
PRIESTER VAN DIENST (van 4 tot 10 jan.)
E.H. Maes, Pastoor Krombeke Tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (1 jan.) Tel. 42 27 91
Dokt. Bal (4 jan.) Tel. 300072
Veearts Vandenberghe (1 jan.) Tel. 38 81 60
Veearts Busschaert (4 jan) Tel. 44 53 63
Apoteek Godderis (1 jan) - Oostvleteren
Apoteek Darras (4 Jan) - Alveringem
WIt-Gele Kn~ls Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 3(~ 325

19 u. 2e Gez. 6-wekenmis v. Gabrielle
Deman, echtgte v. Achiel Devos

Zondag 11januari
8 u. Gez. mis v.d. parochianen
10 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Zulma La

maire, echtgte v. Gery Peperstraete

Geboorte
Liesbet Ryon, d.v. Paul en Rita Vermeulen,
Roesbruggestraat 3, Proven (geb. te Poperin
ge 28 dec 80).
Tot Kind Gods gedoopt
Ellen Blondeau, d.v. Serge en Françoise De
wulf, Blekerijweg 21, Proven.
Huwelijksaankondiging
Guido Vandenbroucke, Uilegatstraat7, Proven
en Trees Vanbeveren, Uilegatstraat 9, Proven.
In de Heer ontslapen
- Jeanette Vanwalteghem, wed. v. Guido Van

oost, oven, te Oostende 25 dec. 80 in de
leeftijd van 83 j. en die maandag 29 dec 80
om 10 u. te Proven werd begraven.

- Demi Deschrevel, z.v. wijlen Desiré en Oc
tavie Boussemaere, overl. te Poperinge, zon
dag 28 dec 80 in de leeftijd van 72 j. en die
zaterdag 3 jan 81 om 9.30 u. te Krombeke
wordt begraven.

K.B.G.-kerstfeest
Ons Kerstfeest van dinsdag 23 dec 80 kende
een groot sukses. 120 Leden waren er aanwe
zig in de mooi versierde St.-Jozefszaal. Te 14 u.
werd er gestart met het welkomswoord, een
kort gebed, en een Kerstnovelle. Daarop volg
de een ontroerend kersttoneel, verzorgd door
KBG Krombeke, ook onze chiroleiders en -leid
sters kwamen aan de beurt met een prachtige
show, waarvan ons mensen toch zo tevreden
waren. Proficiat en besten dank aan allen die
zich hebben ingezet tot het welslagen van ons
Kerstfeest.

Verloren
Sleuteltjes, terug te bezorgen in de pastorie.
Dank
Het past zekerlijk dat we bedanken, na zo’n
nachtmis met zoveel volk, ‘t was een echte
overrompeling, mensen van Proven en van el
ders. Ik dank daarom allen die bijgedragen
hebben tot het weltukken van de nachtmis.
Ik dank de voorzitter en het bestuur van de
muziekmaatschappij ,, De Volksvreugd “, de
chef en al de muzikanten. Ik dank de accor
deoniste, de fluiters, kindje Jezus en al de
figuranten, de schoolkinderen en de leerkrach
ten voor hun gewaardeerde medewerking. Ik
dank de kerkbedienden en allen die mij in de
kerstnachtmis hebben geholpen. En niet in het
minst dank ik meteen alle aanwezigen.
8 huisjes eveneens te huur
Dat wil zeggen (volgens ,, Ons Onderdak” te
leper) dat die 8 huisjes, gelegen in de nieuwe
sociale woonwijk ~De Blokke” te Proven,

dat die 8 huisjes ook verhuurd worden aan
jonge gezinnen, die ten voorlopigen titel be
geren daar hun intrek te nemen. Dus om het
klaar te zeggen: die 8 huisjes waren bestemd
voor bejaarden, maar omdat er voor ‘t ogen
blik geen aanvragen zijn door bejaarden, daar
om worden ze nu ook verhuurd aan jonge
mensen.
Voetbalnieuws
Knapen: Sas Boezinge - TSC: 9 - 0
Schol.: Sas Boezinge - TSC: 7 - 0
Res. A: TSC - SK Nieuwkerke: 4 - 2
Matchen aanstaande weekend:
Knapen: TSC - Sas Boezinge om 14.30 u.
Schol.: TSC - Sas Boezinge om 9.30 u.
S.O.S.-bericht Proven
Enkele weken geleden hebben we beroep ge
daan in de kerk op uw steun voor de ramp-
mensen in Italië: S.OS. Italië.
Nu mag ik en kan ik ook niet nalaten uw stil
le maar serieuze hulp te vragen voor een ge
zin uit onze parochie die dinsdagavond, langs
de Roesbruggestraat, door een hevige brand
zwaar, zeer zwaar getroffen werd.
Ik voel het aan als een dringende plicht met
het aanstaande week-end van 3 en 4 januari
‘81 in de kerk om uw hulp en uw meevoelen-
de steun te mogen vragen.

Micli. Ollivier, pastoor.

Bnefke van uw pastoor
ZALIG NIEUWJAAR

Dierbare parochianen,
Bij het begin van het nieuwe jaar 1981 zou ik
U willen schrijven en zeggen, zoals St. Jan
het zegt in zijn Evangeliewoord : ,, Verlies je
hart niet aan de dingen van de wereld “. Wat
wil hij daarmee zeggen? Ja, hij wil daarmee
zeggen : staart U niet blind op al wat in deze
wereld voorbijgaande is: het begeren van de
lust, de hovaardij en het geld, want het komt
niet van de Vader.
In alle gevat, er is weerom een bladzijde van
ons tevensboek gekeerd : blz 1980 - wat staat
er op die bladzijde?
een goed mens of een tegenwninger
een echtgenoot of een loper
een eerlijk zakenman of een oplichter
een werker of een luiaard
een vriend der armen of een uitbuiter
een gehoorzaam kind of luispost
een leider of een verleiden
Dubbel punt, andere lijn, een nieuwe lei, een
nieuwe bladzijde, bladzijde 1981. Wat gaan we
daarop schrijven?
Wel één ding is zeker, man en vrouw, ouders
en kinderen, families en vrienden, bazen en
werknemers bezitten ontelbare middelen om
elkaar gelukkig of ongelukkig te maken.
Het zijn kostbare uren die we tegemoet gaan
in 1981. Mocht het zo zijn, dat we tot ons zelf
niet moeten zeggen: ,,‘t is een verloren uur”.

Ons
Pfirochleblftd
Proven

10e Jaargang Nr 1 3 jan. 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

Vrijdag 2 januari - H. Basillius
9 u. H. mis v. oven, vader (V.D.)
Zaterdag 3 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. Roger No

tredame
Zondag 4 januari - Driekoningen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Ganne

Demaeght Sidonie
Maandag 5 januari
8 u. H. mis v. oven. fam. (V.C.)
Dinsdag 6 januari
8 u. H. mis v. oven. echtgte vw. de

geburen (E.G.)
Woensdag 7 jan - H. Raymond
8 u. H. mis v. oven. echtgte en dochter

(C.V.)
Donderdag 8 jan - H. Goedele
8 u. H. mis v. oven, vader (V.D.~
Vrijdag 9 januari
8 u. H. mis v. oven, ouders en schoon

ouders (V.D.)
Zaterdag 10 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vn. v.d. grot en

St. Kristoffel (gevers)



PRIESTER VAN DIENST (van 11 tot 17 Jan.)
E. H. Ollivier, pastoor Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (11 Januari)
Dokt. Goudeseune. Tel. 40.01 .92
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
WIt~GeIe KruIs Tel. 33.31.16
BflANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 32~

Vrijdag 9 januari
8 u. H. mis v. oven, ouders en schoon

ouders (V.D.)
Zaterdag 10 januari
9.30 u. Pl. Begrafenis v. Marcel Clauw,

echtgenoot van Madeleine Maerten
19 u. 2e Gez. 6-wekenmis v. Gabrielle

Dumon, echtgte v. Achiel Devos
Zondag 11januari
8 u. Gez. mis v.d. parochianen
10 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Zulma La

maire, echtgte v. Gery Peperstraete
Maandag 12 januari
8 u. H. mis v. oven. fam. (V.C.)
Dinsdag 13 januari - H. Hilarius
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.D.R.)
Woensdag 14 januari
8 u. H. mis v. oven, ouders en schoon-

ouders (V.D.)
Donderdag 15 januari
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(M.M.)
Vrijdag 16 januari
8 u. H. mis v. oven, ouders (P.L.)
Zaterdag 17 januari - H. Antonius
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(A.V.)
19 u. Gez. mis v. Alidor Gunst, wedn.

Zondag 18 januari
8 u. Gez. mis v. d. parochianen.
10 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Lydie

Desomer, echtgte v. André Deprey.

Tot kind Gods gedoopt
Bieke Vereecke, d. v. Paul en Myriam Van
dromme, Blasiusweg 101, Proven.
In de Heer ontslapen
Marcel C!auw, echtgenoot v. Madeleine Maer
ten, overleden te Poperinge, dinsdag 6 januari
‘81 in de leeftijd van 78 j. en die zaterdag 10
januari om 9.30 u. te Proven wordt begraven.
Geboorten te Proven in 1980.
1.Vanderhaeghe Nele, (9.1.80), d.v. Guido

en Laseure Annie, Blasiusstraat 83.
2. Pecqueux Sabrina, (28.1.80), d. v. Domini

que en Trottein Cathérine, Couthoflaan 1.
3. Jansseune Bart, (21 .2.80), z. v. Roger en

Devloo Lucienne, Blasiusstraat 71.
4. Durant Eveline, (25.2.80), d.v. Jean-Pierre

en Carlé Caroline, Canadaweg 48.
5. Hahn Wim, (26.2.80), z. v. Rik en Vandeput

te Lena, Gravendreef 17.
6. Lelieur Tom, (28.2.80), z. v. Guido en Bu

seyne Christine, Roesbruggestraat 8.
7. Regheere Ilse, (29.5.80), d. v. Luc en Maer

ten Rita, Blokweg 17.
8. Delanote Veerle, (2.7.80), d. v. Henri en

Verdonck Marcella, Couthoflaan 23.
9. Top Thijs, (6.7.80), z. v. Lieven en Oever

Maria, Montefoulstraat 4.
10.Vermeulen Jeroen, (12.7.80), z. v. Hugo en

Deschodt Gody, Obterrestraat 56.
11.Vandromme Griet, (27.7.80), d.v. Dany en

Maes Rita, Alexisplein 2.
12. Boeraeve Peter, (31.7.80), z. v. José en

Heens Rita, Blekerijweg 41.
13.Pacco Frederic, (2.8.80), z. v. Rik en Cor

denier Rita, Obterrestraat 4.
14.Cambron Joachim, (12.8.80), z. v. Willem

en Vereecke Maria, Blekerijweg 92.
15.Catel Melanie, (15.8.80), d. v. Eddy en

Struye Nadine, Alexisplein 1.
1&Yde Ann, (22.8.80), d .v. Guido en Delbae

re Francine, Blasiusstraat 63.
17.Dever Frederik, (22.8.80), z. v. Michel en

Quaghebeur Paula, Blekerijweg 54.
18. Busschaert Koen, (29.8.80), z. v. Raphaël

en Delporte Lena, Blekerijweg 39.
19. Blondeau Ellen, (3.10.80), d. v. Serge en

Dewulf Françoise, Blekerijweg 21.
20.Vereecke Bieke, (7.10.80), d. v. Paul en

Vandromme Myriam, Blasiusstraat 101.
21.Rondelé Gregory, (10.11.80), z. v. Reginald

en Thiry Marie-Christine, Obterrestraat 22.
22.Ryon Liesbet, (28.12.80), d. v. Paul en Ver

meulen Rita, Roesbruggestraat 3.
Bedanking
We houden eraan langs het parochieblad onze
welgemeende dank uit te spreken tegenover
alle mensen die ons ter hulp zijn gekomen bij
de brandramp die onze woning trof op dins
dagavond 30 december ‘80. We danken de

brandweer in het bijzonder, we danken ook al
len die ons op een of andere manier in zo’n
pijnlijke situatie hebben geholpen en ge
steund. Dank.

Voetbalnieuws

Johan Pareyn-Mareco Rita
Roesbruggestraat 19, Proven

Uitslagen vorig weekend:
Knapen: TSC - 0 - 8 Sassp. Boezinge
Scholieren : TSC 1 - 3 Sassp. Boezinge
Matchen aanstaande weekend:
10.1.81 Knapen : FC Poperinge B - TSC 14.30u.

vertrek om 13.45 u.
11.1.81 Schol.: US Ploegsteert - TSC 11 u.

vertrek om 9.30 u.
Res. A: TSC - US Komen 9.30 u.
Res. B : SK Elverdinge - TSC 9.30 u.

vertrek om 8.45 u.
Seniors: TSC - US Ploegsteert 14.30 u.

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

Kristelijk leven is een serieus programma, is
een zware opgave. We kunnen allen zeer
schoon kristelijk klappen en discuteren, maar
kristelijk leven, dat is wat anders 1
Ik las in een boekje: Tussen gisteren en
morgen “ geschreven door Bruyninkx het vol
gende:

Nog zei Jezus:
Ik ben niet de diepmenselijke wet

en de profeten komen afschaffen,
maar ik wil ze w~r maken.
Wie het kleinste detail
van die Godswet
over eerlijkheid, rechtvaardigheid
en liefde met de voeten treedt,
verdraait of niet juist voortleert,
zal er kleintjes uitkomen
in het rijk der hemelen.
Ik verzeker je
als je geen haar beter bent
dan de schriftgeleerden
of de farizeeën,
dan kom je er zelfs niet in
Schiet het je te binnen
dat je broeder iets tegen je heeft,
laat dan je gave voor het altaar staan,
en ga je eerst verzoenen met hem
En weet: eerst dan wanneer je anderen
echt vergeven hebt, zal God je vergeven!
En je woord moet ja of neen zijn.
Eerlijk. Wat er rondom heen gedraaid wordt
is uit de boze.
Je moet je naaste liefhebben.
Je vijand is ook je naaste.
En bid, maar niet schijnheilig.
Laat het eenvoudig zijn, gemeend,
vanuit je hart “.

Ja, als we zo’n tekst lezen, dan moeten we bij
ons zelf zeggen, dat we van zo’n levenshou
ding nog een eindeke af zijn. Vele kansen
worden ons gegeven, om het tenminste te
proberen.

on~
P~irochieb1iid
~roven

10e Jaargang Nr 2 10 Jan. 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

v. Maria Sohier.



PRIESTER VAN DIENST (van 18 tot 24 jan.)
E. H. Declercq, pastoor Haringe. Tel. 30.06.09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Re~heere. Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (18 januari)
Dokt. Neuville. Tel. 30.03.38
Veearts Busschaert. Tel. 44.53.63
Apoteek Dubaere, Reninge. Tel. 40.06.54
WIt-Gele KruIs Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 16 januari
8 u. H. mis v. oven, ouders (P.L.)
Zaterdag 17 januari - H. Antonius
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(A.V.)
19 u. Gez. mis v. Alidor Gunst, wedn.

v. Maria Sohier.
Zondag 18 januari
8 u. Gez. mis v. d. parochianen.
lOu. 4de Gez. 6-wekenmis v. Lydie

Desomer, echtgte v. André Deprey.
Maandag 19 januari
8 u. H. mis v. oven, familie (D.H.)
Dinsdag 20 januari
8 u. H. mis v. oven. echtgte (geburen)

(E.G.)
Woensdag 21januari - H. Agnes
8 u. H. mis v. overl. echtgte en dochter

geburen (C.V.)
Donderdag 22 januari
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(M.M.)
Vrijdag 23 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

(A.V.)
16.30 u. Pl. Huwelijksmis v. Guido
Vandenbroucke en Trees Vanbeveren

Zaterdag 24 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (D.B.)
19 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Gabrielle

Dumon, echtgte v. Achiel Devos

Zondag 25 januari
8 u. Gez. mis voor de parochianen
10 u. Gez. Jaarmis v. Godelieve Zyde,

echtgte v. Gaston Eislander

In de Heer ontslapen
Camiel Declerck, echtgenoot van Simonne
Swaels, overleden te Proven op woensdag 7
januari ‘81 in de leeftijd van 78 j. en die maan
dag 12 januari ‘81 om 10 uur te Proven werd
begraven.
Belangrijke data
Eerste Kommunie: op de eerste zondag van
de maand mei, dit is 3 mei 1981.

Plechtige Kommunie en H. Vormsel : op zon
dag 10 mei 1981.

Bond Gepensioneerden - Hartens troef
De leden van K.B.-Gepensioneerden-Kaarters
klub ,, Hartens troef” worden vriendelijk uit
genodigd voor de eerste kaarting van het
kampioenschap 1981 in de zaal ,, St.-Jozef”
op donderdag 22 januari. Alle gepensioneerden
zijn welkom. Zaal open om 1 uur.
Soldaten
- Bustraen Pascal, Obterrestraat 24bis.
- Brysbaert Geert, Roesbruggestraat 15
Overlijdens in 1980

1. Bulckaert Georges, wedn. Pittillioen Bertha
Provenplein 28, overl. Pop. 11.1.1980

2. Rappelet Madeleine, wed. Lesap Georges
Alexisplein 1, overl. Pop. 15.1.1980

3. Gunst Alidor, wedn. Sohier Maria,
Provenplein 28, overl. Pop. 23.1.1980

4. Desender Irma, wed. Vanhee Achiel
Provenplein 28, oven. Pop. 27.1.1980

5. Luyssen Blanche, wed. Herkelbout Cyniel
Reningestraat 4, overl. Pop. 31.1.1980

6. Vandewynckel Martha, wed. Quaghebeur
Remi, Gravendreef 21, overl. Pop. 10.2.1980

7. Goudenhooft Elisa, echtg. Boussemaere
Valère, Obterrestr. 53, overl. Pop. 14.3.1980

8. Devos Camiel, wed. Boury Gabniella
Canadaweg 36, overl. Pop. 25.3.1980

9. Deraeve André, ongehuwd
Blokweg 21, overl. Pop. 29.3.1980

10. Desomer Lydia, echtg. Deprey André
Canadaweg 6, oven. Pop. 17.4.1980

11. Butin Jules, ongehuwd
Provenplein 28, overl. Pop. 25.4.1980

12. Devos Alice, echtg. Veniere André
Provenplein 8, overl. Pop. 12.5.1980

13. Notredame Roger, ongehuwd
Blokweg 21, overl. Pop. 20.5.1980

14. Peperstraete Helene, wed. Cappoen Ca
mille en Lejeune Henri
Provenplein 28, overl. Pop. 4.10.1980

15. Dumon Gabnielle, echtg. Devos Achiel
Provenplein 67, overl. Pop. 6.10.1980

16. Lamaire Zulma, wed. Emiel Rommens en
echtg. Gery Peperstraete
Provenplein 64, overl. Pop. 10;10.1980

17. Maerten Felix, wed. Declercq Martha
Provenplein 28, oven. Pop. 24.11.1980

18. Deschrevel Remi ,ongehuwd
Blasiusstraat 66, overl. Pop. 28.12.1980.

Vertrekken
Bouw Marc wegens huwelijk met Devos Josi

anne van Blasiusstraat 79 naar Meenseweg
147 leper.

Vulsteke Martine wegens huwelijk met Moey
aert Dirk, van Roesbruggestraat 6, naar St.
Janstraat 8, Poperinge.

Spreuk
Als je zoon groot wordt
behandel hem als een broer

Voetbalnieuws
Uitslagen vorig weekend:
Knapen: FC Poperinge 3-3 TSC
Schol.: US Ploegsteert 2 - 0 TSC
Reserven A: TSC 5 - 1 US Komen
Reserven B: SK Elverdinge 1 - 0 TSC
Seniors: TSC 2-2 US Ploegsteert
Matchen aanstaande weekend:
17.1.81 Knapen : SP Dikkebus - TSC te 15.45 u.

vertrek om 14.45 u.
18.1.81 Schol.: FC Langemark - TSC te 9.30 u.

vertrek om 8.15 u.
Res. A : TSC - US Ploegsteert te 9.30 u.
Res. B: FC Poperinge - TSC te 9.30 u.

vertrek om 8.45 u. (Terr. 2)
Sen.: TSC - SP Dikkebus om 15 u.

Briefke van uw pastoor

Dierbare parochianen,
Mag ik U eens vragen het volgende stukje
evangelie te lezen - traag lezen en met aan
dacht

Vandaar trok Jezus verder naar het gebied
van Tyrus en Sidon. Uit die streken kwam een
Kananese vrouw aanlopen.

Heer, Zoon van David “, riep ze ,, heb me
delijden met mij. Mijn dochter is bezeten en
is er vreselijk aan toe “. Maar hij gaf haar
geen antwoord.

Stuur haar weg verzochten zijn leerlingen
hem. ,, Ze blijft ons achterna roepen

Ik ben alleen naar de verloren schapen van
het volk van Israël gestuurd “ antwoordde hij.
Maar de vrouw viel voor hem op de knieën.

Heer, help mij ‘ zei ze.
~Het is niet juist het brood te pakken dat
voor de kinderen bestemd is en het de hond
jes voor te gooien “, antwoordde hij.

Dat is zo, Heer “, beaamde ze, ,, maar ook
de hondjes eten de knuimels die van de tafel
van hun baas vallen

Vrouw, wat hebt U een groot geloof! ant
woordde Jezus haar. - Uw wens zal worden
vervuld “. En vanaf dat ogenblik was haar
dochter genezen.
Enkele vragen uit dit verhaal
1. Welke zijn de ‘betrokken personen?
2. Wat gebeurt er daar tussen die mensen?
3. Wat stoort U in dat verhaal 7
4. Zouden we iets kunnen toepassen in ons

eigen leven? Wat?

Ons
Pftrochleblftd
Proven

10e Jaargang Nr 3 17 jan. 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

KWESTIE VAN GELOVEN!



Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 23 januari
8 u. H. mis v. oven, ouders en familie

(A.V.)
16.30 u. Pl. Huwelijksmis v. Guido
Vandenbroucke en Trees Vanbeveren

Zaterdag 24 januari
8 u. H. mis v. oven, ouders (D.B.)
19 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Gabnielle

Dumon, echtgte v. Achiel Devos
Zondag 25 januari
8 u. Gez. mis voor de parochianen
10 u. Gez. Jaarmis v. Godelieve Zyde,

echtgte v. Gaston Etslander
Maandag 26 januari
8 u. H. mis v. oven, familie (D.H.)
Dinsdag 27 januari - H. Angela
8 u. H. mis v. oven. echtgte (geburen)

(E.G.)
Woensdag 28 januari - H. Thomas
8 u. H. mis v. oven. echtgte en dochter

10e Jaargang Nr 4 24 jan. 1981 Verantw.

