wakker te worden, om met nieuwe
ogen weer te zien wat het belangrijkste is
in ons leven.
Advent, waakzaam zijn kan voor ons wellicht
betekenen: beseffen dat wij niet gemaakt
zijn om maar door te hollen, elkaar dood te
konkureren, wij zi!n hier niet om het elkaar
lastig te maken. Dat is misschien de waak-
zaamheid die van ons wordt verwacht. Als
wij dat weer herinneren, dan komt er weer
ruimte voor de Heer. Misschien worden aller-
lei bekommernissen dan relatief. En misschien
hebben wij dan geen pillen meer nodig om in
slaap te geraken.



PRIESTER VAN DIENST (v. 24 tot 30 dec.)
E.H. Declercq, past. Haringe Tel. 300609
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAG DIENST (24 december)
Dokt. Bal Tel. 3000 72
Veearts Busschaert Tel. 445363
Apoteek Samyn - Roesbrugge
ZONDAGDIENST (25 december)
Dokt Goudeseune Tel. 4001 92
Veearts Goethals Tel. 300267
Apoteek E. Regheere - Proven
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 22 december
8 u. H. mis v, overl. echtg. (KV)
Zaterdag 23 december
8 u. H. mis v, overl. echtg. (M.B.D.)
19 u. Gez. mis v. Geert Christiaen
Zondag 24 december

- 4de zondag advent
8 u. Gez. Gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Beudaert,

wedn. v. Maria Durant
23 u. P!. middernachtmis verzorgd door

de schoolkinderen en opgeluisterd
door de muziekmaatschappij "De
Volksvreugd "

Maandag 25 december· Kerstdag
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10 u. 5de Gez .6-wekenmis voor Julia

Lebbe, wed. van Remi Dehondt
Dinsdag 26 dec .. H. Stefanus
9 u. H. mis ter ere van O. L. Vrouw van

de grot v. bijz. int. (L.V.)
Woensdag 27 dec .. H. Johannes
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot v.

bijz. int. (O.C.)
Donderdag 28 dec .. H. Onschuld. Kind.
8 u. H. mis v. overl. echtgenote

(M.D.G.)

Ons
Parochieblad
Proven
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Vrijdag 29 december
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.V.)
Zaterdag 30 december
8 u. H. mis v. overl. echtg. (M.B.D.)
19 u. 4de Gez. 6-wekenmis voor Rachel

Deniere, echtgte v. Hektor De Coene

Zondag 31 december· H. Familie
8 u. Gez. Gem. mis V.d. parochianen
10 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Adrienne

Verhille, wed. v. Prosper Gheldof

Geboorte
Stefaan Deturck, z.v. André en Albine Gom-
beir, Mazemanlaan 14 te Proven. (geb. te Po-
peringe 13-12-'78)

Verlichting in onze kerk
Met een paar lampen te veranderen van rich-
ting in het hoogkoor vooraan, zijn we gekomen
tot een zeer mooie onrechtstreekse verlich-
ting. U zult dit vóór de nachtmis kunnen be-
wonderen. Ook de beide kapelletjes achter-
aan zijn nu anders belicht.

Nachtmis te Proven
- Vanaf 10.30 u. : kerstliederen
- Te 11 u.: nachtmis
- Zeer mooie inleiding met kerstspel door

de schoolkinderen, rond de levende kerst-
stal.

- Kindje Jezus dit jaar: Filip Derycke, Blok-
straat 7, Proven.

- Maria: Delefortrie Maureen, Blasiusstraat
70, Proven.

- St.-Jozef: Marleen Baes, Uilegatstraat 4,
Proven.

- Twee danseresjes: Kathleen Devos, Ob-
terrestraat 21, Proven en Ode Derycke, Blok-
weg 7, Proven.

- 40 figuranten die licht verspreiden.
- Kerstlied door Rik Ryon, begeleid door gi-

taar en blokfluit.
- Optreden van jeugd muziek.
- Kerstmuziek door de muziekmaatschappij

.. De Volksvreugd ".
We zullen 150 stoelen bijplaatsen in onze kerk,
opdat iedereen zou kunnen zitten. We zorgen
voor een goed verwarmde kerk.
Provenaars, 't is 00 de eerste plaats uw nacht-
mis. Komt op tijd. Iedereen is welkom.