Zondag 1 februari
8 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Camiel

Declerck, echtgte v. Simonne Swaels
10 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Zulma
Lamaire, echtgtev. Gery Peperstraete

In de Heer ontslapen
Eerw. Heer Emiel Lootens, zoon van wijlen
Louis en Clementina Spriet, overleden te Pope
ringe op donderdag 15.1.’81 in de leeftijd
van 67j. en die woensdag 21 januari ‘81 om
10.30 u. te Poperinge, St.-Bertinus, wordt be
graven.
Mijnheer de Deken van Poperinge,
Emiel Lootens, haastig overleden te
Poperinge op 15 januari ‘81
Waar het hart van vol is, loopt de mond van
over. Inderdaad, gaarne zou ik nog over de
deken een woordje vertellen, omdat ik hem
z~5 goed gekend heb, samengewerkt heb, en
steeds met groeiende bewondering heb le
ren waarderen.
Met zeer veel goede raad heeft deken Loo
tens de restauratie van de parochiekerk Sint
Victor te Proven helpen tot stand brengen.

Voor Sint-Victor “ zegde hij, ,, mag men nog
iets voorstellen, maar voor Sint-Bertinus in
Poperinge, daar heeft men niets te zeggen,
‘t is al de commissie van Monumenten, om
dat Sint-Bertinus een geklasseerde kerk is “.

Vijf jaren heb ik als onderpastoor te Poperin
ge met deken Lootens mogen samenwerken.
Ik moet zeggen, daar heb ik hem leren waar
deren.
- Hij was een grote Priester en een schone
priester, laat me zeggen een man van God,
een man van gebed. Mijnheer de deken heeft
veel gebeden en gelezen, zittend, maar ook
knielend. Zijn gebed was innig, vroom, traag,
aandachtig. Die man heeft zijn klaar verstand
en wijsheid en mensenkennis verkregen door
zijn gebed. Een beste, een allerbeste raads
man was deken Lootens, vind je niet meer.
Ik mag van hem getuigen: hij was een grote
man, een groot mens die geleefd heeft tus
sen veel kleine groten, maar ieders gaven
wist te bewonderen.
- Een voorzichtig mens was de deken (vir
prudens), zo werd hij al genoemd in het
seminarie. Nooit ging hij onbedacht te werk.
Eerst bad hij. Maar eens beslist, dan recht
door zee. Nooit was er bij hem, zelfs niet in
de verste verten, zelfs niet de minste be
doeling om iemand pijn te doen, daarvoor was
hij verschrikt. Al zijn priesters kunnen dat
getuigen.
- De deken was geen baas, hij kon geen baas
spelen. Voor een niemendal zou hij zijn mede
pastoors samenroepen om hun mening te
vragen. Hij legde nooit iets op van bovenaf.
- De deken van Poperinge kon ‘t een en ‘t an
der inkasseren, zonder zich te verweren of te
verdedigen, zonder zich kwaad te maken, hij
leed daar wel onder, - eerden en verdragen

uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

deed hij naar het voorbeeld van de Meester.
- Wie de deken zag gaan of bewegen, dan

was dat eerder traag zonder haast: (haast
en spoed is zelden goed), maar ‘t was een
valse traagheid die over hem lag, want hij
heeft verschrikkelijk veel werk afgelegd. We
mogen zeggen: iedere dag een goedgevuld
programma af te werken.
- Was er ontspaning? Ja, zeker, hij kon ge
nieten van een uitstapje in de natuur met
vrienden, hij waardeerde de uitnodiging aan
tafel, maar kon ook zelf per gelegenheid met
plezier uitnodigen.
- De deken had geen tijd voor huisbezoek,
daarvoor was hij zeer spijtig, wel ging hij
naar de zieken. Maar al degenen die bij hem
gingen aanbellen, groot of klein, ontving hij
in zijn huis met de grootste aandacht.
- Wat velen niet weten van Mijnheer de De-
is : dat hij weggaf, geruisloos waar het nodig
was, dat moest niet aan het klokzeel hangen.
Ik wens de deken proficiat en ik jeun het hem
waar hij nu is.
K.V.L.V. Proven
De kooklessen gaan door in zaal ,, Sint-Elooi
om 13.30 u. op dinsdag 3, 10 en 17 februari.
Alle leden zijn hartelijk welkom.
Zakdoekenkaarting
Op zondag 22 februari wordt in de zaal ,, Sint
Jozef” een grote zakdoekenkaarting gehou
den ten voordele van onze plaatselijke school.
Onze schoolkinderen zullen ten huize deelne
mingskaarten komen aanbieden. Wij hopen dat
u onze school graag zult steunen.
Voetbalnieuws
Uitslagen vorig weekend:
Schol. : EG Langemark 17 - 0 TSC
Reser. A: TSC 4 - 2 US Ploegsteert
Reser. B: EG Poperinge 2 - 4 TSC
Seniors: TSC 1 - 3 SP Dikkebus
Matchen aanstaande weekend:
24.1.81 Knapen: TSC - FG Woesten te 14.30 u.
25.1.81 Schol. : TSC - SP Dikkebus te 11 u.

Reser A : SP Kruiseke - TSC te 9.30 u.
vertrek om 8.30 u.

Reser. B: TSC - SG Zonnebeke te 9.15 u.
Seniors: EG Westouter - TSG te 15 u.

vertrek te 14 u.

Briefke ven uw pastoor
Dierbare parochianen,

In een eigenaardig evangeliewoord las ik een
eigenaardige zin: ,, niemand doet jonge wijn
in oude zakken, om ze niet te laten scheuren
Wat wil dat eigenlijk zeggen ? - Dat wil zeg
gen dat Jezus Christus een nieuwe geest
brengt in een nieuwe verpakking ook in zijn
kerk van tegenwoordig.
Om het klaar uit te spreken : het hoeft echt
niet zô te zijn, dat iedere gelovige vastzit aan
één en hetzelfde gedragspatroon. De ene leer
ling moet niet een kopie zijn van de andere.
Er moet plaats zijn voor verscheidenheid, voor
vernieuwing en voor vrijheid.

Ons
PftrDchÎeblftd
Proveri

PRIESTER VAN DIENST (van 25 tot 31jan.)
E. H. Louagie, pastoor Roesbrugge Tel. 30.03.74
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.~?
ZONDAGDIENST (25 januari)
Dokt. Provoost. Tel. 40.00.20
Veearts Vandenberghe. Tel. 38.81.60
Apoteek Vanacker, Leisele.

geburen (C.V.)
Donderdag 29 januari
8 u. H. mis v. oven, vader (V.D.)
Vrijdag 30 januari
8 u. H. mis v. oven, zuster en tante

(R.M.)
Zaterdag 31januari - H. Jan Bosco
8 u. H. mis ter ere v. 0. L.Vr. v. d. grot

(dank) (R.C.)
19 u. 6de Gez. 6-wekenmis voor Roger

Notredame



ZONDAGDIENST (1 febr.)
Dokt. Vandenberghe Tel. 30 06 37
Veearts Goethals Tel. 30 02 67
Apoteek Taveirne - Woesten
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31 .16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 30 januari

Zaterdag 31januari - H. Jan Bosco
8 u. H. mis ter ere v. 0. L.Vr. v. d. grot

(dank) (R.C.)
19 u. 6de Gez. 6-wekenmis voor Roger

Notredame
Zondag 1 februari
8 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Camiel

Declerck, echtgte v. Simonne Swaels
10 u. Sde Gez. 6-wekenmis v. Zulma
Lamaire, echtgte v. Gery Peperstraete

Maandag 2 februari - Lichtmis

Dinsdag 3 februari - H. Blasius
8 u. H. mis v. oven. echtgte (geburen)

(E.G.)
Woensdag 4 februari
8 u. H. mis v. oven. echtgte en doch

ter (geburen) (C.V.)
Donderdag 5 februari
8 u. H. mis v. oven, vader (V.D.)
Vrijdag 6 februari - H. Amandus

Zaterdag 7 februari

(H.C.)
19 u. Gez. mis v.d. families die in 1980

een kindje in ‘t gezin ontvingen
(uitdeling v. herinneningsprentjes)

fam.

In de Heer ontslapen
Firmin Luyssen, z.v. wijlen Camiel en Marie
Haelewijn, overl. te Poperinge vrijdag 23 jan.
‘81 in de leeftijd van 71 j. en die donderdag
29 jan. om 9.30 u. te Roesbrugge werd begra
ven.
Gouden Bruiloften 1981 - Proven
Leo Caveel - Veniere Alice, Obterrestraat 19

geh. Proven 18.7.1931
Maurice Vienne - Boury Angela, Canadaweg 26

geh. Proven 10.10.1931
Jean Menu - Degraeve Maria, Blekerijwg 46

geh. Proven 4.11.1931
Vormelingen en Pl. Kommunie in ‘81
MEISJES

1. Baes Geert, Uilegatstraat 4
2. Berquin Filip, Blekerijweg 7
3. Brunfaut Filip, De Blokke 2
4. Deheegher Henk, Blokstraat 18
5. Dehondt Stefan, Blasiusstraat 84
6. Dequidt Bruno, Couthoflaan 30
7. Menu Hans, Blekerijweg 31
8. Parmentier Geert, Bromstraat 13
9. Verstraete Filip, Uilegatstraat 2
Om te herinneren aan de betrokken gezinnen
heeft het Vormsel en de Pl. Kommunie samen
plaats op zondag 10 mei 1981.
Weldra zal aangekondigd wanneer de voorbe
reiding tot het Vormsel zal beginnen.
Moesten er nog jongens of meisjes zijn die
begeren hun Pl. Kommunie te doen in Pro-
ven, maar die elders naar school gaan, wil dan
hun naam opgeven in de pastorie.
Eerste-Kommunikanten in 1981
MEISJES

1. Bruwaert Caroline, Blekerijweg 62
2. Delanote Marleen, Couthoflaan 23
3. Deman Nancy, Baron Mazemanlaan 25
4. Devooght Els, Provenplein 62
5. Devos Sybile, Molendreef 8A
6. Goethals Anja, Obterrestraat 14
7. Hauspie Veerle, Obterrestraat 17
8. Lamaire Mary-Ann, Terenburgseweg 1A
9. Vandamme Marjan, Provenplein 13

10. Verlet Nathalie, Roesbruggestraat 97
11. Vernieuwe Sarah, Blokweg 13
JONGENS
1. Deprey Rudi, Reningestraat 8
2. Deturck Johan, Mazemanlaan 14
3. Parret Emmanuel, Couthoflaan 24
4. Vandenberghe Wim, Couthoflaan 46

5. Wullepit Hedwig, Uilegatstraat 5
6. Yde Peter, Molendreef 4
7. Veniere Bart, Reningestraat 6
De Eerste-Kommunie heeft plaats op de eer
ste zondag van mei, dit is zondag 3 mei 1981.
KLJ-nieuws
Hierbij nodigt het KLJ-bestuur allen vriende
lijk uit tot hun 10e Ouderavond, dit op zater
dag 31 jan. 81 in zaal St.-Elooi te Proven om
20 u. en op zondag 1 febr. 81 in de parochie-
zaal te Krombeke, aanvang hier om 19.30 u.
Sketches, moderne dans, volksdans, dia’s, zor
gen voor een gezellige avond. Zorg dat je er
ook bij bent op onze 10e ouderavond.
Voor de genezing van melaatsen
bracht de omhaling in de kerk de som op
van 6800 fr. Onze oprechte dank.
Voetbalnieuws
Knapen: TSC - FC Woesten: 0 - 5
Scholieren : TSC - SP Dikkebus : 1 - 3
Res. A: SP Kruiseke - TSC : 2 - 1
Res. B: TSC - SC Zonnebeke: 3 - 2
Sen.: FC Westouter - TSC: 1 - 4
Matchen aanstaande weekend
Knapen: SK Vlamertinge - TSC om 15.45 u.

vertrek om 14.45 u.
Schol. SK Vlamertinge - TSC om 11 u.

vertrek om 10 u.
Res. A: vrij
fles. B: SP Brielen - TSC om 9.30 u.

vertrek om 8.30 u.
Sen.: TSC BS Geluveld om 15 u.

Briefke van uw pastoor
DANKEN

Dierbare parochianen,
De vraag is: kunnen wij nog dankbaar zijn
om zo vele goede dingen in ons leven?
In bijbelliederen ,, Alles wordt nieuw” las ik
een mooi gedicht over

Tien Melaatsen
De vossen hebben holen,
de vogel heeft een nest.
Maar zij leven verscholen,
verstoten door de rest.
En nergens is voor hen een plaats,
want alle tien zijn ze melaats.
Maar Jezus komt voorbij
0 Heer, heb medelij.
Als Jezus hen hoort smeken,
dan komt Hij dichterbij.
Hij heeft hen niet ontweken,
maar toont zijn medelij.
Ga naar de stad, ga alle tien
en Geloof wat Ik je zeg,
dan gaat je ziekte weg.
Tien mensen zijn genezen,
één keert er zingend weer.
Waar zijn die andere negen,
vergeten zij de Heer?
Wie weg is wordt niet meer gezien,
behalve één, één van de tien.
Het was een vreemdeling
van wie Hij dank ontving.

Ons
PfIr4~chIeb1ftd
Proven

10e Jaargang Nr 5 31jan. 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoone•rt

Zondag 8 februari
8 u. Gez. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Blanche Luyssen,

wed. v. Cyriel Herkelbout en overl.

PRIESTER VAN DIENST (v. 1 tot 7 febr.)
E.H. Maes, pastoor Krombeke Tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67

8 u. H. mis v. overl. zuster en tante

1. Cappelaere Christel, Obterrestraat 10
2. D’Ooghe Sylvie, Blokweg 19
3. Ganne Rita, Couthoflaan 30
4. George Patricia, B. Mazemanlaan 8
5. Vernieuwe Anuska, Blokweg 13

I.fl.IVI.J JONGENS

8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.R.)

8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (L.S.)

8 u. H. mis v. overl. ouders en fam.



PRIESTER VAN DIENST (v. 8 tot 14 febr.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 30 03 91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (8 febr.)
Dokt. Vandercruysse Tel. 30 06 47
Veearts Goethals Tel. 30 02 67
Apoteek Vandaele - Lo
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365- 300 325

Vrijdag 6 februari - H. Amandus
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (L.S.)
Zaterdag 7 februari
8 u. H. mis v. oven, ouders en tam.

(H.C.)
19 u. Gez. mis v.d. families die in 1980

een kindje in ‘t gezin ontvingen
(uitdeling v. herinneringsprentjes)

Zondag 8 februari
8 u. 3de Gez. 6-wekenmis voor Camiel

Declerck, echtg. v. Simonne Swaels.
10 u. Gez. Jaarmis v. Blanche Luyssen

wed. v. Cyriel Herkelbout en oven.
familie.

Maandag 9 februari
8 u. H. mis v. oven, ouders (D.L.)
Dinsdag 10 februari - H. Sebastiaan
8 u. H. mis v. oven. echtgte (E.G.)

Woensdag 11 febr. - O.L.Vr. v. Lourdes
8 u. H. mis v. oven. echtgte en doch-

10e Jaargang Nr 6 7 febr. 1981 Verantw.

Zondag 15 februari
8 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Camiel De

clerck, echtg. v. Simonne Swaels
11 u. 6e 6-wekenmis v. Zulma Lamai

re, echtgte v. Gery Peperstraete

Geboorte
Renaat Berten, z.v. Guido en Nelly Descamps,
Provenplein 16, Proven (geb. te Poperinge op
16jan. 81).
Nog Pl. Kom. en Vormelingen
Nancy en Kathy Leys, d .v. Hugo en Noëlla
Derycke, Mazc~manIaan 17, Proven.
Wie wordt uitgenodigd?
tot de avondmis van zaterdag a.s. 7 febr. om
19 u.: al de vaders en de moeders, peters en
meters en familie van de kindjes wier namen
hier volgen

1. Vanderhaeghe Nele (2), Blassiusstraat 83
2. Pecqueux Sabrina (2), Couthoflaan 1
3. Jansseune Bart (1), Blasiusstraat 71
4. Durant Eveline (1), Canadaweg 48
5. Hahn Wim (1), Gravendreef 17
6. Lelieur Tom (3), Roesbruggestraat 8
7. Regheere Ilse (2), Blokweg 17
8. Delanote Veerle (6), Couthoflaan 23
9. Top Thijs (1), Montefoulstraat 4

10. Vermeulen Jeroen (3), Obterrestraat 56
11. Vandromme Griet (1), Alexisplein 2
12. Boeraeve Peter (2), Blekerijweg 41
13. Pacco Frederic (2), Obterrestraat 4
14. Cambron Joachim (1) Blekerijweg 92
15. Catel Melanie (2), Alexisplein 1
16. Yde Ann (2), Blasiusstraat 63
17. Dever Frederik (1), Blekerijweg 54
18. Busschaert Koen (4), Blekerijweg 39
19. Blondeau Ellen (2), Blekerijweg 21
20. Vereecke Bieke (2), Blasiusstraat 101
21. Rondelé Gregory (2), Obterrestraat 22
22. Ryon Liesbet (2), Roesbruggestraat 3
Wil zo goed zijn plaats te nemen in de eer
ste rijen van de middenbeuk. Dank.
Bond der bejaarden - Hartenstroef
Uitslag van de kaarting van 22 januari . Er
waren 100 aanwezigen. 8 behaalden 3 partijen.

A.C.V.-nieuws
Provinciale A.C.V.-manifestatie te Brugge op
zaterdag 14 febr, om 15 u. Aangeven bij Cy
riel Dever tegen zondag 8 febr, of bij bestuurs
leden. Gratis vervoer.
Week van de soldaat
In het aanstaande weekend van 7 en 8 febr.
zullen vôôr cle drie missen informatieboekjes

aangeboden worden door de K.L.J. in samen
werking met Milac. Kostprijs 20 fr.
Voetbalnieuws
Knapen: 5K Vlamertinge - TSC: 0 - 1
Schol.: 5K Vlamertinge - TSC : 6 - 1
Res. A: Vrij
Res. B :SP Brielen - TSC: 0 - 3
Sen.: TSC - BS Geluveld: 3 - 1
Matchen aanstaand weekend:
Knapen: TSC - FC Passendale om 14.30 u.
Schol.: TSC - BS Geluveld om 11 u.
Res. A: JS Bas-Warneton - TSC om 9.30 u.

vertrek om 8.15 u.
Res. B: TSC - FC Westouter om 9.15 u.
Sen.: JS Bas-Warneton - TSC om 15 u.

vertrek om 13.30 u.
Gouden Bruiloften 1981 - Krombeke
Honoré Deturck - Vandevoorde Godelieve

Bankelindeweg 54, geh. Krombeke 12.2.1931
Achiel Vantomme - Bournaillie Irma

Bankelindeweg 6, geh. Stavel 11.4.1931
Maunice Bryon - Dooghe Maria,

Blassiusstraat 49, geh. Pop. 28.11.1931
Maurice Claeys - Goudenhooft Rachel

Blasiusstraat 47, geh. Oost-Cappel (Fr.)
28.11.1 931

Gebed van Toon Hermans
‘t Is niet te zeggen in een vers of een woord
‘t is niet te zingen in een psalm of een lied
je voelt gewoon op zekere dag dat Hij je hoort
je merkt gewoon opeens dat Hij je ziet.
Maar soms is er opeens die vraag
wie ben ik, kleine zot?
dat ik met U te spreken waag
Almachtige grote God?
Al heb ik wel van lieverlee
de schroom wat overwonnen
omdat ik voel dat U ‘t gesprek
met mij zelf bent begonnen.

Briefke van uw pastoor
SOLDATEN

Dierbare parochianen,
Wat is soldaat worden ? - Ja, hoe kan ik dat
weten, ik ben immers zelf nooit soldaat ge
weest. Hoe dat kwam? Wel ... ik ben 2 da
gen te vroeg geboren. Als U het nog niet be
grijpt, dan moet U mij maar eens nader uitleg
vragen.
Toch wil ik U iets zeggen : over soldaat wor
den. Ik zie het zo: soldaat worden, is terecht
komen in een speciaal midden, een kazerne
met haar speciale geplogenheden. Samenleven
met jonge mensen van alle slag, met of zon
der manieren, sympathiek of antipathiek, ge
lovig of ongelovig, van stad en land, hoog-
studenten naast kleine werkers. Ja, samenle
ven op een soldatenkamen met 8 of 10 man
is niet meer thuiswonen op een gezellig
persoonlijk kamertje met eigen cachet. Sol
daat zijn is samenleven met jonge mensen van
diverse pluimage en verschillende opinies.
In zo’n nieuw milieu kan een jonge man zich
soms eenzaam voelen.

Ons
PftrachIebLud
Proven

ui~g. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

1. Lamaire Marcel 327 pt.(gebunen) 2. Callens Joseph 321 pt.
3. Ostyn Camiel 319 pt.
4. Geldhof Julia 315 pt.
5. Deprey Albert 292 pt.
6. Vanrenterghem René 252 pt.
7. Goudenhoofd Germain 241 pt.
8. Surgeon Gabrielle
De volgende kaarting op donderdag 12 febr.

ter (gebunen) (C.V.)
Donderdag 12 februari - H. Gertrude
8 u. H. mis v. bijz. over!. (A.D.)
Vrijdag 13 februari
8 u. H. mis v. oven, ouders en fam.

(D .V.)
Zaterdag 14 februai - H. Cyrillus
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (l.V.)
19 u. Gez. mis v.d. leden en oven, le

den v.d. Schuttensgilde St.-Sebas

209 pt.

tiaan.



PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 febr.)
E. H. Declercq, pastoor Haringe. Tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (15 februari)
Dokt. Verhoeve. Tel. 38 82 71
Veearts Busschaert. Tel. 445363
Apoteek Leroy - Watou
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 13 februari
8 u. H. mis v. oven, ouders en fam.

(D.V.)
Zaterdag 14 februari - H. Cyrillus
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (l.V.)
19 u. Gez. mis v.d. leden en overl. le

den v.d. Schuttersgilde St.-Sebas
tiaan.

Zondag 15 februari
8 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Camiel De

clerck, echtg. v. Simonne Swaels
lOu. 6e 6-wekenmis v. Zulma Lamai

re, echtgte v. Gery Peperstraete
Maandag 16 februari
8 u. H. mis v. oven, ouders (D.L.)
Dinsdag 17 februari
8 u. H. mis v. oven. echtg. (S.J.X.)
Woensdag 18 februari - H. Bernadette
8 u. H. mis t.ere v. H. Antonius (D.L.)
Donderdag 19 februari
H. mis v. oven, familie (Z.D.)
Vrijdag 20 februari
8 u. H. mis v. oven. echtgte (E.G.) ge-

buren
Zaterdag 21 februari
8 u. H. mis ter ere v. Godd. Vzheid en

H. Antonius (J.B.)
19 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Gabrielle

Dunion, echtgte v. Achiel Devos

Zondag 22 februari
8 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Camiel

Declerck, echtgte v. Simonne Swaels
10 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Lydie De

somer, echtgte v. André Deprey

Priesterlijke benoeming
Eerwaarde heer Pol Mol werd vrijdagavond als
nieuwe pastoor-deken van Poperinge aange
steld. In deze funktie vervangt hij eerwaarde
heer Lootens die onlangs overleed. Eerwaarde
heer Mol is oud-leraar aan het St.-Stanislas
kollege te Poperinge. Hij werd geboren te
Hooglede op 14 april 1926.
Hij studeerde in Rome en behaalde er een li
centie in de teologie. Op 29 juli 1951 werd hij
priester gewijd. Op 20 augustus 1951 werd hij
als leraar benoemd te Poperinge, een ambt
dat hij gedurende vier jaar vervulde. Op 20
augustus 1955 werd hij professor aan het
klein seminarie te Roeselare. Op 2 april 1966
werd hij als rector benoemd aan het Dioce
saan centrum, Virgo Fidelis te Torhout. Dit
centrum staat beter bekend onder de naam
Groenhove. Gedurende 15 jaar was hij de gro
te animator van de spiritualistische vrouwen
congregaties van het bisdom Brugge. Hij stond
er in voor de opleiding van novicen. Ten dienst
van de vrouwelijke kloostercongregaties or
ganizeerde hij sessies, bezinningen en rekre
aties.