Bond der Bejaarden . Hartens troef
Geslaagd jaarfeest bij K.B.G. Kaartersgilde
.. Hartens troef" te Proven op donderdag 14
december in de Zaal .. St.-EIooi .. kende een
waar sukses. 115 Gepensioneerden uit Proven
en omliqqende, van in de vroege namiddaq aan
het kaarten. Rond 15 u. werd het sein gegeven
tot de grote prijsuitreikinq van 1978. De ver-
antwoordelijke verwelkomde zijn talrijke vrien-
den en dankte allen voor hun aanwezigheid.
De kampioen die de beker in ontvangst mocht

nemen was de heer Omer Vandenbroucke; de
kampioene was mevr. Martha Lahaye, die
de medaille werd aangeboden. Na de geldprij-
zen volqde nog een tombola in natura, aanqe,
boden door de Provense sympathisanten. Rond
16 uur mochten allen aanzitten voor de lunch.
Het mag de uitbaters tot eer strekken hun
gasten zo goed en zo rijk bediend te hebben.
Ook een eresaluut aan de proost E. H. Pastoor
Ollivier die er een handje van heeft de gevul-
de borden te helpen opdienen en een dank-
woordje voor zijn korte tafelrede, waarin hij
beklemtoonde dat vriendschap meer is dan
kado. Het bestuur

Laatste Tap
Vrouw weduwe Gaston Rosseeuw, Café .. On-
der de Toren" dankt langs deze weg haar
trouw klienteel. Zij nodigt dan ook U allen uit
tot de laatste tap op vrijdag 29 dec., zaterdag
30 dec. en zondag 31 december a.s.
De rookartikelen en kruidenierswaren worden
verder uitverkocht.

Chironieuwsje
Op zondag 24 dec. : Kerstfeest je voor alle af-
delingen. Afspraak om 14 u. aan ons lokaal.

De chiroleiders

Voetbal nieuws
T.S.C. PROVEN - Sparta KRUISEKE 3-0

Wedstrijd voor zondag as. :
Reserven : T.S.C. B - T.S.C. A om 9.30 uur

Teerlingbak
Bekorting Teerlingbak op vrijdag 22 december
om 18 u. in .. 't Rozenhof ".

Kerstsnoep
Aan alle kinderen wordt na de nachtmis een
lekker stukje kerstsnoep uitgedeeld.

De verrassing
De aangename verrassing zal in de kerk zijn
tegen Kerstmis.

Voor "root en klein
Woensdag 27 dec. om 14 u. in de Zaal .. Sint
Jozef": Filmvertoning .. De Blauwe Vogel".
Twee kinderen qaan op zoek naar de vogel
van het geluk, die hun ziek vriendinnetje moet
redden. Duur: 90 minuten. Inkom: 30 fr.
Broers of zussen: 20 fr. Organisatie: V.K.S.J.
Iedereen welkom.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen.

Ik wens U allen van harte een Zalig Kerstfeest
voor U zelf en voor uw gezin. Voor de ouders
en voor de kinderen. Voor de jongens en de
meisjes. Voor de bejaarden en niet in het
minst voor de zieken. Allen zijt U mij even
dierbaar. Mocht er vrede en vreugde zijn in
uw hart en onder elkander. Mocht er vooral
qeloof zijn bij U in God en in de medemens.
Dit is wat ik U van harte wens.



PRIESTER VAN DIENST (v. 31 dec. tot 6 jan.)
E.H. Vanden Abeele, past. Roesbr. tel. 300374
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAG DIENST (31 december)
Dokt Neuville Tel. 300338
Veearts Vulsteke Tel. 3341 17
Apoteek Darras - Alveringem
ZONDAGDIENST (1 januari)
Dokt. Braem Tel. 422791
Veearts Vandenberghe Tel. 3881 60
Apoteek Oscrawat - Lo
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Donderdag 28 december
10.30 u. PI. begrafenis v. Gilbert Soe-
nen, echtg. v. Suzanne Mottrie.

Vrijdag 29 december
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 30 december
8 u. H. mis v. overl. echtg. (M.B.D.)
19 u. 4de Gez. 6-wekenmis voor Rachel
Deniere, echtgte v. Hektor De Coene

Zondag 31 december . H. Familie
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Adrienne
Verhille, wed. v. Prosper Gheldof

Maandag 1 [anuarl . Nieuwjaar 1979
9 u. H. mis v.h. geestelijk en tijdelijk
welzijn v.d. parochianen

Dinsdag 2 januari· H. Basilius
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot v.
bijz. int. (O.C.)

Woensdag 3 januari
8 u. H:mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Donderdag 4 januari· H. Veerle
8 u. H. mis v. overl. vader (M.T.)
Vrijdag 5 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. (K.v.)