Soldaten in werkelijke dienst
Geert Brysbaert, Roesbruggestraat 15 (2.2.’Bl)
Pascal Bustraen, Obterrestraat 24bis (2.2.81)
Patrick Clauw, Blokstraat 17 (1 .10.’80)
Johan Hardeman, Blasiusstraat 52 (1.12.80)
Bart Vanbeveren, Uilegatstraat 9 (1.12.80)
Marc Vanderhaeghe, Bankelindew. 19 (5.1.81)
Raphaël Vanlerberghe, Reningestr. 19 (1.7.’BO)

Aankomsten en vertrekken
Eddy Deman-Dewippe Eliane en zoon Frederic

van Poperinge, Rekhof 37, naar Proven, Ob
terrestraat 31.

Verspeelt Jozef, ongehuwd, van Proven, Re
ningestr. 2 naar Westvleteren, Donkerstr. 12

Gemeentehuis Proven - openingsuren
Maandag: van 8-10 u., woensdag van 8-12 u.
donderdag van 8-10 u., zaterdag van 8-12u.

Gemeentebericht
De landbouwers welke schade geleden heb
ben ten gevolge van de weersomstandigheden
worden verzocht de formulieren van vaststel
ling zo spoedig mogelijk af te halen op het
gemeentehuis te Proven.

Spreuken
Laat de toon niet aangeven
door wie vals zingen
Ogen zijn blind
kijk met je hart”.

De tien melaatsen
De vossen hebben holen,
de vogel heeft een nest.
Maar zij leven verscholen,
verstoten door de rest.
En nergens is voor hen een plaats,
want alle tien zijn ze melaats.
Maar Jezus komt voorbij
0 Heer, heb medelij.
Als Jezus hen hoort smeken,
dan komt Hij dichterbij.
Hij heeft hen niet ontweken,
maar toont zijn medelij.
Ga naar de stad, ga alle tien
en laat je aan de priester zien.
Geloof wat Ik je zeg,
dan gaat je ziekte weg.
Tien mensen zijn genezen,
één keert er zingend weer.
Waar zijn die andere negen,
vergeten zij de Heer?
Wie weg is wordt niet meer gezien,
behalve één, één van de tien.
Het was een vreemdeling
van wie Hij dank ontving.
Voetbalnieuws
Uitslagen vorig weekend:
Knapen: TSC 0 - 10 FC Passeridale
Schol.: TSC 1 - 4 BS Geluveld
Reser. A.: JS Bas-Warneton 1 - 1 TSC
Reser. B.: TSC 3 - 0 FC Westouter
Seniors: JS Bas-Warneton 2 - 1 TSC
Matchen aanstaande weekend:
14.2.’81 Knapen: VK leper B - TSC te 15.45 u.

(terr. 2) vertrek 14.45 u.
15.2.’81 Schol.: JS Bas-Warneton - TSC te 11 u.

vertrek 9.30 u.
Reser. A.: TSC - VK Dadizele te 9.30 u.
Reser. B.: BS Poperinge - TSC te 9.30 u.

vertrek 8.45 u.
Seniors: TSC - SK Nieuwkerke te 15 u.

Briefke van uw pastoor
WAAR NAARTOE?

Dierbare parochianen,
U zoudt eens moeten de moed hebben een
boek te lezen, een heel interessant boek, na
melijk het boek Genesis, of het boek van de
Schepping. Indrukwekkend klinken de oude
schriftwoorden: 1n het begin schiep God de
hemel en de aarde. De aarde was woest en
leeg; duisternis lag over de diepte en een he
vige wind joeg de waters op “. Dan klinkt het
machtig woord van God : ,, er moet licht zijn
Ja, want zonder licht kan een mens niet le
ven . . . daarom noemt Jezus Christus zich
het licht van de wereld. Hij is het gezegende
licht dat leven schenkt aan de mensen. Aan
zieken en zondaars schenkt God rust en ver
lichting.
Het is dan ook meer dan aangeraden, naar
Hem toe te gaan, naar die grote, almachtige
God.

Ons
Pftrochleblftd
Proven

10e Jaargang Nr 7 14 febr. 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert



GENEESKUNDIGE DiENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
ZONDAGDIENST (22 februari)
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Vandenberghe. Tel. 38.81 .60
Apoteek Dubaere - Reninge
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 20 februari
8 u. H. mis v. over!. echtgte (E.G.) ge-

buren
Zaterdag 21 februari
8 u. H. mis ter ere v. Godd. Vzheid en

H. Antonius (J.B.)
19 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Gabrielle

Durnon, echtgte v. Achiel Devos
Zondag 22 februari
8 u. Sde Gez. 6-wekenmis v. Camiel

Declerck, echtg. v. Simonne Swae!s
lOu. 5de Gez. 6-wekenmis v. Lydie De

sorner, echtgte v. André Deprey
Maandag 23 februari
8 u. H. mis v. over!. echtg. (S.J.X.)
Dinsdag 24 februari
8 u. H. mis v. over!, ouders (D.L.)
Woensdag 25 februari
8u. H.rnis v. over!, moeder (M.D.R.)
Donderdag 26 februari
8 u. H. mis ter ere v. Godd. Vzheid en

H. Antonius (J.B.)
Vrijdag 27 februari
8 u .H.rnis t. ere v. H. Antonius (R.J.)
Zaterdag 28 februari
8 u. H. mis t. ere v. 0. L. Vr. v.d. grot

(L.S.)
19 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Gabriel

le Dumon, echtgte v. Achiel Devos

10e Jaargang Nr 8 21 febr. 1981 Verantw.

Zondag 1 maart
8 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Camiel
Declerck, echtg. v. Simonne Swaels

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

Pl. Kommunie en Vormsel
heeft plaats te Proven op zondag 10 mei ‘81
in de Hoogmis te 10.30 u. De vormheer dit
jaar is niemand minder dan Mgr. De Smedt,
bisschop van Brugge.

Zakdoekenkaarting
Zoals vroeger reeds aangekondigd, is er op
zondag a.s. 22 februari grote zakdoekenkaar
ting ten voordele van onze plaatselijke ba
sisschool, in de zaal ~Sint Jozef
De eerste kaart kan gelegd worden rond
10.30 u. ‘s Namiddags beginnen we opnieuw
vanaf 16 u. Maat naar keuze. Er is ook door
lopend hespenschatting. ‘s Avonds om 23 u.
wordt het juiste gewicht van de hesp en de
gelukkige winnaar ervan bekend gemaakt.
Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd. Ook
de niet-kaarters zijn welkom. We hopen dat
velen hun sympathie tegenover onze plaat
selijke school zullen betuigen.

Aanstelling van de nieuwe deken
De bisschop zal de aanstelling van de nieu
we deken E. H. Paul Mol verrichten op zon
dag 22 februari ‘81 om 15 u. gedurende de
Eucharistieviering in de dekanale kerk van
St. Bertinus te Poperinge. Al de pastoors
van de dekenij concelebreren.
Bond der Bejaarden - Hartens troef
Uitslag van de kaarting van 12 februari.
Er waren 92 kaarters. 13 Behaalden 3 partijen
Rosseel Agnes 397 p. - Leys JoëI 337 p.
Redez Maria 308 p. - Huyghe Julienne 292 p.
D’Hooghe Madeleine 289 - Geidhof Julia 287
Vandenwinckel Rachel 276 p.
Deroye Germaine 268 - Berten Georges 266
Vanhoucke Marguerite 260 - Dever Cyriel 246
Goudenhooft Germain 240
Decaesteker Alice 200 p.
De volgende lcaarting: donderdag 26 Februari

Verhuis
- Georges Desmytter-Geloen Maria van

Blekerijweg 14 naar Provenplein 28 Proven.

Lourdes 1981
met Vlaanderens Bedevaarten
1. Trein 9 tot 16 mei

Vliegtuig 11 tot 15 mei
Voorzitter Mgr. Depoorter

2. Trein 3 tot 10 juli
Autocar 1 tot 10 juli
Vliegtuig 6 tot 10 juli

Voorzitter Mgr. Laridon
3. Trein 3 tot 10 augustus

Autocar 3 tot 7 augustus
Voorzitter Mgr. Laridon

Tel.: Kortrijk 056/22.06.55

Voetbalnieuws
Uitslagen vorig weekend:
Knapen: VK leper 3 - 0 TSC Proven
Schol.: afgelast wegens de dichte mist
Res. A: TSC 7 - 0 VK Dadizele
Res. B: BS Poperinge 2 - 4 TSC
Seniors: afgelast wegens de dichte mist
Matchen aanstaande weekend:
21.2.’81 Knapen: Sp Dikkebus - TSC

om 15.45 u. vertrek om 14.45 u.
22.2.’81 Scholieren :

Reserven A: vrij
Reserven B: TSC - SK Elverdinge te 9.15 u.
Seniors: TSC - Diksmuide te 15 u.

(vriendenmatch)

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

Wij ontvingen een dringende oproep van on
ze bisschop voor El Salvador. Hier volgt nu
zijn briefje. Wil dit eens aandachtig lezen.
In vele landen heerst onrecht, terreur, en
repressie. Ontelbare gezinnen leven in angst
of treuren om de verdwijning of de dood van
een of verscheidene geliefden.
Deze pijnlijke toestand doet zich op een tra
gische wijze voor in El Salvador, het kleine
land van Midden-Amerika dat ons bijzonder
dierbaar is. Duizenden burgers, onder wie de
vereerde aartsbisschop Mgr. Romero, vielen
er reeds als slachtoffers van het geweld.
Sedert enkele weken is de strijd uitgegroeid
tot een bioedige burgeroorlog. Duizenden zijn
dagelijks in doodsgevaar. Er dient zonder uit
stel onderhandeld te worden op basis van
de rechten van de mens, de billijke verdeling
van de goederen en de democratische gelijk
heid van alle burgers. Het is dringend nodig
dat een eerlijk bestand wordt gevonden en
dat het bloedvergieten ophoudt.
Louter menselijk gesproken zijn de vooruit
zichten zeer somber. Maar in die grote nood,
mogen we met vertrouwen God, onze Vader,
te voet vallen. Daarom vraag ik u dan ook,
geliefde broeders en zusters, met aandrang
te bidden voor El Salvador.
De liturgie houdt ons voor aan de Heer te
vragen dat Hij ,, ons hart ombuigt en bereid
maakt tot verzoening “. Zijn Geest immers

beweegt het mensenhart zodat vijanden
weer met elkaar gaan spreken “. Hij kan be
werken dat ,, de wapens zwijgen en de rede
zich kan doen verstaan, dat wrok moet wij
ken voor vergeving en dat vergiffenis het
wint van haat “. Aldus het eucharistisch ge
bed rond de verzoening.
Moge Jezus Christus, de vorst van de vrede,
bij ons gehoor vinden. Ook vandaag zegt Hij
tot de bewoners en de vrienden van EI Sal
vador: ,, Ge zijt allen broeders “. Ook van
daag richt Hij zich tot ons met de evange
lische wens : ,, Vrede zij U

Ons
PurochIebla!id
Proven

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

PRIESTER VAN DIENST (v. 22 tot 28 febr.)
E. H. Louagie, past. Roesbrugge. Tel. 30.03.74



PRIESTER VAN DIENST (v. 1 tot 7 maart)
E. H. Maes, past. Krombeke. Tel. 40.01 .84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (1 maart)
Dokt. Vulsteke. Tel. 42.27.91
Veearts Vulsteke. Tel. 33.41.17
Apoteek Godderis - Oostvletoren
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 27 februari
8 u .H. mis t. ere v. H. Antonius (R.J.)
Zaterdag 28 februari
8 u. H. mis t. ere v. 0. L. Vr. v.d. grot

(L.S.)
19 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Gabriel

le Dumon, echtgte v. Achiel Devos
Zondag 1 maart
8 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Camiel

Declerck, echtg. v. Simonne Swaels
10 u. Gez. Jaarmis v. André Desomer

echtg. v. Martha Quaghebeur
Maandag 2 maart
8 u. H. mis v. oven. echtg. (K.V.)
Dinsdag 3 maart
8 u. H. mis v. oven, ouders (D.L.)
Woensdag 4 maart - Aswoensdag

Begin van de Vasten
8.45 u. H. mis t. ere v. Godd. Vzheid en

oven, familie (B.B.)
Wijding van as en uitdeling van
assekruisjes

Donderdag 5 maart
8 u. H. mis v. oven, ouders (B.B.)
Vrijdag 6 maart - H. Coleta
8u. H.mis v. oven. fam. (F.D.)
Zaterdag 7 maart
8 u. H. mis t.ere v. 0. L. Vr. van de grot

en St. Kristoffel (gevers)
19 u. Gez. Jaarmis v. Daniël Ryckeboer

echtg. v. Maria Van Lierde en oven.
fan,ilies.

Zondag 8 maart - le zondag v. Vasten
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen.
10 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Lydie De

somer, echtgte v. André Deprey
Huwelijksaankondigingen
- Carlo Ryckeghem, Mazemanlaan 2, Proven

en Monique Wollaert, Bergstraat 4, Loker.
Werner Notredame, Mazemanlaan 16, Pro-
ven en Silvia Demoulin, Pommernstrasse 15
Stolberg.

Naklank zakdoekenkaarting
Onze eerste zakdoekenkaarting was een vol
ledig succes, spijts het slechte weer. Wij
danken alle sympathisanten en medewerkers
De hesp woog 3.481 kg en werd gewonnen
door Meester Debergh.
Aswoensdag
Op woensdag 4 maart ‘81 wordt de Vasten
ingezet. Het blijft een tijd van boetvaardig
heid, nu wellicht meer dan vroeger. Wij wor
den er niet meer toe verplicht door iemand
anders, maar laten we vrijwillig boetvaardig
heid doen. Wie de inkeer, de Vastenbiecht
en de boete afschaft, schaft het Evangelie af.
Daarom nodigen we ons mensen uit op as-
woensdag naar de mis te komen om er op de
eerste dag van de vasten vroom en gelovig
een askruisje te ontvangen. We stellen ook
voor iedere woensdagavond tijdens de Vasten
om 18.30 u. de kruiswegoefening te volgen in
de winterkapel.

Ten huize van
Dezer dagen worden vastenkalenders ten hui
ze besteld : ,, Veertig dagen lang “. Mag ik U
vragen deze kalender (die ik voor U besteld
heb en die ieder gezin gratis zal ontvangen)
dat U deze kalender met een nageltje zoudt
vasthechten aan de muur op een goed zicht
bare plaats. Deze blaadjes voor iedere dag
van de veertigdagentijd vanaf aswoensdag wil
len U begeleiden naar Pasen. Voor iedere
dag vindt U in deze bundel een slagzin en een
schriftwoord ter bezinning. Op de keerzijde
informatie en teksten die tot nadenken stem
men. Ik geef U ook nog een nageltje, als ‘t U
belieft, hang deze kalender uit.
K.A.V. - Proven
De K.A.V.-Proven geeft aan iedereen de gele
genheid vijf lessen te volgen in kreatief hand
werk en dit in de zaal ,, Sint-Jozef “ van 1 tot
4 uur in de namiddag. De vijf lessen zijn allen
koordewerk, onderander: bloemenhanger, lam
pekap, wandtapijt, enz. Gratis koorden voor
de eerste les. Je kunt vanaf nu inschrijven
tot en met 16 maart bij M. Devos-Coeckel
berghe, Obterrestraat 21, Proven. Tel. 30 00 35
Sobere-Zondaglied (Klem)
Autoloos de vondag vieren
wordt nu, niet-verplicht, gedaan.
‘t Zou onze gemeenschap sieren
werd dit broederlijk verstaan;
Heer, help weer de wagens
derven.

Wie zal sterven
van stapvoets ter kerk te gaan ?
Autoloze vastendagen -

teken van versobering -

zijn geen redenen tot klagen,
dankbaar is het dat ik zing:
Heer, wat is mij veel gegeven,
mogen leven
dwingt weer tot bewondering.
Zie de wereld, slecht bekeken,
door de bril van Uw T.V.
Hoor vervolgens weer bespreken
wat, wie ‘t woord kreeg, weerom
zei
Heer, veel liever zou ik luisteren,
tot U fluisteren,
biddend lijk ik vroeger dee(d).
Laat de T.V. U uitdagen,
zit daar toch nooit mee verveeld.
Ben je echt wel te beklagen ?
Dacht je dat er jou wat scheelt?
Heer, leer mij weer, deze weken,
met U spreken.
Geef mij beter klank dan beeld.

Voetbalnieuws
Knapen: SP Dikkebus 4 - 1 TSC
Schol.: SK Nieuwkerke 3 - 6 TSC
Seniors: TSC 3 - 0 SK Nieuwkerke
Matchen aanstaande weekend:
28.2.81 : TSC - FC Poperinge A te 14.30 u.
1.3.81 Schol.: TSC - UN Komen te 11 uur

Reserven A: BS Geluveld - TSC te 9.30 u.
Vertrek om 8.15 u.

Reserven B: TSC - Sassp. Boezinge te 9.15u.
Seniors: FC Houthem - TSC te 15 u.

Vertrek om 13.45 u.

Briefke van uw pastoor
WAT IS VASTEN?

Dierbare parochianen,
Vasten is lijden om de gerechtigheid. Alle gro
te revoluties kunnen verzanden in salonge
sprekken. Als er koffie en koekjes nodig zijn
om een actie te bespreken, is het een verlo
ren zaak geworden. Zo is het nog veel meer
met gerechtigheid : die krijg je niet cadeau
aan de benzinepomp. Gerechtigheid groeit
maar in mensen die in eigen vlees durven
snijden.
Vasten
vinden
hebben
opstaan.
Vasten is durven ingaan tegen ingeburgerde
gewoonten en opvattingen en het risico lopen
opzij gezet te worden.
Vasten is opkomen voor iemand met wiens
voeten altijd gespeeld wordt, is zich een zaak
durven aantrekken die hopeloos schijnt en
waar men nooit eer van haalt.
Vasten is zichzelf in nesten steken om iemand
te kunnen helpen.
Het is lijden om gerechtigheid en er des
noods voor bloeden.

Ons
PftrochIeblftd
Proven
10e Jaargang Nr 9 28 febr. 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

is: in eigen vlees snijden, is onder-
wat honger is en geen tabak meer
en de fiets moeten nemen en vroeg



GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (8 maart)
Dokt. Goudeseune. Tel. 40.01 .92
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 6 maart - H. Coleta
8 u. H. mis v. oven. fam. (F.D.)
Zaterdag 7 maart
8 u. H. mis t.ere v. 0. L.Vr. van de grot

en St. Kristoffel (gevers)
19 u. Gez. Jaarmis v. Daniël Ryckeboer

echtg. v. Maria Van Lierde en oven.
families.

Zondag 8 maart - le zondag v. Vasten
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen.
10 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Lydie De

somer, echtgte v. André Deprey
Maandag 9 maart
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.D.R.)
Dinsdag 10 maart
8u. H.mis v. oven, ouders en familie

(A.V.)
Woensdag 11 maart - 1830u. Kruisweg
8 u. H. mis t. ere v. Godd. Vzheid en

overl. familie (B.B.)
Donderdag 12 maart
8 u. H. mis v. oven, ouders (B.B.)
Vrijdag 13 maart
8 u. H. mis v. oven, ouders (V.H.)
Zaterdag 14 maart
8 u. H. mis v. overl. familie (M.M.)
19 u. Iste Gez. 6-wekenmis v. Marcel

Clauw, echtg. v. Madeleine Maerten
Zondag 15 maart - 2e Zondag v. Vasten

10 u. Gez. mis v. Alice Devos, echtgte
van André Veniere, vw. geburen,
vrienden en kennissen.

Tot kind Gods gedoopt
Liesbet Ryon, dochter van Paul en Rita Ver.
meulen, Roesbruggestraat 3, Proven.
Enig rouwbericht
Octavie Grymonprez, wed, van Jérôme Chris
tiaen, overleden te Menen, op maandag 2
maart ‘81 in de leeftijd van 82 j. en die zater
dag 7 maart om 10 u. te Proven wordt begra
ven.
Huwelijksaankondiging
Paul Soenen, Blokstraat 23, Proven en Anne
Mie Theunynck, Canadaweg 8, Proven.

K.V.L.V. - Proven
Een vergadering gaat door op vrijdag 6 maart
‘81 om 20 u. Mevr. Johanna Rooryck komt
spreken over: ,, Het gezin op de strafbank
Voor deze vergadering wordt de echtgenoot
ook verwacht. Hartelijk welkom.
Moeten of mogen

Ik moet niet meer vasten, ik mag “. Ik ben
uitgenodigd mijzelf iets te ontzeggen, om het
te geven aan een hongerige.
Gepensioneerden
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de bezin
ningsnamiddag op dinsdag 10 maart in de zaal
,,Sint Jozef” om 14 uur stipt. Thema: ,, Ge
pensioneerden van nu in de kerk van toen en
straks”. Hartelijk welkom.
Boerengilde Proven
Wat heb ik aan mijn ziekteverzekering? Over
het nut hiervan komt de heer Paul Vandamme
spreken in de zaal ,,Sint Elooi “ op donder
dag 5 maart 1981 om 20 uur.
Sobere zondagen
zijn daarom geen sombere zondagen. Neen,
we laten alleen de extraatjes aan tafel wegval
len, en ‘t zal ook smaken.
,, Van Pool tot Evenaar”
Dat meedoen was voor mij zeer leerrijk. Graag
bedank ik alle mensen voor hun sympathiek
meevolgen en ook voor de vele aanmoedigin
gen. Rudi De Clercq
Gepensioneerden - Hartens troef
Uitslag van de kaarting van 26 februari.
Er waren 107 kaarters. 10 Behaalden 3 partijen
Pacco Maurice 391 p. - Wyckaert Isidoor 340
Reubrecht Camiel 316 p. - Moerman Roger 315
Gast Leopold 309 p. - Cayzeele Etienne 298 p.
Gantois Albert 295 p. - Regheere Marcel 292 p.
Goudenhooft Germain 268 p. -

Vanhamme Roger 240 p.
De volgende kaarting: donderdag 12 maart.
Uw vastenkalender
Zichtbaar in de huiskamer en scheur iedere
dag een blaadje af. Interessante begeleiding
in de Vasten.

Christen-zijn
In deze verwarde tijd is
trouw aan de Kerk de enige
toets voor echt christen-zijn.
Generali-nieuws
Op zondag 8 maart wordt de 36e Omloop der
Vlaamse Ardennen verreden. Bij de doortocht
te Proven wordt er een speciale premie ge
geven voor de liefhebbers en de beroeps-
renners. Deze premie wordt geschonken door
Verzekeringen Generali Belgium. De doortocht
van de liefhebbers gebeurt om 13.30 u., die
van de profs om 14.30 u.
Koekenkaarting
Zaterdagavond 7 maart vanaf 20 u. organiseert
het jeugdhuis ,, Die Croone “ een koekenkaar
ting ten voordele van de voetbalploeg die zal
aantreden in de hoppecup. Inleg 30 fr., maat
naar keus. Wie wint krijgt een grote doos
koeken. Wie de sportiviteit van onze jonge
ren wil steunen, wordt verwacht. Wat is er
gezelliger dan een boompje kaarten op zater
dagavond!
Vasten
De Heer Jezus vraagt dat wij onze overvloed

broederlijk deien “ met anderen, omdat zij
veel te weinig hebben.

Voetbalnieuws
Uitslagen vorig weekend:
Knapen: TSC 1 - 6 FC Poperinge A
Schol.: TSC 3 - 2 UN Komen
Reser. A.: BS Geluveld 2 - 1 TSC
Reser. B.: TSC 4 - 2 Sassp. Boezinge
Seniors: FC Houthem 1 - 1 TSC
Matchen aanstaande weekend:
7.3.’81 : Kn. TSC - SC Zonnebeke te 14.30 u.
8.3.81 : Schol. TSC - SK Poperinge te 11 u.

Reser. A.: FC Poperinge - TSC te 9.30 u.
Ver[rek om 9 u.

Reser. B.: TSC - SP Dikkebus te 9.15 u.
Sen.: BS Poperinge - TSC te 15 u.

Vertrek om 14 u.

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochIanen,

U moogt het serieus van mij aannemen, als
ik U zeg dat ik later gaarne in de hemel zou
aankomen. ,, Later” zeg ik, wanneer is dat
dan ? Ik weet het niet . . . maar in alle geval
zou ik toch gaarne in de hemel arriveren
Wat moet ik daarvoor doen? Christus zegt
mij: wel onderhoud de geboden: ,,gij zult
niet doden, geen echtbreuk plegen, ge zult
niet stelen, ge zult niet vals getuigen, ge zult
uw vader en uw moeder eren “- En de pastoor
van Proven zegt: dat doe ik toch . . . ja min
of meer toch . . . En Christus zegt mij : ,, Een
dingen ontbreekt U ga verkopen wat ge be
zit, en geeft het weg aan de armen
dat is wat anders. Toch goed om eens na te
denken. Ik zorg toch goed voor me zelf.

Ons
Pairochlebiud
Proveri

10e Jaargang Nr 10 7 maart 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

PRIESTER VAN DIENST (v. 8 tot 14 maart)
E. H. Ollivier, pastoor Proven. Tel. 30.03.91

8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen



PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 maart)
E. H. Declercq, pastoor Haringe. 30.06.09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (15 maart)
Dokt. Neuville. Tel. 30.09.38
Veearts Busschaert. Tel. 44.53.63
Apoteek Taveirne, Woesten
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 13 maart
8 u. H. mis v. oven, ouders (V.H.)
Zaterdag 14 maart
lOu. Pl. Begrafenis v. Zelie Dehouck,

wed. van Emiel Dehandt.
19 u. Iste Gez. 6-wekenmis v. Marcel

Clauw, echtg. v. Madeleine Maerten
Zondag 15 maart - 2e Zondag v. Vasten
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Alice Devos, echtgte

van André Veniere, vw. geburen,
vrienden en kennissen.

Maandag 16 maart
8 u. H. mis v. oven, ouders en schoon

ouders (V.S.)
Dinsdag 17 maart - H. Patrick
8 u. Gez. mis v. oven. echtgte (E.G.)
Woensdag 18 maart - Kruisweg 18.30u.
8 u. H. mis v. oven. echtg. en vader

(J.J.V.)

Zondag 22 maart - 3e Zondag v. Vasten
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10 u. Gez. Jaarmis v. Albert Quaghe

beur-Dessein Madeleine

Tot kind Gods gedoopt
Bram Deroo, zoon van Tony en Rita Nevejans,
De Blokke 1, Proven.

In de Heer ontslapen
Zetie Dehouck, weduwe van Emiel Dehandt,
overleden te Poperinge op maandag 9 maart
‘81 in de leeftijd van 81 jaar en die zaterdag
14 maart ‘81 om 10 uur te Proven wordt be
graven.

K.V.L.V. - Proven
De vergadering van de gezinsaktie, die werd
uitgesteld in november, gaat nu door op dins
dag 17 maart om 20 uur in de zaal ,, Sint
Elooi “. De heer Roets komt ons spreken over

Elke dag trouwen “. Man en vrouw worden
samen verwacht, dan wordt het nog gezelli
ger. Na de vergadering een goede kop koffie.
Welkom.

Aflevering honden-medailles 1981
Gemeentehuis Proven : maandag 16 maart

van 14 uur tot 15.15 uur
Gemeentehuis Krombeke : maandag 16 maart

van 15.30 uur tot 16.30 uur. Prijs : 750 fr.
K.A.V. - Proven
De eerste les kreatief handwerk uitsluitend
koorden zal plaatshebben op maandag 27 april
van 1 tot 4 uur in de namiddag, en dit in de
zaal ,, Sint-Jozef “. Inschrijving bij Devos-Coec
kelberghs of bij een gestuurslid. Iedereen
welkom.

Aanbevolen gebed vôér elke maaltijd
Heer,
Wij vragen uw zegen over ons
en over deze maaltijd.
Wij danken U
voor het eten van elke dag,
help ons ook te delen
met hen die te weinig hebben.

Bezinningsavonden
Feestzaal college Poperinge te 20 u.
dinsdag 17 maart ‘81 - Thema

Schuld en boete.
dinsdag 24 maart ‘81 - Thema

De falende mens, angst en hoop.
door E. H. Kristiaan Depoorter, een boeiend
spreker.
Broederlijk Delen 1981
Voor 1981 worden volgende projekten gekozen
1. Burundi : Dorpsontwikkeling Makebuko

(Provincie Gitega)
In de agglomeratie Makebuko, met een bevol
king van zowat 350 families, vatten de bew”
ners het plan op hun woningen aan te pas~n
aan de noden en behoeften van de modi~’ne

tijd en dit in het kader van een integrale
dorpsvernieuwing. Het doel is de bouw van
60 nieuwe woningen, en dit vanuit het ge
zichtspunt van de werkverschaffing in eigen
streek en de zorg om het milieu.

2. Zaïre: Integrale Gemeenschapsontwi kke
ting CDI (bisdom Molegbe)

C.D.l.-Bwamanda startte in 1965 en is nu uit
gegroeid tot een groot projekt van integrale
streekontwikkeling dat bedrijvig is op het vlak
van landbouw, gezondheid, sociale voorzie
ningen. Meer naar de grens van de Centraal-
Afrikaanse Republiek toe, 650 km. ten noorden
van Bwamanda, werd in de driehoek Yakoma
Abuzi-Wapinda een filiaal opgericht, waar ge
werkt wordt aan de verbetering en commerci
alisering van de rijst, de oprichting van coöpe
raties, de uitbouw van technische scholen en
ambivalente medische diensten. Vijf Vlaamse
vrijwilligers zijn er op de verschillende vlak
ken werkzaam.
3. Filippijnen : Onderzoeksprogramma

,,Tribal Filipinos

Voetbalnieuws
Uitslagen vorig weekend:
Knapen: TSC 0 - 9 SC Zonnebeke
Schol.: TSC 0 - 12 5K Poperinge
Reser. B: TSC 5 - 6 SP Dikkebus
Seniors: BS Poperinge 1 - 1 TSC

(vervolgt)

Matchen aanstaande weekend:
14.3.81 : Knapen: SK Reningelst - TSC

te 14.30 u. - Vertrek om 13.45 u.
15.3.81 : Schol.: 5K Elverdinge - TSC te 11 u.

Vertrek om 10 u.
Reser. A: TSC R’oven . FC Houthem
Reser. B.: UN ~bele - TSC te 11 u.

Vertrek om 10 u.
Seniors: TSC - UN Abele te 15 u.

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

EEN FOTO
Een foto die ik met aandacht heb bekeken is
die foto waarop die dikke, vette, witte hand,
waarin dat mager, uitgemergeld handje ligt
van die zwarte. - Ze reiken mekaar de hand,
de rijke En de arme . . . dat treft mij zo’n foto
Ik zal r~ij in deze vasten niet laten beinvloe
den door de onverschilligheid en de gierigheid
van dr wereld . . . maar ik zal alleen luisteren
naar iet woord van Jezus Christus die ook tot
de pastoor van Proven zegt:

Ik had honger, en gij hebt Mij te eten ge
~jeven.

i~ had dorst, en gij hebt Mij te drinken ge
geven.

Ik was vreemdeling, en gij hebt Mij opge
nomen.

Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed.
Ik was ziek, en gij hebt Mij bezocht . . . want
wat gij voor de minsten doet, dat doet gij
voor Mij”.

Ons
Pflrochleblftd
Proven

10e Jaargang Nr 11 14 maart 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Amen.

Donderdag 19 maart - Sint-Jozef
8 u. H. mis ter ere v. Sint-Jozef (P.B.)
Vrijdag 20 maart
8 u. H. mis t. ere v. Godd. Vzheid en

overl. familie (B.B.)
Zaterdag 21 maart
8 u. H. mis ter ere v. Godd. Vzheid en

0. L. Vr. van de grot (J.D.)
19 u. Gez. Jaarmis v. René Busschaert

-Vercruysse Elodie en overl. kinders



GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93

Vrijdag 20 maart

Zaterdag 21 maart

beur-Dessein Madeleine
Maandag 23 maart

ouders (VS.)
Dinsdag 24 maart

Vrijdag 27 maart
8 u. H. mis v. oven. fam. (D.)
Zaterdag 28 maart

19 u. Gez. jaarmis v. Anna Top, echtgte
van Albert Vandoolaeghe

Zondag 29 maart - 4e Zondag v Vasten
8 u. Gez. mis v. Ca.miel Declerck, echt

genoot van Simonne Swaels
10 u. Gez. jaarmis voor Burgemeester

Baron Charles d’Udekem d’Acoz.

Tot kind Gods gedoopt
Steve Queldry, z.v. Noël en Marleen Verhulle,
De Blokke 15, Proven.

Bloedtransfusiedienst
Voor de zoveelste keer heeft in Proven de
massale bloedinzameling plaats voor alle in
woners van de gemeenten Proven en Krom
beke. Met meer aandrang dan ooit nodigen
wij u uit voor een bloedgifte. De nood aan
bloed is echter zo groot, dat onze invitatie als
een smeekbede moge klinken ~Geef Bloed,
Red Leven “ : donderdag 19 maart ‘81 van
18.30 tot 21 u., in de Parochiezaal te Proven.
Door uw bioedglfte redt u niet alleen het le
ven van een medemens, doch bovendien ge
niet u als bloedgever van niet te versmaden
voordelen:
- u wordt medisch onderzocht voor de afna

me : hart, bloeddruk, enz.
- komt u voor de eerste keer, dan worden

uw bloedgroep en rhesusfactor gratis be
paald

- uw bloed en urine (breng ‘n staaltje mee)
worden in ons labo onderzocht

- u krijgt een nuttig geschenk voor uw mooie
daad en ... gratis bloed vooi- u en uw gezin
tijdens het jaar!

Wij hopen ten zeerste dat u uw edelmoedig
hart zal laten spreken ten bate van uw zieke
of gewonde medemens door uw aanwezig
heid op de kollekte van donderdag.

Raiffeisenkas gesloten
op donderdag 26 maart wegens verhuizing.

Sobere maaltijden
Sober kan ook lekker zijn. Een zondag moet
een feestelijke dag blijven. Maar waarom kan

(J.J.V.) niet eens met soberder middelen een maal
tijd klaar gemaakt worden ? Een zelfgemaakt
nagerecht, een goedkoper stukje vlees, een
eenvoudige boterham ... het kan toch alle
maal nog heerlijker smaken.
Ook hier eens afstand kunnen doen van alles
wat ons zo overvloedig in de uitstalramen
wordt aangeboden, wetend dat in zoveel lan
den de uitstalramen leeg blijven . . . als er
uitstalramen zijn. Op de ene plaats proble
men met de ondervoeding . . . op een andere
plaats met overvoeding. Er is toch iets dat
niet klopt. Daarom sobere maaltijden . . . en
ons ook daarover eens bezinnen.

K.B. Gepensioneerden - Hartenstroef

84 Aanwezigen. 11 Behaalden 3 partijen.
D’Hooghe Madeleine 429 p. - Butaye VaI~re 409
Devos Maurice 312 p. - Regheere JoëI 303 p.
Ganto~s Albert 298 p. - Ostijn Camiel 276 p.
Vandewinckel Rachel 266 - Decreus Alice 251
Scharre Henri 233 p. - Goussey Agnes 225 p.
Vandenbroucke Irma 223 p.
Volgende kaarting op donderdag 26 maart.
Heel de wereld in ons dorp
Medemenselijkheid zouden we best verrui
men tot over de ganse wereld door ,, Broeder
lijk Delen “. Denk eens na: zou het waar zijn,
dat er soms nog te weinig gegeven wordt
van hetgeen wij te veel hebben. We hebben
nog niets weg gegeven van hetgeen we zelf
nodig hebben. Zouden we eens durven in ei
gen vlees snijden.
Als je ‘t goed hebt en welstellend zijt!
Dan kun je opwerpen . . . zeg : ‘k heb het ver
diend, want ‘k heb ervoor gewerkt. Goed !,
maar bedenkt eens dat er dingen zijn in uw
leven die niet van U afhangen, en waarvoor
je niet hebt gewerkt
Ten eerste : uw gezondheid - kijk eens rond
om U hoeveel zieken er zijn.
Ten tweede: dat je nog leeft - want zovelen
van uw leeftijd zijn reeds gestorven.
Daarom, wees dankbaar, solidair en deel broe
derlijk.
Voetbalnieuws
Uitslagen vorig weekend:
Knapen: SK Reningelst 1 - 0 TSC
Schol.: Res. A - Res. B.: afgelast
Seniors: TSC 2 - 0 UN. Abele.
Matchen aanstaande weekend:
21.3. Knapen: TSC - EG Langemark te 14.30 u.
22.3 Schol.: TSC - EG Houthem te 11 u.

Res. A.: SV Moorslede - TSG te 11 u.
Vertrek te 9.45 u.

Res. B.: TSG - EG Langemark te 9.15 u.
Sen.: 5K Elverdinge - TSC te 15 u.

Vertrek te 14 u.

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

WAAROM WERD J. CHR. VERMOORD?
Ik stel me toch met veel verwondering de
vraag : maar waarom eigenlijk hebben ze Je
zus Ghristus vermoord? Hij die al weldoende
rondging.
,Ja, ze konden niet verdragen dat Hij over de
grenzen van de wet stapte om goed te zijn,
vb. op de sabbat goed doen - met zondaars
aan tafel zitten - sukkelaars helpen enz.
Daarom hebben ze Hem vermoord.
Beste mensen ook wij zijn akkoord dat er
moet goedheid zijn en barmhartigheid, en ver
gevingsgezindheid. Met princiepen is ieder
een akkoord, maar met de praktijk niet. Bij
voorbeeld : dat de hongerigen in de wereld
moeten gespijzigd worden, ja allemaal, ak
koord, maar serieus broederlijk beginnen de
len, zelve durven geven .

Ons
Pflrochleblftd
Proven

10e Jaargang Nr 12 21 maart 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

PRIESTER VAN DIENST (v. 22 tot 28 maart)
E.H. Louagie, pastoor Roesbrugge Tel. 30 03 74

ZONDAGDIENST (22 maart)
Dokt. Provoost Tel. 40 00 20
Veearts Vandenberghe Tel. 3881 60
Apoteek Vandaele - Lo
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348-300 365 - 300 325

8 u. H. mis t. ere v. Godd. Vzheid en
oven, familie (B.B.)

8 u. H. mis ter ere v. Godd. Vzheid en
0. L. Vr. van de grot (J.D.)

19 u. Gez. Jaarmis v. René Busschaert
-Vercruysse Elodie en overl. kinders

Zondag 22 maart - 3e Zondag v. Vasten
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10 u. Gez. Jaarmis v. Albert Quaghe

8 u. H. mis v. overl. ouders en schoon-

8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader

Woensdag 25 maart - Kruisweg
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en over

leden familie (BB.)
Donderdag 26 maart
8 u. H. mis v. oven, ouders (T.S.)

8u. H. mis t. e. v. 0.L.Vr. v. d. grot
(Mi

11 u. Pl. Huwelijksmis v. Paul Soenen
en Anne-Mie Theunynck. Uitslag der kaarting van 12 maart.



PRIESTER VAN DIENST (v. 29 maart - 4 april)
E. H. Maes, pastoor Krombeke. Tel. 40.01.84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. TeL 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (29 maart)
Dokt. Vandenberghe. Tel. 30.06.37
Veearts Vulsteke. Tel. 33.41 .17
Apoteek Vanacker, Leisele.
Wit-Gele KruIs Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 27 maart
8 u. H. mis v. oven. fam. (D.)
Zaterdag 28 maart
11 u. Pl. Huwelijksmis v. Paul Soenen

en Anne-Mie Theunynck.
19 u. Gez. jaarmis v. Anna Top, echtgte

van Albert Vandoolaeghe
(Omhaling v. Broederlijk Delen)

Zondag 29 maart - 4e Zondag v. Vasten
(Omhaling v. Broederlijk Delen)

8 u. Gez. mis v. Camiel Declerck, echt
genoot van Simonne Swaels, vw. de
gebu ren.

10 u. Gez. jaarmis voor Burgemeester
Baron Charles d’Udekem d’Acoz.

Maandag 30 maart
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid v. kinde

ren en kleinkinderen (T.V.)
Dinsdag 31 maart
8 u. H. mis v. oven. echtg. en vader

(J.J.V.)
Woensdag 1 april - 18.30 u. Kruisweg
8u. H.mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Donderdag 2 april
8 u. H. mis v. overl. ouders (T.S.)

10e Jargang Nr 13 28 maart 1981 Verantw.

19 u. Gez. mis voor Zulma Lamaire,
echtgte v. Gery Peperstraete, vw. de
Kaartersclub.

Zondag 5 april
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10 u. Gez. Jaarmis v. Camiel Quaghe

beur-Cambier Lucie.

In de Heer ontslapen
- Maria Devos, weduwe van Maurice Dumon,
overleden te Poperinge op woensdag 18 maart
‘81 in de leeftijd van 83 j. en die maandag 23
maart om 10 u. te Krombeke werd begraven.
- (De moeder van mijn huishoudster)
Margriet Ghesquiere, echtgte van Jérome
Ingelaere, overleden te Poperinge op zondag
22 maart ‘81 in de leeftijd van 75 j. en die
vrijdag 27 maart om 10 u. te St. Jan Poperinge
wordt begraven.
Biechtgelegenheid
Vanaf aanstaand weekend, een half uur vôÔr
de avondmis, alsook vÔôr de andere missen
in voorbereiding reeds tot Pasen.

Met het aanstaande weekend
van 28 en 29 maart: 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, Michel Ollivier, pas
toor Proven.”
U kunt wellicht deze omsiagen 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
andere mis van zaterdag en zondag aanstaan
de 28 en 29 maart.

Dank U hartelijk
in de naam

van de Heer Jezus Christus
NOTA: Bejaarde mensen of zieke mensen
die niet kunnen naar de kerk komen, en die
ook gaarne zouden geven, kunnen hun omslag
altijd persoonlijk afgeven aan mij of doen
afgeven in de pastorie.
Giften van 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. ,, Broederlijk Delen
zal dan zelf rechtstreeks aan die gevers een
bewijsstuk opsturen.
Doe mee met uw kinderen
Als U zaterdagavond 28 maart naar de avond-
mis komt te Proven of zondag 29 maart naar
de hoogmis, dan zult U iets schoons kunnen
meemaken: namelijk de eucharistieviering

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoona.rt

zal er verzorgd worden door onze schoolkin
deren, jongens en meisjes, in alle geval voor
zaterdag en zondag aanstaande meer dan de
moeite waard om de H. mis in Proven te ko
men meevieren.
Gemeentelijk nieuws
AANKOMSTEN:
- Vanoverberghe Hilde, ongehuwd, te Proven,
Provenplein 14, van Zonnebeke, CanadaIaan 22
- Podevin Jean-Pierre en Grave Denise en
kinderen Serge, Nathalie en Isabelle te Proven
De Blokke 17, van Coudekerque-Branche/Fr.,
Rue des Capucines.
- Terriere Gilbert en Deschilder Lisbeth en
zoon Arne, te Proven, Blokke 14 van Vleteren,
Donkersstraat 4.
- Couture Maria, weduwe Didez Mauricius,
te Proven, De Blokke 25 van Watou, Moenaar
destraat 6.
- Rosseel Martial en Serryn Rita te Proven,
Provenplein 55 van Poperinge, Casseistraat 111
- Hondeghem Christian te Proven, Couthof
laan 1, komende van Heuvelland (Westouter),
Sint-Pietersstraat 9, wegens huwelijk met De-
ver Vera te Proven, Couthoflaan 1, komende
van Roesbrugge-Haringe, Waaienburgseweg 31

Voetbalnieuws
Uitslagen vorig weekend:
Knapen: TSC 1 - 1 Langemark
Schol.: TSC 2 - 2 FC Houthem
Res. A.: SV Moorslede 0 - 1 TSC
Res. B.: TSC 1 - 1 EG Langemark
Sen.: 5K Elverdinge 0 - 8 TSC
Matchen aanstaande weekend:
28.3: Knapen: SK Eiverdinge - TSC te 14.30 u.

vertrek om 13.45 u.
29.3: Schol.: SC Zonnebeke - TSC te 11 u.

vertrek om 9.45 u.
Res. A.: TSC - E. Beselare om 9.30 u.
Res. B.: 5K Vlamertinge - TSC te 9.30 u.

vertrek om 8.30 u.
Seniors: TSC - SP Kruiseke te 15 u.

ariefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

WAAR 0E NIET!
Uw leven en uw levensweg en uw levens-
welvaart is een gave.
Ik zou willen onderlijnen: ,, God zij gedankt
dat we ‘t goed stellen, we hebben niets te
kort.
Er zijn mensen die met recht en reden daarop
antwoorden: goed ‘t is een gave van God,
maar let op, ‘t is toch ik die ervoor gewerkt
heb jarenlang . . . ‘t is waar, maar er zijn toch
dingen die niet van U afhangen:
1. dat ge leeft - kijk eens rondom U, hoevelen

van uw leeftijd reeds gestorven zijn.
2. dat ge het geluk hebt van gezond te zijn;

kijk eens rondom U hoeveel mensen er
ziek zijn.