Ons
Parochieblad
Proven
7e Jaargang Nr 49 30 dec. 1978 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Zaterdag 6 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers)

19 u. 1ste 6-wekenmis v. Anna Be-
nauwt, echtgte v. Jozef Carlé

Zondag 7 januari . Driekoningen
8 u. Gez. mis v.d. familie Verhille
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Ganne-
Demaeght Sidonnie

In de Heer ontslapen
Gilbert Soenen, echtg. v. Suzanne Mottrie,
overleden te leper, donderdag 21 dec. '78 in
de leeftijd van 57 jaar en die donderdag 28
dec. '78 om 10.30 u. te Proven wordt begraven.

Dank U
Na zo'n nachtmis, met zoveel volk van Pro-
ven en elders past het dat we iedereen be-
danken die bijgedragen heeft tot het weliuk-
ken van deze nachtmi~
Ik dank de voorzitter en het bestuur van onze
muziekmaatschappij .. de Volksvreugd", de
chef en de muziekanten; het jeugdmuziek. Ik
dank Rik Ryon, Marc Debergh en Rudi Van-
dromme voor hun tussenzang, begeleid door
gitaar en fluit.
Ik dank ook speciaal de schoolkinderen, jon-
gens en meisjes, de leerkrachten voor hun
zeer gewaardeerde medewerking. Ik dank de
kerkbedienden en allen die mij bij de kerst-
nachtmis hebben geholpen. Ik dank al de aan-
wezigen. Inderdaad, door samenwerking be-
komt men iets moois.

Op zoek naar een ster (R.R.)
(gezongen in de nachtmis te Proven, begeleid
door fiuit en gitaar)
'k Was op een avond aan 't jolen
en 'k wist niet meer waarheen,
de wereld kon me niets meer schelen,
want daar stond ik heel alleen.

'k Liep aldoor de velden,
lijk een weggejaagde hond,
ik wilde nog wel iets van mijn leven,
maar wist niet hoe dat nu nog kon.

Halfverblind door mijn tranen,
want verdriet, dat sneed door mijn hart,
liep ik maar zonder te weten,
naar wie of waar naartoe.

La - La - La ... (instrumentaal)

'k Zag plots een vreemde sterre
en vond ze zó schoon
en 'k dacht: .. 'k zal ze maar volgen ..
en zo kwam ik bij een stal.

En wat vond ik in die kleine stal,
een kindje, zó schoon
met zijn vader en zijn moeder
en de os en den ezel erbij.

't Was iemand die geboren was,
alzo in een stal
zo arme en zo triestig,
maar toch lachte hij naar mij.

En dat lieve schone kindje,
dat gaf mij opeens de moed
om terug te beqinnen vechten
en te leven zoals het moet.

Dus, menschen, moest het gebeuren
dat je niet meer weet waarheen,
dan zoek je naar die sterre
en geloof me, 't zal beter gaan.
En geloof me, 't zal beter qaan,

Laatste Tap
Vrouw weduwe Gaston Rosseeuw, Café. On-
der de Toren" dankt langs deze weg haar
trouw klienteel. Zij nodigt dan ook U allen uit
tot de laatste tap op vrijdag 29 dec., zaterdag
30 dec. en zondag 31 december a.s.
De rookartikelen en kruidenierswaren worden
verder uitverkocht.

Voetbal nieuws
Reserven : T.S.C. B - T.S.C. A: 0 - 2
Doelpunten: R. Croquette

E. Duerinck
Volgend weekend zijn alle ploegen vrij, maar
om de conditie in de benen te houden is er
zondag a.s. om 14 u. een algemene training
voor de reserveploegen en de seniors.

Briefke van uw pastoor

DANKEN
Dierbare Parochianen,

Het oude jaar is bijna voorbij. We staan voor
een nieuw jaar. Ik meen dat we toch eens
mogen danken, voor alles wat we in het
voorbije jaar gekregen hebben:
- voor de vriendschap en de genegenheid van
mensen die ons graag zien.

- voor vader en moeder, zoals ze zijn, want
hen hebben we gekregen.

- voor de kinderen, want elk kind is een ge-
schenk, ook al zijn er dagen dat we als
ouder of opvoeder onze jeugd niet meer be-
grijpen, niet kunnen volgen.

- danken ook voor grootmoeder misschien, of
grootvader.

- voor lieve mensen die het echt goed met
ons menen en waaraan we zoveel te dan-
ken hebben.

- danken ook voor ons leven, voor ons werk,
voor onze gezondheid.

Maar ook danken, omdat we zelf goed moch-
ten zijn voor anderen. Danken dat we mensen
hebben mogen vergiffenis schenken.
Het kan ook zijn dat we moeilijk • dank u •
kunnen zeggen, omdat we in 't voorbije jaar te
veel hebben afgezien. Dan moeten we even
stil worden en nadenken, of we toch niet
iemand te danken hebben.