De nood van een mens is een appêl van God!
Weest dankbaar en ,, deel broederlijk”.

Ons
PftrochÎeblftd
Proven

Vrijdag 3 april
8 u. H. mis v. overl. familie (D.)
Zaterdag 4 april - H. Isidoor
8 u. H. mis t. ere v. Godd. Vzheid en

0. L.Vr. v. d. grot (L.D.)



Zondag 12 april - Paimzondag
8 u. Gez. Jaarmis v. Elodie Mahieu,

echtgte v. Henri Rommens en voor
schoonzoon Remi Gheeraert.

10 u. Pl. Jaarmis v. Lucie Pattijn, wed.
van Georges Liefhooghe.

In de Heer ontslapen
Maurits Alderweireidt, echtg. v. Martha De

wippe, oven, te Poperinge, zondag 29 maart
1981 in de leeftijd van 80 jaar en die zaterdag
4 april ‘81 om 10 u. te Proven wordt begraven.
Opbrengst - ,, Broederlijk Delen”

(1979) (1980) (1981)
50.552 fr. 51.480 fr. 48.910 fr.
Dus dit jaar in het voorbije weekend van 28
en 29 maart bij de eerste omhaling in de kerk:
48.910 fr. Wat effenaf zeer goed is. Men zou
kunnen zeggen : ‘t is minder dan verleden
jaar. Hoeveel minder? 51.480 -48.910 is 2.570
Dus hoop en al 2.570 fr. minder dan in 1980.
Dit is bitter weinig en kan afhangen van een
drietal mensen die juist dit weekend toevallig
afwezig waren.
In alle geval, ik vind het een zeer groot be
drag voor Proven en ik dank meteen van harte
alle milde gevers.
Goed nieuws - mooie posters
Gisteren woensdag kreeg onze parochiaan de
heer Albert Vandoolaeghe, Couthoflaan 28,
op ‘t onverwachts en incognito weerom het
bezoek van Armand Pien. We weten dat hun
foto gestaan heeft in ,, ‘t Wekelijks Nieuws
op 12 maart II. ~Hartelijk weerzien na 41 jaar.”
Pien had immers een drietal dagen doorge
bracht bij de Vandoolaeghes te Proven in de
vlucht van ‘t jaar ‘40.

De weerman was nu op terugreis uit Lon
den, waar hij een conferentie had bijgewoond
met de weermannen uit de E.E.G.-landen over
de sateliet Saturnus. Hij kwam met de Ho
vercraft tot Calais, en vandaar met de wagen
via Proven naar Brussel. Pien is een halfuur
bij Albert Vandoolaeghe binnen geweest. Sa
men hebben ze een paar boterhammen gege
ten met verse zeesprotjes welke Pien uit Lon
den had meegebracht. Uit erkentelijkheid en
dankbaarheid heeft de weerman dan aan Al

(J.J.V.) bert een pakket van 1200 mooie posters
overhandigd die allemaal met astronomie te
maken hebben, onder andere levensgrote pos
ters van de astronauten Neal Armstrong
(Amerikaan) en Jujuri Poupohov (Rus), als
mede van hun dames Arjanne en Kêsedine.
Vele andere posters hebben betrekking op de
hemellichamen, grootte 50 cm op 80 cm, mag
nifiek van kleur en reliëf. Professer Melktekoe
Hollands geleerde aan de Universiteit van Ox
ford heeft daarover een interessante studie
gemaakt.
Deze posters nu zijn voor de Provense bevol
king bestemd, maar Albert Vandoolaeghe heeft
wijselijk gans het pakket overgedragen aan
de bibliotheek van Proven. V65r zondag a.s.

mag men bestellen, doch slechts één serie
van acht per gezin. De posters zelf zijn gratis,
maar er zijn ook alluminium raampjes bij van
1 mm dik en deze kosten 16 fr. per stuk. Men
is echter niet verplicht de raampjes te kopen.
Nota : let wel op : kinderen kunnen geen be
stelling doen.
De betekenis van geloven in deze
moeilijke tijd
Vrijdag 10 april te 20 u. in de zaal ,, St.-ELooi
te Proven gespreksavond met Gust Snijkers
over ,, Geloven in deze tijd “. Org. D.F.-lJzer
wee 1 de.
K.B. Gepensioneerden - Hartenstroef
Uitslag der kaarting 26 maart. Er waren 104
aanwezigen. 11 behaalden drie partijen:
1. Veyer Georges (420 pt.) 2. Top André (310
pt.) 3. lndevuyst Firmin (306 pt.) 4. Gouden-
hooft Urbain (305 pt.) 5. Geerardijn Gaston
(298 pt.) 6. Butaye Marcel (263 pt.) 7. Bus
schaert Paula (254 pt.) 8. Brysbaert Maunice
(249 pt.) 9. Loor Cyriel (249 pt.) 10. Dumon
Godelieve (226 pt.) 11. Allerweireld Felix
(219 pt.)
De volgende kaarting op donderdag 9 april.
Feestcomité

Daar het kermisprogramma voor Sinksen
moet klaar zijn v66r 15 april vragen we dat
herbergiers en verenigingen die feestelijkhe
den of vermakelijkheden willen inrichten en in
aanmerking willen komen voor een toelage
dit vôôr 10 april schriftelijk zouden aanvragen
Broederlijk delen - De Lovie
Gaarne vermelden we de opbrengst voor

Broederlijk delen “ in ,, De Lovie die bij de
eerste omhaling de mooie som opbracht van
14.100 fr., wat 7.080 fr. meer is dan verleden
jaar, waarvoor onze oprechte dank.
Voetbalnieuws
Uitslagen vorig weekend:
5K Elverdinge 1 - 2 TSC Proven (knapen)
SC Zonnebeke 8 - 1 TSC Proven (scholieren)
Reserven A: TSC Proven 6 - 2 E Beselare
Reserven B: 5K Vlamertinge 5 - 2 TSC
Seniors: TSC 0 - 0 Sp Kruiseke

Briefke van uw pastoor
SNIJKERS

Dierbare parochianen,
Hoger in het parochieblad staat er een aan
kondiging van een gespreksavond op vrijdag
10 april in ,, Sint-Elooi “ om 8 u. ‘s avonds
over ,, Geloven in deze tijd “ door E. P. Gust
Snijkers. Wel het is de moeite waard om op
die bijeenkomst uw aandacht te trekken, zo
wel voor volwassenen als jongeren. Want de
spreker mag ik zeer sterk onderlijnen is een
interessante man die klare en zeer degelijke
taal spreekt. Snijkers heb ik al meermaals
gehoord en gaarne beluisterd. Die man zegt
iets.
Ik wil dan ook aan iedereen deze bijeenkomst
ten zeerste aanbevelen. U zult het voorwaar
niet beklagen.

Ons
PftrochIeblftd
Proven

10e Jaargang Nr 14 4 april 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

PRIESTER VAN DIENST (v. 5 tot 11 april)
E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 30 03 91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (5 april)
Dokt. Vandercruysse Tel. 30 06 47
Veearts Busschaert Tel. 44 53 63
Apoteek Darras - Alveringem
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRAND\NEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 3 april
8 u. H. mis v. overl. familie (D.)
Zaterdag 4 april - H. Isidoor
10 u. Pl. Begrafenis v. Maurits Alder

weireidt, echtg. v. Martha Dewippe
19 u. Gez. mis voor Zulma Lamaire,

echtgte v. Gery Peperstraete, vw. de
Kaartersclub.

Zondag 5 april - Passiezondag
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10 u. Gez. Jaarmis v. Camiel Quaghe

beur-Cambier Lucie.
Maandag 6 april
8 u. H - mis t.e.v. Godd. Vzheid v. kinde

ren en kleinkinderen (T.V.)
Dinsdag 7 april
8 u. H . mis v. overl. echtg. en vader

Woensdag 8 april
8 u. H.mnis v. overl. vader (K.M.)
Donderdag 9 april
8 u. H. mis v. overl. familie en Godd

Voo rzienigheid (P.V.)

8 u. 1-1. mis v. overl. ouders (B.P.)
ZaterIag 11 april
8 u. l-I.rriis v. overl. ouders (D.B.)
19 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Marcel

Claijw, echtg. v. Madeleine Maerten

Vrijdag 10 april



PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 april)
E.H. Declerck, pastoor Haringe Tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (12 april)
Dokt. Verhoeve Tel. 38 82 71
Veearts Goethals Tel. 30 02 67
Apoteek Leroy - Watou
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

10e ,iaargang Nr 15 11 april 1981 Verantw.

Zaterdag 18 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biecht met 2 biechtvaders
19 u. Avonddienst van Paaszaterdag
Zondag 19 april - Pasen
8 u. Gez. mis v. over!, echtgenoot en

vader (A.H.)
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen

Verhaeghe Madeleine
In de Heer ontslapen

Delanote, weduwnaar v. Helène Nol
van Félicie Depovre, overl. te Proven
3 april ‘81 in de leeftijd van 98 jaar
donderdag 9 april ‘81 om 10.30 u. te
werd begraven.

Geboorte
Kathy Lemahieu, d.v. Marnix en Dina RoeI
straete, Obterrestraat te Proven (geb. te P0-
peringe op 6 april ‘81)
Uitnodiging
We nodigen ons mensen uit in de goede week
naar de avonddiensten van Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Paaszaterdag telkens te
7 u. ‘s avonds. Voor wat de biechtgelegenheid
aangaat op diezelfde dagen telkens te 18 u.
met 2 biechtvaders. Vergeet niet dat er kruis-
weg is in de kerk op Goede Vrijdag te 15 u.

- Laten wij onze fouten belijden
de biecht is een bevrijding.

Paaskommunie thuis gedragen
Binst de goede week zal de H. Kommunie
thuis gedragen worden voor zieken en bejaar
de mensen.
Van huis tot huis
De tweede omhaling voor ,,broederlijk delen
zal gebeuren ten huize, binst de Goede Week.
Ieder gezin zal één omslag aan huis ontvan
gen. Na een paar dagen zal men de omslag
met uw bijdrage komen afhalen. Dank bij voor
baat voor uw milde steun.

Vasten

Belasting
Giften van 1000 fr. mogen afgetrokken wor
den van uw belastbaar inkomen. Dat wil zeg
gen : 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 de zelfde omslag moe
ten steken. ,, Broederlijk delen zal dan recht
streeks aan die gevers een bewijsstuk op
sturen.
Gemeentelijk nieuws
VERTREKKEN:
- Bouw Marc, wegens huwelijk met Devos

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

Josiane uit Heuvelland van Proven (Kr.) Bla
siusstraat 79, naar leper, Meenseweg 147.
- Breda Magdalena, ongehuwd, van Proven,
Provenplein 28 naar Lo-Rertinge, Dorpstraat 5.
- Ryckeghem Carlo, ongehuwd, van Proven,
Baron Mazemanlaan 2 naer Poperinge, Rek-
hof 37.

Pater Snijkers
Geloven in deze tijd gespreksavond met

pater Snykers, morgen vrijdag 10 april te 20 u.
in de zaal ,, St.-Elooi “. Welkom.

K.B. Gepensioneerden
Vriendelijke uitnodiging op maandag 13 april
‘s namiddags te 2 u. in de zaal ,, St.-Jozef”
voor de spreekbeurt: Grootouders - klein
kinderen “, gegeven door Jerome Stubbe.
Daarna ontspanning met koffietafel. Alles gra
tis - aan alle hartelijk welkom.

Een paaseitje voor de misdienaars
Ieder jaar binst de paasvakantie doen de
misdienaars hun ronde. Mocht U ze bedenken
met een paaseitje.
K.A.V. Proven
Wij nodigen U vriendelijk uit voor een demon
stratie dat doorgaat op dinsdag 21 april in de
zaal ,, St.-Jozef “ om 13.30 u.
Thema ,,Vis op de dis “, gegeven door mevr.
Poelmans uit Reningelst. Iedereen welkom!

Voetbalnieuws
TSC Proven - BS Poperinge: 2 - 2
Matchen aanstaande weekend
SK Elverdinge - TSC om 11 uur

vertrek om 10 uur.
Res. A: TSC - FC Houthem om 9.30 u.
Res. B: UN Abele - TSC om 11 uur

vertrek om 10 uur

Briefke van uw pastoor
GOOI NIET MET STENEN

Dierbare parochianen,
Ik wens U een goede ,, goede week “. Inder
daad, we mogen nooit gooien met stenen
naar een ander, want: ,, Ieder van ons heeft
fouten te betreuren. We zijn allen besmeurd
met het slijk van de weg. De bezoedeling zit
diep in ons. We hebben allen de Heer teleur
gesteld door gebrek aan liefde en rechtvaar
digheid. Bij God staan we allen in het krijt.
Maar als wij met spijt onze zonden belijden,
is de Heer bereid ons streven naar vernieu
wing te ondersteunen. De Allerhoogste is
een grootmoedige God.
De biecht is het kanaal van zijn barmhartig
heid. Biechten is zich openstellen voor de
werking van de Verlosser. Jezus zelf spreekt
door de mond van de priester: Ik ontsla U
van uw zonden. Met dit sakrament wil God
ons vernieuwen. De biecht spoelt het oude
weg. Bij velen is het misschien lang geleden.
Een opkikkerend stortbad zal deugd doen. De
Heer blijft wachten op U voor een nieuwe

Ons
Parochleblftd
Proven

Hektor
let en
vrijdag
en die
Proven

Vrijdag 10 april
8 u. H. mis v. overl. ouders (B.Pj
Zaterdag 11 april
8 u. H. mis v. overl. ouders (D.B.)
19 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Marcel

Clauw, echtg. v. Madeleine Maerten
Zondag 12 april - Palmzondag
8 u. Gez. Jaarmis v. Elodie Mahieu,

echtgte v. Henri Rommens en voor
schoonzoon Remi Gheeraert.

10 u. Pl. Jaarmis v. Lucie Pattyn, wed.
van Georges Liefhooghe.

Maandag 13 april
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

St. Antonius (C.J.)
Dinsdag 14 april
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader

Woensdag 15 april
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.V.)
Donderdag 16 april - Witte Donderdag
18 u. Biecht met 2 biechtvaders
19 u. Dienst v. Witte Donderdag en

aanbidding tot 21 uur.
Vrijdag 17 april - Goede Vrijdag
15 u. Kruisweg in de kerk
18 u. Biecht met 2 biechtvaders
19 u. Dienst van Goede Vrijdag en

is broederlijk delen(J.J.V.)

Kruisverering start.



PRIESTER VAN DIENST (v. 19 tot 25 april)
E.H. Louagie, pastoor Roesbrugge Tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke Tel. 422791 (19 april)
Dokt. Bal Tel. 30 00 72 (20 april)
Veearts Busschaert Tel. 44 53 63
Apoteek Vandaele - Lo
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Donderdag 16 april - Witte Donderdag
18 u. Biecht met 2 biechtvaders
19 u. Dienst v. Witte Donderdag en

aanbidding tot 21 uur.
Vrijdag 17 april - Goede Vrijdag
15 u. Kruisweg in de kerk
18 u. Biecht met 2 biechtvaders
19 u. Dienst van Goede Vrijdag en

Kruisverering
Zaterdag 18 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biecht met 2 biechtvaders
19 u. Avonddienst van Paaszaterdag
Zondag 19 april - Pasen
8 u. Gez. mis v. oven, echtgenoot en

vader (A.H.)
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen

Verhaeghe Madeleine
Maandag 20 april - Paasmaandag
10 u. Gez. jaarmis v. Valère, Marie en

Omer Lefebvre
Dinsdag 21 april
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v. Lourdes (L.D.)
Woensdag 22 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot uit

dank (M.D.)
Donderdag 23 april
8 u. H. mis v. oven, ouders (D.B.)
Vrijdag 24 april
8 u. H. mis v. overl. ouders (O.S.)

Zaterdag 25 april
8 u. H. mis v. overl. ouders (S.V.)
19 u. Gez. jaarmis v. André Deraeve
Zondag 26 april - Beloken Pasen
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps

echtg. v. Irma Ghesquiere
Huwelijksaankondiging
Bertin Creus, Peselstraat 77, Poperinge en
Rita Rosseeuw, Reningsestraat 16, Proven.
Broederlijk Delen
De omslagen komen nu nog altijd binnen. Toe-
komende week geven we een volledig ver
slag in het parochieblad.
Een paasei voor alle kinderen
Graag geef ik op Pasen zelf, zondag aan
staande in de Hoogmis aan alle kleuters en
aan alle kinderen van de lagere afdeling een
paasei. Hartelijk welkom.

Michel Ollivier, pastoor.
Dekenale bedevaart naar Oostakker
Donderdag 4 juni 1981 met terugreis over Da
dizele.
Programma
7.30

8.00

8.15

u.: afreis uit de parochies buiten P0-
peringe

u.: afreis op de grote markt te Pope
ringe

u.: afreis op de grote markt te leper
(gedurende de reis : indien er geen
priester op uw car is, wil dan zelf
de rozenkrans voorbidden en zo mo
gelijk wat zingen)

10.30 u.: eucharistieviering met homilie in
de basiliek (de priesters die dit
wensen kunnen concelebreren)

14.30 u.: groet aan de grot en ommegang
15.00 u.: terugreis over Dad:izele
16.30 u.: Lof in de basiliek te Dadizele

Vrij bezoek aan perk en speelplein
18.30 u.: verzameling en afreis
lnschrijvingsprijs 275 fr. tegen zondagavond
24 mei bij mevr. Dedecker-Struye Francine,
Provenplein 49 te Proven.
Kruisverering op Goede Vrijdag
In onze kerk helemaal vooraan hebben we
een zeer groot en schoon kruisbeeld met een
eikenhouten Christus. Dat kruisbeeld domi
neert over gans onze parochiekerk, en maakt
zekerlijk op alle bezoekers een vrome indruk.
Laten we dan op Goede Vrijdag ‘s avonds
binst de avonddienst dat kruisbeeld vereren.
We gaan dat heel eenvoudig en rustig doen.
We verlaten op het gepaste ogenblik onze
plaats in de kerk en we gaan met onze bloe
men over het podium tot vooraan bij het gro
te kruisbeeld, waar we onze bloemen ter
verering aanbieden. (Wellicht hebt U enkele
bloempjes staan in uw hof of wat groen). Na
dien zal ik dan die bloemen plaatsen in die
kopwil9, en dit zal een mooie versiering uit
maken tegen Pasen. Ik meen dat we op die

manier een indrukwekkende kruisverering kun
nen laten plaatsgrijpen. V66r de avonddienst
van Goede Vrijdag brengen de mensen en
de kinderen dus hun bloemen mee naar de
kerk.
K.B.G. Gepensioneerden - Hartenstroef
Uitslag der kaarting van 9 april. Er waren
72 aanwezigen. 5 behaalden 3 partijen.
1. Plancqueel Maurice 401 pt.
2. Cayzeele Etienne 379 pt.
3. Berten Maria 329 pt.
4. Thevelin Marie-José 302 pt.
5. Desmyter Guillaume 247 pt.
De volgende kaarting op 23 april.
De pastoor heeft altijd ongelijk
(Een brave mens heeft mij deze mooie tekst
aangeboden)
Als hij uitvorig preekt, kan hij niet ophouden.
Als hij beknopt preekt, heeft hij weinig te
zeggen.
Als hij de stem verheft, roept hij.
Als hij normaal spreekt, is hij eentonig.
Als hij geregeld afwezig is, is hij nooit thuis.
Als hij veel thuis is, heeft hij geen voeling
met de werkelijkheid.
Als hij over financiën spreekt, is hij geld
zuchtig.
Als hij het nooit over geld heeft, weet men
niet wat hij ermee aanvangt.
Als hij veel bij de mensen is, dan studeert en
bidt hij weinig.
Als hij tijd voor bezinning neemt, heeft hij
geen menselijk contact.
Als hij zich haast, kan hij niet luisteren:
Als hij luistert, dan blijft hij ,, plakken “.

Als hij het kerkgebouw vernieuwt, werpt hij
het geld door vensters en deuren.
Als hij het niet doet, dan heeft er geen oog
voor.
Als hij jong is, ontbreekt hem ervaring.
Als hij ervaring heeft, dan zou hij best op rust
gaan.
Als hij sterft? Dan is er niemand om hem op
te volgen.

Briefke van uw pastoor
ZIJN NAAM?

Dierbare parochianen,
Als ge een aalmoes geeft, zegt Christus, laat
dan uw linkerhand niet weten, wat uw rech
terhand doet, opdat uw aalmoes verborgen
blijve.
Er was eens een mens, toen ik nog in het
seminarie was die mij een groot plezier heeft
gedaan. Ik wilde graag de naam weten van
die weldoener, om hem aldus te kunnen be
danken. Ik vraag dus, maar hoe heet gij?
Maar die man antwoordde mij : ,, zeg me
eerst eens hoe de naam is van de barmhartige
samaritaan.
Ja, hier moest ik toch bekennen : ,, ik weet het
niet “. Zijn naam staat niet in de Bijbel ver
meld. Welnu zei die onbekende: sta me toe
mijn naam te verzwijgen. Laten wij allen al
dus goed doen in stilte.

Ons
Purochiebifid
Proven

10e Jaargang Nr 16 18 april 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert



PRIESTER VAN DIENST (v. 26 april tot 2 mei)
E.H. MAES, pastoor Krombeke Tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (26 april)
Dokt. Goudeseune Tel. 40 01 92
Veearts Vandenberghe Tel. 38 81 60
Apoteek Dubaere - Reninge
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 24 april
8 u. H. mis v. overl. ouders (O.S.)
Zaterdag 25 april
8 u. H. mis v. oven, ouders (S.V.)
19 u. Gez. jaarmis v. André Deraeve
Zondag 26 april - Beloken Pasen
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps

echtg. v. Irma Ghesquiere
Maandag 27 april
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid v.k. en

kl-k. (T.V.)
Dinsdag 28 april
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v. Lourdes (L.D.)
Woensdag 29 april - H. Catharina
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v. Bijstand (M.M.)
Donderdag 30 april
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (M.J.)
Vrijdag 1 mei - H. Jozef
8 u. H. mis v. oven, ouders (S.V.)
Zaterdag 2 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(gevers)
19 u. Gez. mis v.d. leden en overl. le

den van het Wit-Gele Kruis
Zondag 3 mei
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen

nie voor hun ouders en familie

Huwelijksaankondiging
Jean-Marie Dennekin, Blekerijweg 72, Proven
en Marleen Notredame, Woestenstraat 6 te
Reninge.
Tot kind Gods gedoopt
Gregory Rondelé, z.v. Reginald en Marie-Chris
tine Thiry, Eeckhoutte 5, Proven.
Geboorte
Dorothy Declerck, d.v. William en Marleen
Devos, Canadaweg 38, Proven.
Bond der Gepensioneerden
Woensdagnamiddag 29 april : reis naar Rum
beke-Beitem. Vertrek om 12.30 u. op de markt.
Zich aangeven bij Jeanne Lecompte of bij
Jeanne Busschaert.
Bedevaart naar Oostakker
Op donderdag 4 juni ‘81 (programma zie vo
rig parochieblad). Prijs 275 fr. Inschrijven bij
mevr. Dedecker-Struye Francine, Provenplein
nr 49 te Proven.
Dank
‘t Is zekerlijk de moeite waard om de vele
mensen te bedanken, die in de Goede Week
bloemen naar de kerk hebben gebracht. Ik
dank U voor uw schone attentie.
Broederlijk Delen - Opbrengst
Hier volgt een volledig verslag : de eerste om
haling in de kerk bracht de grote som op van:
51.100 fr., dit was met haifvasten. Binst de
Goede Week had de tweede omhaling plaats
ten huize. Dus één omslag per gezin.. Ge
woonlijk is die tweede omhaling ten huize
wat minder in opbrengst dan de omhaling in
de kerk. Maar dit jaar is de tweede omhaling
veel meer. De opbrengst in cijfers uitgedrukt:
58.890 fr. Voeg daarbij de eerste omhaling:
58.890 + 51.100 =109.990 fr. Effenaf schit
terend. Mijn welgemeende dank, ook aan al
len die meegewerkt hebben om de omslagen
ten huize te bestellen en af te halen.
De Lovie - opbrengst Broederlijk Delen
Laten we eerst even herhalen, de opbrengst
van de eerste ornhaling : 14.100 fr. Dat is
zeer veel ! En nu spijts dat het vrlof en er nie
mand veel in ,, De Lovie “ aanwezig was, werd
er toch nog 4.100 fr. omgehaald. Laten we
samentellen 14.100 + 4.100 = 18.200 fr. Als
dat niet veel is ! Hartelijk dank aan ,, De Lo
vie” en speciaal voor broeder Roger die er
zich voor geweerd heeft.
Eerste Kommunie 1981
MEISJES

1. Bruwaert Caroline, Blekerijweg 62
2. Delanote Marleen, Couthoflaan 23
3. Dernan Nancy, Baron Mazemanlaan 25
4. Devooght Els, Provenplein 62
5. Devos Sybile, Molendreef 8A

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

6~ ~oethals Anja, Obterrestraat 14
7. Hauspie Veerle, Obterrestraat 17
8. Lamaire Mary-Ann, Terenburgseweg 1A
9. Vandamme Marjan, Provenplein 13

10. Verlet Nathalie, Roesbruggestraat 97
11. Vernieuwe Sarah, Blokweg 13
JONGENS
1. Deprey Rudi, Reningestraat 8
2. Deturck Johan, Mazemanlaan 14
3. Parret Emmanuel, Couthoflaan 24
4. Vandenberghe Wim, Couthoflaan 46
5. Wullepit Hedwig, Uilegatstraat 5
6. Yde Peter, Molendreef 4
7. Veniere Bart, Reningestraat 6
op 2ondag 3 mei 1981 om 10 uur
De Eerste-Kommunie heeft plaats op de eer
ste zondag van mei, dit is zondag 3 mei 1981.
Harmonie ,, De Volksvreugd “ - Proven
Zondag 26 april ‘81 om 19.30 uur: Lentecon.
cert met als dirigent: Johan Laheye.
Feestzaal ,, ‘T Rozenhof bij André Lemahieu.
Programma:
EERSTE DEEL
A. De jeugdharmonie
- The Ambassador
- Heilig ist der Herr
- Eso es El Amor
- Mambo Jambo
B. De harmonie
- Purperstede
- Traviata
- Nabucco
- V’Jith Sword and Lance

TWEEDE DEEL
- Marching thro’georgia
- Retraite Autrichienne
- Spanish eyes
- Amparito Roca
- Mars van het Iste Regiment der Carabiniers
Maak kennis met Hobby Bouw
Ontdek nu hoe U als doe-het-zelver U eigen
woning kan verfraaien. Alles wat ook maar
het bouwen aangaat, kan U er vinden. Kwali
teit en toch goedkoop, door in en om U huis
zelf uit te voeren.
Kom en overtuig U: wij verwelkomen U graag
op onze open-deur-dagen op 1-2 en 3 mei met
een rijke keus aan bouwmaterialen aan spe
ciale prijzen. Hugo Vermeulen - Proven

Briefke van uw pastoor
DANKEN

Dierbare parochianen,
Men zegt soms : er is zo weinig dankbaar
heid in onze wereld van vandaag. Ja, dat kan
wel waar zijn. Maar in alle geval,, hou ik er
aan toch in een kort briefje alle Provenaars
en ook alle kerkgangers die te Proven de
zondagsmis bijwonen, van harte te bedanken
voor uw medewerking, voor uw geloof, voor
uw geven, voor uw broederlijk delen. Het is
effenaf prachtig. Moge God uw mildheid
lonen. Dank aan allemaal.

Ons
Pftrochleblud
Proven
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PRIESTER VAN DIENST (v. 3 tot 9 mei)
E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 30 03 91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville Tel. 300338 (1 mei)
Dokt. Provoost Tel. 40 00 20 (3 mei)
Veearts Vulsteke Tel. 3341 17 (1 en 3 mei)
Apoteek Dubaere - Reninge (1 mei)
Apoteek Godderis - Oostvleteren ( 3 mei)
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRAND’INEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 1 mei - H. Jozef
10 u. Pl. begrafenis van Maria Dehouck
Zaterdag 2 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(gevers)
19 u. Gez. mis v.d. leden en oven, le

den van het Wit-Gele Kruis
Zondag 3 mei
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Plechtigheid v.d. Eerste-Kommu

nie voor hun ouders en familie
Maandag 4 mei - H. Bloed
8 u. H. mis v. overledenen (D.V.R.)
Dinsdag 5 mei
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. van Lourdes (L.D.)
Woensdag 6 mei
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. van Bijstand (M.M.)
Donderdag 7 mei
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (M.J.)
Vrijdag 8 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders (S.V. )
Zaterdag 9 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(gevers)
19 u. Gez. jaarmis v. Marcel Top-Decae

Zei ie en Gezusters Decae
Zondag 10 mei
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen

10.30 u. Gez. mis v.d. Pl. Kommunikan
ten en Vormelingen en hun families

In de Heer ontslapen
- Maria Dehouck, dochter van wijlen Elie en

Felicie Baelde, overl. te Poperinge zaterdag
25 april ‘81 in de leeftijd van 85 j. en die
vrijdag 1 mei ‘81 om 10 u. te Proven wordt
begraven.

- Maria Verhille, wed. van Henri Vanden
broucke, overl. te Proven zat. 25 april ‘81
in de leeftijd van 90 j. en die donderdag
30 april ‘81 om 10 u. te Proven wordt be
graven.

Eerste Kommunie - nog eenmaal herh.
Zaterdag 2 mei ‘81 te 9 u. in de kerk tot
10 u. herhaling voor de Eerste-Kommunikanten.
Mochten de ouders daarmee rekening hou
den en hun kind naar de kerk brengen tegen
9 u. - Dank.
Eerste Kommunie
Zondag aanstaande 3 mei ‘81 om 10 u. is het
de beurt aan de kleinen om feest te vieren
in de kerk ter gelegenheid van hun eerst
kommunie.
- De kinderen, eerste-kommuni kanten heb

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

- Ook de vaders en de moeders hebben een
voorbehouden plaats, onmiddellijk achter de
Eerste-kommunikanten.
(naam op een briefje op uw stoel).
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, vaders en moeders,
en mag ik ten zeerste op uw beider aanwe
zigheid rekenen. Mich. Ollivier, pastoor
Pl. Kommunie en Vormsel
Heeft plaats te Proven op zondag 10 mei ‘81
in de Hoogmis te 10.30 u. De vormheer dit
jaar is niemand minder dan Mgr. De Smedt,
bisschop van Brugge.
Daarover meer in volgend parochieblad.
Oudstrijders ‘40-’45 Proven
8 mei-viering 1981. 36e verjaardag van het ein
de van de tweede wereldoorlog.
16.30 u. Bijeenkomst in ,, De Vette Os te

Poperinge.
16.50 u. Optocht met de vaandels naar de

Sint-Bertinuskerk.
17.00 u. Plechtige mis in de Sint-Bertinus

Na de mis neerlegggen van bloemen
bij het gedenkteken van de gesneu
velden te Poperinge, Reningelst, Abe
le, Watou, St.-Jan, Proven, Krombeke,
Haringe en Roesbrugge.

20.00 u. Gezellig samenzijn in het lokaal te
Roesbrugge ,, ‘t Kristen Volkshuis
bij Julien Gunst.

Wie wenst mee te rijden of mee te reizen
geve zijn naam op bij Meester Pareyn vôôr
4 mei a.s. Prijs: 60 fr. per persoon (waar
voor 1 glas bier en 2 sandwiches).
Indisch Concert
Vrijdag 15 mei ‘81 : Indisch Concert met Jas
paël Singh en groep (sitar, tampoerai, ta
blor) om 20.30 u.
Ingang : 100 fr. (voorverkoop) (pastorie)

120 fr. (in de kerk)
Bond van de Gepensioneerden
We hebben weer een mooi programma voor
U klaar. Daarom nodigen wij U uit op don
derdag 7 mei om 14 u. in de zaal ,, Rozenhof
Juffrouw Battheu zal tot ons spreken over

Hulp en diensten want bij het hulp bieden
kunnen wij soms voor moeilijke omstandig
heden staan.
Daarna komt een groep uit Poperinge ons
vergasten op zang, muziek en sketchen.
Dan wachten ons nog koekeboterhammen
met koffie.
Laatst komt dan de trekking van onze tom
bola met heel mooie prijzen.
Reis K.A.V. Proven
Onze reis samen met K.A.V. Roesbrugge gaat
dit jaar door op donderdag 14 mei. Het wordt
een uitstap naar Geraardsbergen en de Vlaam
se Ardennen. We vertrekken om 6.30 u.
Deze prachtige reis kost 580 fr. voor de le
den. In deze prijs is ALLES INBEGREPEN : de
volledige reis, de rondrit, de koffie, het mid
dagmaal en het vieruurtje. Het wordt iets
enigs. De niet-leden betalen 650 fr. Gelieve
deze week nog bij de kernIeden in te schrij
ven.
Voetbalnieuws
Knapentornooi in Morbecques-Steenbecques
Vrijdag 1 mei : (schiftingen)
S.K. Poperinge - T.S.C. om 14.45 u.
Hazebrouck - T.S.C. om 16.15 u.
Verzameling bij A. Buseyne om 13 u.
Zaterdag 2 mei (finales)
Hoppecup: College - Die Croone: 0-2
Zaterdag op Don Bosco om 15 u. volgende
wedstrijd tegen ,, Vlopsa “, een heel sterke
ploeg. Doktert de manager deze week nog wat
aan de ploeg, we mogen opnieuw spektakel
verwachten. Supporters, verzamelen om 14.30
uur aan Die Croone.
Maak kennis met Hobby Bouw
Kom en overtuig U : wij verwelkomen U graag
op onze open-deur-dagen op 1-2 en 3 mei met
een rijke keus aan bouwmaterialen aan spe
ciale prijzen. Hugo Vermeulen - Proven
Briefke van uw pastoor

Dierbare parochianen,
Aangezien het parochieblad deze week sterk
bezet is, blijft er niet veel plaats meer over
om nog een lange brief te schrijven. Daarom
zeer kort: laten we ons best doen om in de
meimaand ‘s avonds te 19 u. samen te ko
men aan de grot om op onze paternoster te
bidden.

Ons
Pftrochlebliad
Proven
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PRIESTER VAN DIENST (v. 10 tot 16 mei)
E.H. Dec!ercq, pastoor Haringe Tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Te!. 30.03.72
Vecarts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Re~heere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (10 mei)
Dokt. Vandenberghe Tel. 30 06 37
Veearts Vandenberghe Tel. 38 81 60
Apoteek Taveirne - Woesten
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 8 mei
8 u. H. mis v. oven, ouders (S.V. )
Zaterdag 9 mei
10 u. Pl. begrafenis v. André Deprey,

weduwnaar van Lydie Desomer
19 u. Gez. jaarmis v. Marcel Top-Decae

Zelie en Gezusters Decae
Zondag 10 mei
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10.30 u. Gez. mis v.d. Pl. Kommunikan

ten en Vormelingen en hun families
Maandag 11 mei
8 ii. H. mis v. overledenen (D.V.R.)
Dinsdag 12 mei
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v. LoLirdes (L.D.)
Woensdag 13 mei
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v. Bijstand (T.A.M.)
Donderdag 14 mei
8 ii. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. kapel

v.d. Blokke (gevers)
Vrijdag 15 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders (S.V.)
Zaterdag 16 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(gevers)
19 u. Gez. mis v. Remi Deschrevel vw.

de geburen
Zondag 17 mei
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen

10e Jaargang Nr 19 9 mei 1981 Verantw.

10 u. Gez. jaarmis v. Alice Devos,
echtgte v. André Veniere

Geboorte
Ernmanuël Vanoost, z.v. Guido en Yvette Te
chel, !3lolcstr. 12, Proven (geb. 25 april ‘81).
Tot k~d GOdS gedoopt
Charlotte Devos, d.v. Eddy en Ginette Po
pelier, Canadaweg 40, Proven.
Huw&ijksaankondig~ng
Jan Daschot, Daelevijverstraat 43, Oostkamp
(Brugge) en Mia Ryon, Obterrestraat 48 te
Proven.
In de Heer onts~apen
Andr~ Deprey, wedn. v. Lydie Desomer, over!.
te Proven, dinsdag 5 mei ‘81 in de leeftijd v.
67 j. en die zaterdag 9 mei om 10 u. te Proven
wordt begraven.
Pl. Kommuniekanten en Vormelingen
Ter herinnering voor alle Pl. Kommuniekan
ten en Vorme!ingen wier namen hieronder vol
gen:
MEISJES
1. Cappelaere Christel, Obterrestraat 10
2. DOoghe Sylvie, Blokweg 19
3. Ganne Rita, Couthoflaan 30
4. George Patricia, 8. Mazemanlaan 8
5. Leys Kathy, B. Mazemanlaan 17
6. Leys Nancy, B. Mazemanlaan 17
7. Vernieuwe Anuska, Blokweg 13
JONGENS
1. Baes Geert, Uilegatstraat 4
2. Rerquin Filip, Blekerijweg 7
3. Brunfaut Filip, De Blokke 2
4. Deheeqher Henk, Biokstraat 18
5. DeSondt Stefan, B!asiusstraat 84
6. Dequidt Bruno, Couthof laan 30
7. Menu Hans, Blekerijweg 31
8. Verctraete Filip, Uilegatstraat 2
Harlelijk welkom, samen met uw ouders, pe
ters en meters en alle familieleden zondag
aanstaande 10 mei in de hoogmis te 10.30 uur.
Ook aan de ouders, de peters en de meters
zullen voorbehouden plaatsen gegeven wor
den. De overige familie kiest een goed zicht
bare plaats in de kerk.
Zoals U weet zijn er geen onkosten te beta
len. We houden ook geen offerandegang. Maar
‘t zou aangenaam zijn, moest U zelf iets ge
ven in de schaal die U zal aangeboden wor
den. Dank.
Goed om te weten voor Pl. Kommunie
en Vormsel
- De bisschop komt aan bij het portaal van

de kerk.
- Ook de familie mag een foto nemen binst

het Vormsel.
- Na de mis zal de bisschop in de kerk nog

even de ouders en de peters en meters
begroeten, dus even blijven.

K.AV. Proven
Wij nodigen U vriendelijk uit voor een de
monstratieles. Thema : ,,Bloemen schikken “.,

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

gegeven door Mevr. Desmytter uit Vlamertin
ge. Deze les gaat door op dinsdag 12 mei
om 19 u. in de zaal ,, St.-Jozef “. Iedereen wel
kom.
K~B.-gepensioneerden - Hartenstroef
Uitslag van de kaarting van 23 april. Er waren
104 aanwezigen. 11 behaalden 3 partijen

1. Reubrecht Camiel 385 pt
2. Brutsaart Achiel 364 pt
3. Delerue Remi 326 pt
4. Wyffels Jerome 322 pt
5. Geerardijn Gaston 322 pt
0. Top Joseph 284 pt
7. Brice Marcel 270 pt
8. Scharre Henri 269 pt
9. Mares Germaine 256 pt

10. Butaye Marcel 223 pt
11. Hahn Abel 193 pt
De volgende kaarting op donderdag 14 mei.
Vakantiespeelplein
Jongeren (+15j.) die tijdens het groot ver
lof willen instaan voor de begeleiding van de
spelende kinderen op het Provense speelplein,
kunnen hun naam opgeven bij Guido Vanden
broucke, Obterrestraat 4. Zo kan je je vakan
tie misschien toch nog zinvol doorbrengen.
K.LJ.-M&klokjes T-Dansant
Hierbij nodigen wij U allen uit tot onze Mei
klokjes T-Dansant, dit op zaterdag 9 mei ‘81
om 20 u. in zaal ,,St.-Elooi “ te Proven.
Een ganse avond vol dans en volksdans op
de tonen van de bekende discobar ,, Radio
Active ‘ uit Woesten. Allen hartelijk welkom
en tot zaterdag. Het KLJ-bestuur
I~diech Concert
Vrijdag 15 mei ‘81 : Indisch Concert met Jas
paël Singh en groep (sitar, tampoerai, ta
blor) om 20.30 u.
Ingang : 100 fr. (voorverkoop) (pastorie)

120 fr. (in de kerk)
Hoppect’p
Die Croone - Vlopsa: 1 - 1
Spannende match met verantwoorde uitslag.
Volgende wedstrijd zaterdag om 17 u.
Voetbalnieuws
KNAPEN : tornooi Morbecque - Steenbecque
SK Poperinge - ‘ISC: 0 - 0 (strafsch.: 3-2)
Hazebrouck - TSC: 1 - 0
Zaterdag 2 mei : Morbecque - TSC: 1 - 0
SCHOLIEREN:
Vrijdag 1 mei : TSC - FC Westouter: 1 - 0
Zondag 3 mei : Neerwaasten - TSC: 8 - 2

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

Ik lees uit de boeken van Mozes deze zin
volle woorden:

Wanneer gij volop te eten hebt,
mooie huizen bewoont,
wanneer uw vee talrijk is,
zilver en goud u niet ontbreken,
wanneer gij van alles overvloed hebt,
laat dan uw hart niet hoogmoedig worden
zodat gij de Heer, uw God, vergeet.

~Dns
Pftroclliebkid
Proven



GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93

Vrijdag 15 mei

Zaterdag 16 mei

de geburen

familie

Geboorte
Franky Deprey, z.v. André en Annie Regheere,
Reningseweg 8, Proven (geb. te Poperinge op
11 mei 1981).
Vrijdagavond 15 mei
In de kerk van Proven voor liefhebbers:
disch Concert om 20.30 u.
Bedevaart naar Oostakker
Op donderdag 4 juni ‘81. Prijs : 275 fr. In
schrijven bij Mevr. Dedecker-Struye Francine,
Provenplein 49.
Gemeentelijk nieuws
AANKOMSTEN
- Lamaire Martha, wed. Moerman Kamiel

te Proven, Canadaweg 30, van Poperinge,
Loviestraat 39.

- Devos Eddy en Popelier Ginette en dochter
Devos Charlotte, te Proven, Canadaweg 40,
van Alveringem, Krombekestraat 9

VERTREKKEN
- Paul Soenen, Blokstraat 23, wegens huwe

lijk met Anne-Marie Theunynck, Canada-
- weg 8, naar Poperinge, Priesterstraat 8.
- Gaston Maerten, wed. Vuylsteke Maria,

van Provenplein 28 naar Huizingen (Beersel)
Torleylaan 49.

(gevers) - Vandamme Rudi, ongehuwd, van Reninge
straat 5 naar Wervik, Onafhankelijkstraat 19.

- D’Ooghe Joël, van Obterrestraat 66 naar
Pervijze - Diksmuide, Molenstraat 14A

K.B. Gepensioneerden
Op woensdag 27 mei reizen we naar Scherpen
heuvel, eerst naar O.L.Vrouw-basiliek en in
de namiddag bezoek bij een brouwerij of een
of andere fabriek. Vertrek om 8.30 u. Prijs
325 fr. (drinkgeld inbegrepen). Zich zo rap
mogelijk aangeven bij Albert Deprey of Jeanne
Busschaert.
Voedselaktie voor Polen
In het katholieke Polen heerst een nijpend
tekort aan voedsel. Kerk in nood - Oostpries
terhulp vragen onze medewerking. De Boerin
negilde, Boerengilde en K.L.J. hebben aan
deze oproep gevolg gegeven.
In het weekend van 16 en 17 mei zullen de
kerkgangers vignetten worden aangeboden.

Een brood voor een Pools gezin” aan de
prijs van 50 fr.
Dank bij voorbaat voor uw steun aan onze
Poolse geloofsbroeders, onder het communis
tisch regime.
Bond der Bejaarden
Zo luidt de titel van uw loterijbriefjes waarvan
de lottrekking plaatsvond op 7 mei laatstleden.
Bekijk goed de nummers in uw bezit en ver
gelijk ze met de hier volgende lijst die de uit
slag is van onze loterij. Er wachten nog veel
prijzen op de eigenaar van het goede num
mer.

166 167 194 202 285 295
307 370 457 781 784 876
889 934 1210 1278 1299 1408

1440 1460 1475 1540 1564 1617
1653 1667 1671 1746 1752 1755
1801 1830 1985 2390 2394 2402
2423 2517 2524 2567 2577 2584
2593 2597 2642 2654 2692 2696
2714 2757 2791 2834 2865 2964
2967 2990 3033 3114 3122 3126
3143 3163 3260 3276 3314 3376
3449 3492 3528 3573 3633 3636
3660 3667 3671 3721 3866 3885
3893 3930 3941 3990 4069 4097
4110 4119 4137 4223 4286 4318
4340 4358 4360 4369 4385 4468
4576 4598 4714 4742 4799 4825
4865 4874 4881 4890 4897 4900
4910 4914 4919
Uw prijzen kunt u afhalen elke voormiddag
bij Achiel Indevuyst, Couthoflaan 32 te Proven
tot uiterste datum : 31 mei 1981.

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

Niet alleen voor de ouders van de vormelin
gen maar voor vele ouders is het de moeite
waard deze brief van de bisschop te lezen
en over na te denken.
Waarde Ouders,
De feestelijke dag van Plechtige Communie en
Vormsel is nu achter de rug. De nagalm hangt
nog in uw huis. Soms wordt er nog met
vreugde over nagepraat. Zoals men dat doet
na een fameuze match of de spannende eind-
rit van een klassieker.
1. Zorg dat uw vormeling steeds naar u mag

opkijken. Jonge ogen zien scherp. Jonge
mensen hebben spoedig ondekt 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 mens spreken als ge
lovige 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 opgroei
ende mens te bewaren, help hem om goe
de 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 dât is bidden.

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

Ons
Purochiebiud
Proven
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10 u. Gez. mis v. Frans Gruwez, z.v.
Michel en Maria Fockenoy en oven.

PRIESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 mei)
E.H. Louagie, pastoor Roesbrugge, Tel. 30 03 74

In-

ZONDAGDIENST (17 mei)
Dokt. Vandercruysse, Tel. 30 06 47
Veearts Vulsteke, Tel. 3341 17
Apoteek Kastelijn - Roesbrugge
Wit-Gele KruIs Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300348-300 365 - 300 325

8 u. H. mis v. oven, ouders (S.V.)

8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

19 u. Gez. mis v. Remi Deschrevel vw.

Zonda~j 17 mei
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Alice Devos,

echtgte v. André Veniere
Maandag 18 mei
8 u. 1-1. mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Dinsdag 19 mei
8 u. H.mnis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L..Vr. v. Lourdes (L.D.)
woensdag 20 mei
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v. Bijstand (M.M.)
Donderdag 21 mei
8 u. H.rnis t.e.v. O.L.Vr. -kapel v.d.

BIo kke (gevers)
Vrijdag 22 mei
8 u. R. mis v. oven, ouders (S.V.)
ZaterIag 23 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(gevers)
19 u. Gez. jaarmis v. Guillaume Ber

quiri, echtg. v. Yvonne Mortaigne
Zond~g 24 mei
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen t Em. Jos. de Smedt



PRIESTER VAN DIENST (v. 24 tot 30 mei)
E.H. Maes, pastoor Krombeke, Tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAG DIENST
Dokt. Verhoeve Tel. 38 82 71 (24 mei)
Dokt. Vulsteke Tel. 42 27 91 (28 mei)
Veearts Busschaert Tel. 44 53 63 (24 mei)
Veearts Goethals Tel. 30 02 67 (28 mei)
Apoteek Leroy - Watou (24 mei)
Apoteek Regheere - Proven (28 mei)
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 22 mei
8 u. H. mis v. oven, ouders (S.V.)
Zaterdag 23 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(gevers)
19 u. Gez. jaarmis v. Guillaume Ber

quin, echtg. v. Yvonne Mortaigne
Zondag 24 mei
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Frans Gruwez, z.v.

Michel en Maria Fockenoy en oven.
familie

Maandag 25 mei
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vrouw van Lourdes (L.D.)
Dinsdag 26 mei - H. Filip
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vrouw v. Bijstand (M.M.)
Woensdag 27 mei
8 u. H. mis v. oven, zuster en tante

(M.R.)
19 u. Gez. mis v. Ere-pastoor E.H. Mi

chiel De Geeter
Donderdag 28 mei -

O.L.H. Hemelvaart
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en oven.

leden van het A.C.W.-Proven

10e Jaargang Nr 21 23 mei 1981 Verantw.

Vrijdag 29 mei
8 u. H. mis v. oven, ouders (S.V.)
14 u. Pl. Huwelijksmis v. Bertin Creus

en Rita Rosseeuw
Zaterdag 30 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

19 u. Gez. jaarmis v. Rachel Deniere,
echtgte v. Hector De Coene

Zondag 31 mei
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. le gez. 6-wekenmis v. Maria

Verhille, wed. v. Henri Vandenbrou
cke

Bedevaart naar Oostakker
Op donderdag 4 juni ‘81. Prijs : 275 fr. In
schrijven bij Mevr. Dedecker-Struye Francine,
Provenplein 49. Men kan zich nog inschrijven
tot zondag 24 mei.
K.V.L.V. Proven
We gaan op reis samen met Roesbrugge op
dinsdag 2 juni naar de provincie Luxemburg.
Vertrek ‘s morgens om 5.30 u. naar Bastogne

La Roche - Lessive. Terug langs de Ourthe.
Prijs : 550 fr. Inschrijven bij Simonne Deprey.
Ga mee, succes verzekerd.
Bevolkingsonderzoek (doorlichting)
Wij hebben de eer U volgende data voor te
stellen betreffende het radiologisch bevol
kingsonderzoek, voor alle inwoners vanaf 15 j.
Roesbrugge-Haringe: maandag 1 juni
Krombeke: woensdag 3 juni : 14.30 - 16 u.
Proven : woensdag 3 juni : 17.30 - 20 u.
telkens van 14.30 - 17 u. en van 17.30 - 20 u.
(behalve Krombeke en Proven: zie hoger).
De bevolking mag zich aanbieden op een
plaats naar keuze.
Rerum Novarum-viering AC.W.
Zoals ieder jaar wordt ,, Rerum Novarum “ ge
vierd op donderdag, O.H. Hemelvaart. Om
10 u. : plechtige mis voor alle leden van het
A.C.W. waarvoor wij allen speciaal uitnodi
gen. Om 15 u. : uitdeling van pakjes, voor de
kinderen van de aangesloten leden, in het
lokaal.
Vanaf 18 u.: grote kaarting bij Cyriel Dever,
in het lokaal. Voor de vrouwen is er ook nog
smijting op de teerlingbak, en dit alles is
met geldprijzen voorzien.
Woensdagavond en donderdag voor de mis
sen zullen enveloppen gegeven worden voor
de aktie ,,Wereldsolidariteit “. Steunt deze
aktie en wij danken U op voorhand.
K.B. Gepensioneerden - Hartenstroef
Uitslag van de kaarting van 14 mei. Er waren
70 aanwezigen. 8 behaalden 3 partijen:
1. Butaye Marcel 349 pt.
2. Deturck Julien 327 pt.
3. Decreus Alice 296 pt.

ultg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

4. Thevelin Marie-José
5. Cokelaere Muhe
6. Mernhout Maria
7. Gantois Albert
8. Butaye André
De volgende kaarting op vrijdag 29 mei.

Hoppecup
(rievers) Belfort - Die Croone: 0 - 6

Na een moeilijke eerste helft bracht de ma
nager tijdens de rust de ploeg tot nodige
kalmte en koncentratie. Met een taktische zet
werd de tegenstander in de tweede helft van
het veld gespeeld. Een pracht prestatie van
het ganse team. Vermelden we nog dat een
geplaatste strafschop van onze Kris door de
doelman werd gestopt.
Volgende wedstrijd : zaterdag om 17 u. tegen
Delost. Supporters op post!

Tentoonstelling
Nu reeds melden we graag dat er op 5, 6 en 7
juni te Proven een eerste tentoonstelling
wordt gehouden. In zaal ,, St.-Jozef “ stellen
Jacques Devos, Jan Deschodt, Clara Ges
quière, Stef Feliers, Rik Ryon, Chris Terrie en
Danny Vanhoecke hun kunstwerken (schilde
rijen, pentekeningen, aquarellen en beeld
houwwerk) ten toon. Gratis ingang.
Huis Francine
NIEUW TELEFOONNUMMER : 057/30 09 22

Briefke van uw pastoor
LIJDEN, NOOD, ZIEKTE

Dierbare parochianen,
Er zijn mensen die nog bidden. Laten we dan
één ding goed onthouden: dat God groter is
dan ons hart. Er is geen pijn of verdriet die
we Hem niet mogen voorleggen. Al wie Hem
iets vraagt krijgt een antwoord, al is dat soms
anders dan wij verwachten. Nooit werpt God
een aanvraag of een gebed in de papiermand.
Zijn liefde weigert Hij aan niemand.
Om U daarvan te overtuigen leg ik U een
kort stukje evangelie voor. Lees het eens met
aandacht. Het is van de hand van Lucas.

Jezus zei tot zijn leerlingen: vraag en U
zal gegegven worden, zoek en gij zult vinden,
klop en er zal worden open gedaan. Want al
wie vraagt, verkrijgt, wie zoekt, vindt, en voor
wie klopt, wordt opengedaan.
Is er soms onder U een vader die aan zijn
zoon een steen zal geven, als deze hem om
brood vraagt? Of als hij om vis vraagt, zal
hij hem toch in plaats van vis geen slang ge
ven ? Of als hij een ei vraagt, zal hij hem
toch geen schorpioen geven? Als gij dus, of
schoon ge slecht zijt, goede gaven aan uw
kinderen weet te geven, hoeveel te meer
zal dan uw Vader in de hemel de Heilige
Geest geven aan wie Hem erom vragen.
Dierbare broeders en zusters, we mogen nooit
vergeten: dat hulp te vinden is in de Naam
des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Ons
Pnrochlebiftd
Proven

280 pt.
270 pt.
264 pt.
238 pt.
234 pt.



PRIESTER VAN DIENST (v. 31 mei tot 6 juni)
E. H. Ollivier, Pastoor Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (31 mei)
Dokt. Bal Tel. 30.00.72
Veearts Vulsteke Tel. 33.41.17
Apoteek Vanacker, Leisele
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 29 mei
14 u. Pl. Huwelijksmis v. Bertin Creus

en Rita Rosseeuw
Zaterdag 30 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(gevers)
19 u. Gez. jaarmis v. Rachel Deniere,

echtgte v. Hector De Coene
Zondag 31 mei
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. le gez. 6-wekenmis v. Maria

Verhille, wed. van Henri Vanden
broucke

Maandag 1 juni
8u. H.mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Dinsdag 2 juni
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vrouw van Lourdes (L.D.)
Woensdag 3 juni
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vrouw v. Bijstand (M.M.)
Donderdag 4 juni
8 u. H. mis v. over!, ouders (S.V.)
Vrijdag 5 juni - H. Bonifatius
8u. H,mis v. oven, ouders en familie

(C.M.)
Zaterdag 6 juni - H. Norbert
8 u. F1. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

gevers)
19 u. Gez. Jaarmis v. Roger Notredame

en ‘ijn oven, ouders

10e Jaargang Nr 22 29 mei 1981 Verantw.

Zondag 7 juni - Sinksen
8 u. H. mis v. d. parochianen
10 u. Iste Gez. 6-wekenmis v. André

Deprey, wedn. v. Lydie Desomer
Geboorten
- Joke Busschaert, dochter van Paul en Na
dine Dewicker, Provenplein 59, Proven (geb.
te Poperinge op 14 mei 1981).
- Klaas Vandenbroucke, zoon van Yvo en Lie
ve Vanneste, Hapjesstraat 5, Proven (geb. te
Poperinge op 24 mei 1981).
Huwelijksaankondiging
Eddy Hardeman, Blasiusstraat 52, Krombeke
en Magda Cossey, Obterrestraat 16, Proven.
Wit-Gele Kruis
Vanaf dit jaar worden er geen lidkaarten meer
afgegeven aan de leden van de Christelijke
Mutualiteit en West-Flandria. Deze leden zijn
immers automatisch lid van het Wit-Gele
Kruis langs hun bijdrage aan de mutualiteit.
Voor alle verpleegkundige zorgen, mogen zij,
zoals vroeger, steeds beroep doen op de
thuisverplegingsdienst van het Wit-Gele Kruis
Donderdag 28 mei - O.L.H. Hemelvaart
Om 18 u.: Grote Prijskaarting bij G. Dever,
Café ,, De Zwaan
K.A.V. - Proven
Wij nodigen U vriendelijk uit voor onze jaar
lijkse fietstochten die doorgaan op dinsdag
2 - 9 - 16- 23 en 30 juni. Bijeenkomst op de
Marktplaats. Vertrek om 13.15u.
Bevolkingsonderzoek - Doorlichting
Te Proven, parochiezaal ,, Sint Jozef “ : woens
dag 3 juni ‘81 van 17.30 u. tot 20 u.
Bedevaart naar Oostakker
Op donderdag 4 juni ‘81 met terugreis over
Dadizele. Afreis uit de parochies buiten Pope
ringe om 7.30 u. ‘s morgens.
Hoppecup
POST-DIE CROONE: 1-1
Spannende match met meer doelkansen dan
punten. Het winnende doelpunt bleef in de
voeten van de al te zwaar aangepakte voor-
linie steken. Geert Cappelaere kon eenmaal
een aanslag ontwijken en scoorde genadeloos.
Matchwinnaar werd onze keeper Frank Lema
hieu die een keiharde penalty even hard uit
zijn doel kon slaan.
Volgende wedstrijd 6 juni te 17 u. tegen LVK.
Jan De Wilde
Zaterdag 30 mei om 20 u. treedt Jan De Wilde
op in de zaal ,,Sint Jozef “. Niemand mag het
optreden van deze rasechte Vlaamse klein-
kunstenaar missen. Jan bezit immers een
mooie stem en een eigen gevoel voor humor
wat nog meer werd uitgewerkt door zijn boe
zemvriend Urbanus Van Anus. Jan schrijft
zelf zijn teksten welke een koldereske, sar
kastische of absurde inslag hebben, maar

meestal getuigen ze van grote tederheid en
gevoel.
Wielerwedstrijden
Handelaars die wensen dat er tijdens de wie
!erwedstrijden reclame wordt gemaakt voor
hun zaak kunnen een korte tekst indienen bij
Debergh A., Obterrestraat 42. Een kleine steun
voor een premie is altijd welkom.
Tentoonstelling
Nu reeds melden we graag dat er op 5, 6 en 7
juni te Proven een eerste tentoonstelling
wordt gehouden. In zaal ,, St.-Jozef “ stellen
Jacques Devos, Jan Deschodt, Clara Ges
quière, Stef Feliers, Rik Ryon, Chris Terrie en
Danny Vanhoecke hun kunstwerken (schilde
rijen, pentekeningen, aquarellen en beeld
houwwerk) ten toon. Gratis ingang.
Ik heb liet voor je stil gemaakt
Met bomen en bloemen
en ‘t grillig gewas,
wil ik Je toewuiven,
Heer’
Om dit lied te vervullen
is mijn liefde nog
te zwak.
Alles is goed wat Jij
gemaakt hebt.
Ik hoop vanuit Jouw
Beloften nu reeds trouw
te leven in een Kerk van
vele kleinen.
Onthaal mijn vreugde
bij dit verrijzen.
Want het lijden ging
aan mij voorbij
Bezoek mij in dit kort
gebed . . . ik heb het voor
Je stil gemaakt.
In deze stilte kan ik
luistren naar alles wat
Jij zeggen wil. Alma Moens

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

Ik lees het Evangelie. ‘t Is te zeggen, ik lees
het Woord van God. Met andere woorden nog
God schrijft mij iedere dag een briefje, een
schoon briefje, laat me zeggen een degelijke
en serieuze brief. Onlangs nog las ik in zijn
brief : ,, Wie zegt dat hij gelooft in God, maar
niet doet wat Hij vraagt, deze liegt “.

Dus ‘t is niet genoeg van te verklaren of van
te bidden : ,, Ik geloof in God “, we moeten
ook doen, wat Hij vraagt. Geloven is een
doenwoord. Geloven gebeurt met onze han
den en voeten. Geloven is doen wat Hij vraagt
Wat vraagt Hij ? Hij vraagt, dat wij Gods
kinderen zouden liefhebben. Wie durft zeg~
gen: ,, Onze Vader “, moet ook tegen de me
demens zeggen ,, broeder en zuster “. Gelo
ven eind:igt niet met een gebed, het begint
pas, wanneer we iets doen voor een ander.

Ons
Pftrochieblftd
Proveri

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert



GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93

Vrijdag 5 juni - H. Bonifatius

Zaterdag 6 juni - H. Norbert

en zijn oven, ouders

8 u. H. mis v. d. parochianen

Maandag 8 juni - Kermismaandag

O.L.Vr. v. Lourdes (L.D.)

~rdag 13 juni - H. Antonius

19 u. 6e Gez. 6-wekenmis v. Gabrielle
Dumon, echtgte v. Achiel Devos

Zondag 14 juni - H. Drievuldigheid
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Richard en Dirk

Van Renterghem

Huwelijksaankondiging
Noël Gruwez, Roesbruggestraat 22, Proven
en Martine Denecker, Waaienburgseweg 20,
Roesbrugge.
Als het U belieft
Mag ik voorstellen dat op zaterdag en zon
dag 6 en 7 juni aanstaande ter gelegenheid
van de kermis te Proven, de omhaling zou ge
daan worden voor de parochiekerk.
Wil a.u.b. een extraatje geven in de schaal.
Ik zal U zeer dankbaar zijn.
Kermisprogramma
Vrijdag 5 juni
om 20 u.: kermiskaarting bij A. Buseyne.
om 19.30 u.: kermisschieting aan de liggende

wip bij G. Devroedt.
vanaf vrijdag: enveloppetrekking bij F. Notre

dame ten voordele van T.S.C. Proven en wie
lerklub ,, Generali “.

Zaterdag 6 juni
(CM.) om 15 u.: wielerwedstrijd voor nieuwelingen

B.W.B. Inschrijving bij G. Oever, start bij
De Bascule “, aankomst bij het Gemeente

huis, prijsdeling bij ,, De Bascule
om 20 u. :,, Kommarof 2 “-T-Dansant in zaal

St.-Elooi t.v.v. Chiro Proven.
Zondag 7 juni
om 16 u.: Kampioenschap van België voor

nieuwelingen
Inschrijving bij G. Vandromme, start bij

De Bascule”, Aankomst bij het Gemeen
tehuis, prijsuitdeling bij F. Notredame.

om 17.30 u.: wandelkoncert en show door
De Volksvreugd

om 20 u.: kermisbal bij A. Lemahieu.
Maandag 8 juni
om 9.15 u.: vinkenzetting bij A. Lemahieu.
om 14.30 u.: wielerwedstrijd voor liefhebbers

B.W.B.
Inschrijving bij A. Lemahieu, start bij ,, De
Bascule”, aankomst bij het Gemeentehuis,
prijsuitdeling bij G. Devroedt.

Dinsdag 9 juni
‘s avonds: kermiskaarting in ~De Bascule”
Donderdag 11juni
om 13 u.: kermiskaarting voor al de ge

pensioneerden in ,, St.-Jozef
‘s avonds: kermisprijskaarting bij A. Lemahieu
Vrijdag 12 juni
om 20 u.: vogelpikwedstrijd Proven - Winne

zele bij G. Vandromme.
(C.M.) Zaterdag 13 juni

om 20 u.: vogelpikwedstrijd voor saucissen
in ,, De Bascule

Zondag 14 juni
(A.R.) om 17 u.: kermisvinkenzetting bij G. Dever.

K.B. Gepensioneerden - Hartenstroef
Uitslag van de kaarting van 29 mei. Er waren
97 aanwezigen. 15 behaalden 3 partijen.
1. Allerweireldt Felix 421 pt. - 2. Brutsaert
Thérèse 419 pt. - 3. Berten Georges 412 pt.
4. Butaye Germaine 350 pt. - 5. Geldhof Julia
348 pt. - 6. lndevuyst Firmin 339 pt. - 7. De
turck Marcel 270 pt. - 8. Surgeon Gabrielle
266 pt. - 9. boten lrma 262 pt. - 10. Massche
lein Madeleine 250 pt. - 11. Oever Marguerite
245 pt. - 12. Ostyn Camiel 242 pt. - 13. Mor
reel Valère 237 pt. - 14. Busschaert Paula
233 pt. - 15. Matton Suzanne 224 pt.
De volgende kermiskaarting voor alle gepen
sioneerden op 11 juni.
Wielerwedstrijden - Politiereglernent
Tijdens de wielerwedstrijden is er op zater
dag 6 en zondag 7 juni eenrichtingsverkeer
in de Legerstraat, de Barlebuzestraat en de
Reningestraat. Op maandag 8 juni is er een
richtingsverkeer in de Uilegatstraat, de Brom-
Straat, de Legerstraat, de Barlebuzestraat en
de Reningestraat.
Tentoonstelling
In zaal ,, St.-Jozef” (parochiezaal) stellen een
zevental kunstenaars hun werk tentoon.
1. Jan Deschodt (Oostkamp)
2. Danny Vanhaecke (Izegem)
3. Jacques Devos (leper)
4. Chris Terrie (Poperinge)
5. Stef Feliers (Roesbrugge)
6. Clara Gesquière (Poperinge)
7. Rik Ryon (Proven)
Vrijdagavond 5 juni om 20 u. wordt de ten
toonstelling officieel geopend door schepen
van kultuur d’Udekern d’Acoz, gevolgd door
een receptie voor de genodigden. Zaterdag
6 en zondag 7 juni zijn de kunstwerken te
bezichtigen van 9 tot 12 u. en van 14 tot 17 u.
Gratis inkom.

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

SPEELPLE!N - JA OF NEEN
Weldra en dit op vrijdag 12 juni ‘81 ‘s avonds
te 20 u. zal een bijeenkomst gepland wor
den, waarop een spreekster zal handelen over
het niet en het voordeel van een speelplein
aktie gedurende het groot verlof. Deze spreek
ster is niemand minder dan mevr. Leicher,
schepen van Poperinge, die jarenlang aan
het hoofd stond van zo’n speelpleinaktie. Zij
kan dus spreken van ondervinding en ervaring.
Wij hebben te Proven reeds een terrein dat
daartoe kan aangepast worden, maar een
plein om te spelen is niet voldoende, als
er geen medewerking is. — Daarom dat er te
Proven een bijeenkomst wordt belegd, waar
toe de ouders in ‘t bijzonder worden uitge
nodigd. Ik wil dan ook graag de ouders vra
gen dat ze zich zouden vrijmaken om die bij
eenkomst bij te wonen die doorgaat op vrij
dag 12 juni om 20 u. in zaal ,, St.-Jozef
Ouders, welkom!

Ons
PLIrochIeblftd
Proven

10e Jaargang Nr 23 5 juni 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

PRIESTER VAN DIENST (v. 7 tot 13 juni)
E.H. Declercq, pastoor Haringe Tel. 30 06 09

ZONDAGD1ENST
Pinksteren :Dokt. Bal i.p.v. Dokt. Goudeseune
Dokt. Neuville Tel. 30 03 38 (8 juni)
Veearts Vandenberghe Tel. 38 81 60
Apoteek Darras - Alveringem
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 -300 365 - 300 325

8 u. H. mis v. ovenl. ouders en familie

8 u. H. mis t.ev. O.L.Vr. v.d. grot
(gevers)

19 u. Gez. Jaarmis v. Roger Notredame

Zondag 7 juni - Sinksen - Kermiszondag

10 u. Iste Gez. 6-wekenmis v. André
Deprey, wedn. v. Lydie Desomer

9 u. Pl. jaarmis v. oven, parochianen
Dinsdag 9 juni
9 u. Pl. jaarmis v. oven. oustnijders

van beide wereldoorlogen
Woensdag 10 juni
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

Donderdag 11juni
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v. bijstand (M.M.)
‘rijdag 12 juni

u. H. mis v. overl. ouders en fam.

mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot



GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (14 juni)
Dokt. Provoost. Tel. 40.00.20
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek Vandaele, Lo.

Vrijdag 12 juni

Zaterdag 13 juni - H. Antonius

Zondag 14 juni - H. Drievuldigheid

15 u. Pl. Huwelijksmis v. Jan Daschot
en Mia Ryon

19 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Roger
Notredame.

Zondag 21juni
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Iste Gez. 6-wekenmis v. Maurits

Alderweireldt, echtg. v. Martha De-
wippe.

In de Heer ontslapen
Hektor Decoene, weduwnaar van Rachel De
niere, overleden te Poperinge op maandag
8 juni ‘81 in de leeftijd van 81 jaar en die za
terdag 13 juni ‘81 om 9.30 u. te Proven wordt
begraven.
Geboorte
- Lieselot Vandenbussche, dochter van Guido
en Marianne Thys, Handstraat 7, Krombeke.
Huwelijksaankondigingen
- Frans Monkerhey, Alexisplein 11 Proven en
Marijke Deschuytter, Wijngaardstraat 1, Roes
brugge.

De opbrengst van de omhaling in de kerk ter
gelegenheid van de kermis was 6.132fr. Mijn
welgemeende dank aan iedereen.
Speelplein - ja of neen!
Alle geïnteresseerden, ouders die wensen dat
er te Proven een vakantiespeelplein wordt uit
gebouwd, worden uitgenodigd op een voorbe
reidende vergadering op vrijdag 29 mei om
20 u. in zaal Sint-Jozef. Schepen Mevr. Lei
cher zal op die vergadering aanwezig zijn om
te vertellen welke kansen een speelplein biedt
op voorwaarde dat de ouders er aan willen
meewerken.
Nota-bene : ik wil graag, vooral aan de ouders,
deze bijeenkomst aanbevelen, omdat het voor
al gaat om uw kinderen binst de vakantie.
Daarom vraag ik met aandrang, probeer deze
nuttige vergadering van vrijdag a.s. 12 juni
om 20 u. in de Sint-Jozef zaal hij te wonen.
Oudstrijders ‘40-’45
Wij gaan op reis op dinsdag 21 juli ‘81 naar
de valleien van de Virain en de Maas. Vertrek

(C.M.) op ‘t Provenplein (Marktplaats) om 7u.
Reisweg: Proven - Chimay - Brûly de Peche -

Couvin - Nismes - Treignes - Doische - Has
tière - Dinant - Namen - Proven. Inschrijven

LO.J bij Meester Pareyn, Roesbruggestraat 1, Pro-
ven. Tel. 057/30 03 41 tot 1 juli a.s.
Gemeentelijk nieuws
Aankomsten:
- Maes Erik, missionaris, van Ebonda via
Bumba-Lisala (Zaire) te Proven, Roesbrugge
straat 16.

- Danne Atfréda, wed. Pecqueux Marcel, van
Calais (F.), Chemin Castre 6 te Proven, Eek
houte 31.
- Dequirez Patrick, ongehuwd, van Poperinge,
Keikopwijk 31 te Proven, Reningestraat 5.
- Bart Delfosse, ongehuwd, te Proven, Blok-
Straat 14, v. Vorst, Alsembergse Steenweg 209
Vertrekken
- Vandenbroucke Jan wegens huwelijk met
Vera Gyssels van Proven, Uilegatstraat 7 naar
Poperinge, Casselstraat 176.
- Rosseeuw Rita wegens huwelijk met Bertin
Creus van Proven, Reningestraat 16 naar Pope
ringe, Briekedreef 23.
- Dennekin Jean-Marie, wegens huwelijk met
Notredame Marleen uit Lo-Reninge, van Pro
ven, Blekerijweg 72, naar V. Vandenbussche
Straat 13, Roesbrugge-Haringe.
- Gouwy Rik, wegens huwelijk met Rita Ghee
raert uit Westvleteren, van Proven, Barlebui
zeStraat 4, naar leper, Vleeshouwersstraat 26,
bus 11, Residentie Melinda.
Soldaten met werkelijke dienst hij het leger
op 1 jLIli 1981
- Delfosse Jan, Blokstraat 14, Proven.
- D’Hooghe Filip, Blokstraat 11, Proven.
Zitdagen belastingen (aangiften)
Proven: op 15.6.81 van 9 u. tot 15 u.

middagpauze om 12 u.
Krombeke: op 23.6.’81 van 13 u. tot 15 u.

dus namiddag.

Wielerclub Proven
Dankt iedereen die op een of andere manier
zijn steentje heeft bijgedragen voor het wel
slagen van onze Wieler-drie-daagse.

Briefke van uw pastoor
BEMIN JE VIJANDEN”
Dierbare parochianen,

Kom, kom . . . Wie doet dat? Wie kan dat?
Je vijanden beminnen ! ‘t Is zeker al wel, als
we onze vrienden liefhebben. U kunt eens
peinzen : iemand goeden dag zeggen, die zelf
niet groet, maar dat gaat toch niet! Kwaad
met goed belonen, is dat mogelijk!
Luisteren we eens naar het volgend gebed
God, hemelse Vader,
Gij laat uw zon opgaan
over slechten en goeden.
Uw liefde gaat naar allen,
ook naar hen die mij het leven
hard en onaangenaam maken.
Bij U is nooit iemand definitief afgeschreven,
integendeel, voor U mag ieder mens
telkens opnieuw beginnen;
nog meer: Gij treedt iedereen tegemoet
om hem te verlossen van hardheid en niet-

verwerkte pijn,
van kleinheid en zondigheid.
God, zo verwacht Gij
dat ook ik mijn vijanden bemin
en dat ik bid voor wie mij vervolgen.
Uit mezelf voel ik me daartoe onmachtig.

On~
P&rochiebl&d
Proveri
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PRIESTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 juni)
E. H. Louagie, pastoor Roesbrugge Tel. 30.03.74

Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

8 u. H. mis v. oven, ouders en fam.
- Rik Deleu, Komstraat 128, Poperinge en un
da Devos, Blokweg 15, Proven.

(C.M.) Opbrengst kermisschaal

19 u. 6e Gez. 6-wekenmis v. Gabrielle
Dumon, echtgte v. Achiel Devos

9.30 u. Pl. Begrafenis v. Hektor Decoe
ne, weduwnaar van Rachel Deniere

8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Richard en Dirk

Van Renterghem
Maandag 15 juni
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v. Lourdes (L.D.)
Dinsdag 16 juni - H. Lutgardis
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

0. L. Vr. v. bijstand (M)
Woensdag 17 juni
8 u. H. mis v. oven, ouders en fam.

Donderdag 18 juni - Sakramentsdag
8 u. H. mis v. oven. echtg. en zoon

Vrijdag 19 juni
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

bijz. overl. (C.V.)
Zaterdag 20 juni
8 u. H. mis t.e.v. 0. L. Vr. v.d. grot (J.)



PRIESTER VAN DIENST (v. 21 tot 27 juni)
E.H. Maes, pastoor Krombeke, Tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (21 juni)
Dokt. Vandenberghe Tel. 30 06 37
Veearts Busschaert Tel. 445363
Apoteek Dubaere - Reninge

Vrijdag 19 juni
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

bijz. oven. (C.V.)
Zaterdag 20 juni

Notredame.
Zondag 21juni

wippe.
Maandag 22 juni

19 u. Gez. jaarmis v. Maria George,
echtgte van Lucien Debeer

Zondag 28 juni
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. 2e gez. 6-wekenmis v. Maria Ver

hitte, wed. v. Henri Vandenbroucke

Tot kind Gods gedoopt
Renaat Berten, z.v. Guido en Nelly Descamps,
Provenplein 16, Proven.
In de Heer ontslapen
Eerwaarde broeder Remi Swyngedauw der
Broeders Maristen te Pittem, overleden te
Tielt woensdag 10 juni ‘81 in de leeftijd van
64 jaar en die woensdag 17 juni ‘81 te Pit
tem om 14.30 u. wordt begraven.
Gevonden
te Proven, een zwart- lederen portefeuille.
Terug te bekomen in de pastorie.
Teksten voor Parochieblad
Teksten of aankondigingen voor het parochie-
blad komen best binnen de maandagavond
in de bus van de pastorie, want de dinsdag
voormiddag worden alle teksten binnenge
geven in de drukkerij - dank.
Huis Francine
Gesloten vanaf vrijdag 19 juni 12 uur tot
woensdagmorgen.
Raiffeisenkas Proven
Gesloten op zaterdag 20 juni.
Bond der bejaarden - hartenstroef
Uitslag der kaarting van 11 juni. Er waren 89
kaarters. 13 behaalden 3 partijen.
1. Geerardyn Gaston 347 pt. - 2. Taverne Al-
fons 324 pt. - 3. Brutsaert Achiel 320 pt.
4. Depyper Maria 319 pt. - 5. Decat Oscar
319 pt. - 6. Butaye Germaine 319 pt. - 7. Leys
Maria 305 pt. - 8. Goussey Agnes 296 pt.
9. Regheere Firmin 296 pt. - 10. Dever Cyriel
288 pt. -11. Lefieuw Maurice 264 pt. -12. Mor
ree! Valère 260 pt. - 13. Devos Maurice

(L.V.) 259 pt.
Volgende kaarting op donderdag 25 juni
Voor onze gepensioneerden
Nu dinsdag 30 juni doen we een namiddag
uitstap naar Kwaremont. Bezoek aan ,, Galery
Malpertius “ kunsttentoonstelling met gese
le~kteerde werken : ,otelier met brandgias,
antieke meubelen, ook nog bezoek aan de
elektriciteitscentrale in Ruien; dan naar de
Kluisberg en terug langs Sint-Arnolduspark,
Tiegem. Prijs 250 fr., drinkgeld inbegrepen.

(S ) Zich vlug aangeven bij Albert Deprey enJeanne Busschaert.
KLJ-reis Zwitserland
De vakantie is reeds in zicht en er wordt
wel eens gedacht op reizen. Zoals ieder jaar
trekt de K.L.J. er op uit naar een of ander
land. Dit jaar is Zwitserland aan de beurt,

meer bepaald Lauterbrunnen. Deze aantrekke
lijke reis gaat door van 1 tot en met 9 aug.
voor de prijs van 9000 fr. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij voor deze prachtige kans; in
schrijven bij Willy Neuville of Rik Debeer.
Over broeder Remi
Het is de moeite waard over een ,, broeder
ke te schrijven vooral ook in deze tijd,
en dan nog wel over ,, broeder Remi Swyn
gedauw” die we nu en dan eens gezien
hebben te Proven in de kerk.
Hij gaf mij altijd de indruk van een stil
en eenvoudig mens te zijn, niet luidruchtig,
een stille en naarstige werker in dienst van
de mensen, in dienst van God. Een klein
broederke zou ik schrijven, maar een grote
man van God. Zijn werk, zijn lijden en zijn
offer van zijn bewogen levensweg zijn meer
dan waardevol.
Broeder Remi Swyngedauw werd geboren te
Roesbrugge-Haringe op 26 mei 1917 in het
gezin Henri en Emma Maerten. Zes kinderen:
Maria, Godelieve, Gerard, Remi, Tobie en
Madeteine Swyngedauw. Remi liep lagere
school te Proven tot nieuwjaar 1930. Daarna
vertrok hij naar het juvenaat te Pittem tot
1932 en vervolgens naar Pommeriel voor zijn
noviciaat en postulaat voor ,, broeder “ tot
1934. Dan volgde hij de normaalschool te
Aarlen, waar hij als ,, broeder” geprofest
werd.
In augustus 1939 naar het leger, heeft de
oorlog van 1940 meegemaakt. Werd krijgs
gevangen en in 1941 kwam hij terug uit
Kreins in Oostenrijk. Nadien heeft hij les
gegeven in Terhulpen, St.-Hubert en Moes
kroen.
In augustus 1949 vertrok broeder Remi naar
Kongo. In Stanleystad was zijn bijzonderste
werk: lesgeven in elektriciteit. Na de be
vrijding naar België gevlucht met de paras.
Broeder Remi is ook in Rome geweest, tot
hij naar Kongo terugkeerde, nu naar Buka
vi, tot hij nogmaals moest vluchten met het
goed van de kommune. Terug naar Rome voor
een konferentie, vandaar weer naar ‘t kloos
ter te Pittem bij de broeders Maristen. Ver
zwakt en versleten is broeder Remi in de
kliniek van Tielt overleden op woensdag 10
juni 1911, in de leeftijd van 64 jaar.

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

Een paar spreuken of gedachten als briefje,
zal voor deze keer wel voldoende zijn
- Jak 4-17: ,,Wie goed zou kunnen doen

maar het nalaat, doet zonde.
Het goede inzien en niet doen, is gebrek
aan moed.

- ,, Wanneer je zoon groot is geworden,
word dan zijn broer.

- ,, Velen geloven niets, maar zij vrezen al
les

- ,, Spreken zonder denken, is schieten zon
der mikken

Ons
Pflrochleblftd
Proven

10e Jaargang Nr 25 19 juni 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

15 u. Pl. Huwelijksmis v. Jan Daschot
en Mia Ryon

19 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Roger

8 u. Gez. Cern. mis v.d. parochianen
10 u. Iste Gez. 6-wekenmis v. Maurits

Alderweireldt, echtg. v. Martha De-

8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

Dinsdag 23 juni
8 u. H. mis v. bijz. intentie (S.D.)
Woensdag 24 juni
8 u. H. mis v. oven, ouders (V.M.)
Donderdag 25 juni
8 u. H. mis v. oven, ouders (B.D.)
Vrijdag 26 juni - H. Hart
8 u. H. mis v. oven. echtg. en zoon

Zaterdag 27 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot uit

dank (V.M.)
10.30 u. Pl. Huwelijksmis v. Eddy Har

deman en Magda Cossey



BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 26 juni - H. Hart
10 u. Pl. Begrafenis v. Maria Van Lier

de, wed. v. Hektor Pareyn en v. Da
niël Ryckeboer.

Zaterdag 27 juni
10.30 u. Pl. Huwelijksmis v. Eddy Har

deman en Magda Cossey
19 u. Gez. jaarmis v. Maria George,

echtgte van Lucien Debeer
Zondag 28 juni
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. 2e gez. 6-wekenmis v. Maria Ver

hille, wed. v. Henri Vandenbroucke
Maandag 29 juni - H. Petrus en Paulus
8 u. H. mis v. oven, echtgenoot (V.R.)
Dinsdag 30 juni
8 u. H. mis v. bijz. intentie (S.D.)
Woensdag 1 juli
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.D.R.)
Donderdag 2 juli
8 u. H. mis v. oven, ouders (B.D.)
Vrijdag 3 juli - H. Thomas
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(L.V.)
Zaterdag 4 juli - H. Elisabeth
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(gevers)
19 u. Gez. jaarmis v. Margriet De

graeve, echtgte v. Cyniel Dever
Zondag 5 juli
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Alfons Vulsteke

Coene Clothilde

Tot kind Gods gedoopt
Dorothy Declerck, d.v. William en Marleen
Devos, Canadaweg 28, Proven.
In de Heer ontslapen
Maria Van Lierde, wed. v. Hektor Pareyn en
van Daniël Ryckeboer, oven, te Poperinge,
zaterdag 20 juni ‘81 in de leeftijd van 84 j.
en die vrijdag 26 juni ‘81 om 10 u. te Proven
wordt begraven.
Jaarlijks verlof
Gesloten wegens jaarlijks verlof bij Jacques
Berquin van zaterdag 4 juli tot en met zon
dag 19 juli.
Fietstocht K.V.L.V.
Zondag a.s. 28 juni fietstocht ingericht door
K.V.L.V. Iedereen wordt uitgenodigd, ook de
niet-leden, van om het even welke vereni
ging klein en groot, mannen evenwel als
vrouwen. We maken een tocht langs onze
mooie Provense wegen en eindigen bij Gil-
bert Indevuyst met een verfrissing. De in
richters zijn niet verantwoordelijk voor ge
beurlijke ongevallen. Vertrek op het Markt
plein om 14 uur.
Aan onze gepensioneerden
Voor die mensen die begeren mee te gaan
op reis op dinsdag 30 juni, U kunt zich nog
aangeven bij het plaatselijk bestuur. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij. We vertrekken
stipt om 13 uur op het Marktplein te Proven.
Die Croone - Roesbrugge: 4- 3
Doelpunten van Luc Lemahieu, Sylvain De
boutte, Hubert Bal en Ivo Rappelet.
Juffrouw Irène
Neemt afscheid van onze school nu met het
aanstaande groot verlof. Zij studeerde aan de
Vrije Normaalschool te Ronse en werd ge
diplomeerd op 13 juli 1946. In september
van hetzelfde jaar 1946 is zij in dienst ge
komen te Proven in de Bewaarschool. Het
werd haar enige betrekking tot in 1981. Dus
mogen we zeggen : niet minder dan 35 jaar
dienst.
Juffrouw Irène had als kleuter-onderwijzeres
de eerste jaren haar handen vol, zij stond
immers véôr het Iste, 2de en 3de bewaar
met een 50-tal leerlingen of meer. Ja, daar
voor moet men nog jong zijn. In die eerste
periode kreeg ze daarbij nog de opdracht de
7-jarigen voor te bereiden op de Eerste-Kom
munie. Vanaf 1951 stond ze voor een deel
van het 2de bewaar plus het 3de bewaar.
In 1976 stond ze vôÖr het 3de bewaar alleen
tot het groot verlof 1981.
Juffrouw Irène, op die manier zijn die ja
ren die U in de kleuterklassen doorbracht
te Proven vlug opgesomd. Maar niemand
kan beschrijven het enorme werk, cle inzet
en de inspanning steeds opnieuw, die zo’n
taak en opdracht van U heeft geëist, maar
die gij ook gaarne hebt gegeven, jaar na jaar,
35 jaar lang, plichtsgetrouw, stipt, nauwkeu
rig, voorbereid en afgewerkt en nog zoveel
meer.

Toen ik van U uw ontslag vernam, dan was
de eerste gedachte die bij mij opkwam:

spijtig, we zijn entwie kwijt”. Ook Pi-oven
zal over U getuigen : ,, een beste leerkracht
gaat heen ‘ en dit in de persoon van Juffrouw
lrène Muyssen.
Uw vader was onderwijzer, meester Muyssen,
uw grootvader was onderwijzer, U hebt twee
nonkels onderwijzers gekend. Het kon dan
ook niet missen, Juffrouw Irène, dat er on
derwijzersbloed in uw aderen zit. Van de in
spectie kreeg Juffrouw lrène altijd een bui
tengewoon goed verslag. Zij was vinding
rijk en creatief en origineel in haar klas
werkjes, soepel in haar omgang met de
kleintjes en toch kon zij voor de grote ben
de gezagvol optreden. De ouders van die
kleintjes waardeerden en waarderen Juffrouw
Irène met de meeste hoogachting. Ik mag
schrijven en onderlijnen : U hebt voor uw
school te Proven geleefd, daar begon uw
aktie in 1946 en daar eindigt ook uw aktivi
telt in 1981, doch overmate vol.
Juffrouw Irène, ook uw kollega’s zullen U
missen. U waart voor hen altijd even vrien
delijk en tegemoetkomend. U leefde in de
school samen met hen en niet naast elkaar.
Er was harmonie en samenhorigheid.
Ja, Juffrouw Irène, bij dit afscheid van onze
school, houd ik er persoonlijk aan U te be
danken, maar ook in naam van het school
hoofd en uw kollega’s, en vooral ook in naam
van zovele ouders en laat me zeggen in
naam van gans Proven U te bedanken voor
het onderwijs en de opvoeding dat U aan zo
vele kinderen van Proven hebt gegeven. Wij
danken U.
Hier laten we nu nog even de namen volgen
van 40-jarige Provenaars die in ‘t schooljaar
1946-1947 in ‘t 2de en 3de bewaar zaten bij
Juffrouw lrène, dus haar eerste leerlingen.
2e JAAR

1. Demaerel Marc 16. Louf Gilbert
2. Desmyter Hugo 17. Vandromme Pol
3. Top Johan 18. Beudaert Maria
4. Notredarne Frans 19. Jonekiere Therese
5. Neuville NoëI 20. Bustraen Aimée
6. Thersen Roland 21. Rappelet Dina
7. Top Fernand 22. Bryon Annie
8. Deschodt Wilfried 23. Prinzie Magda
9. Borra Fernand 24. Simoen Paula

10. Desmyttere Joël 25. Borra Dina
11. Pareyn Marc (t) 26. Struye Therese
12. Pannecoucke Marcel27. Scharre Francine
13. Peperstraete Rik 28. Beudaert Maria
14. Clauw Raphaël 29. Scharre Godelieve
15. Catteeuw Jacques
3e JAAR

Ons
PfIrochIeblftd
Proven
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PRIESTER VAN DIENST (v. 28 juni tot 4 juli)
E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 30 03 91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 3000.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (28 juni)
Dokt. Vandercruysse Tel. 30 06 47
Veearts Vandenberghe Tel. 38 81 60
Apoteek Godderis - Oostvleteren

1. Peperstraete Jozef
2. Elslander Roger
3. Menu Raphaël
4. Dehondt Raphaël
5. Dever Jozef
6. Vanrenterghem F.
7. Laseure Gilbert
8. Hahn Guido

9. Vienne Gilbert (t)
10. Deprey André
11. Viane Roger
12. Rappelet Magda
13. Claerebout Anne-M
14. Deraedt Josiane
15. Deneulin M.-Jozef
16. Degraeve Anna



Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (5 juli)
Dokt. Bal Tel. 30 00 72
Veearts Vulsteke Tel. 334117
Apoteek Leroy - Watou
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 3 juli - H. Thomas
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(L.V.)

10e Jaargang Nr 27 3 juli 1981 Verantw.

10 u. Gez. jaarmis v. Alfons Vulsteke
Coene Clothilde

Twee laureaten te Proven
- In het St.-Franciscusinstituut te Poperinge,

afdeling W.B.: Annick Dezitter, Alexis
plein 14. Hartelijk proficiat, ook voor de
ouders en familie.

- In het St.-Stanislascollege te Poperinge,
afdeling W.A.: Guy Bauw, Blokweg 23.
Eveneens hartelijk proficiat, ook voor de
ouders en familie.

Jaarlijks verlof
Gesloten van zondag 29 juni tot en met zon
dag 13 juli bij Jacques Berquin, Blekerij
weg 7, Proven.
Autowijding op zaterdag 4 en zondag
5 juli na iedere mis
De wijding van uw wagen of van eender
welk voertuig zal plaatshebben te Proven in
het week-end van zaterdag en zondag 4 en
5 juli, na iedere mis. Dus alle voertuigen,
ook fietsen en brommers die geparkeerd
staan op het Kerkplein zullen ter plaatse ge
wijd worden. De bijdrage als lid van Sint-Kris
toffeisgilde is vrij.
Wat gebeurt er met UW lidgeld

Sint-Kristoffel?
Met uw lidgeld wordt voor U en uw intenties
een H. mis opgedragen. Een paar omslagen
per gezin zullen deze week ten huize afgege
ven worden. U kunt deze omslagen met uw
lidgeld (100 fr. als jaarlijkse bijdrage is waar
schijnlijk niet te veel) terug meebrengen, om
ze in de schaal af te geven met het aanstaan
de week-end in een van de H. missen.
K.B. Gepensioneerden - Hartenstroef
Uitslag van de kaarting van 25 juni. Er wa
ren 100 aanwezigen. 15 behaalden 3 partijen.
1. Goudenhooft Germain 364 pt. 2. Faes Mau
rice 358 pt. 3. Cayzeele Etienne 348 pt.
4. Looten Alice 344 pt. 5. Plancqueel Maurice
323 pt. 6. Morreel Valère 315 pt. 7. Deprez
Albert 312 pt. 8. Dewippe Martha 305 pt.
9. Leys Joël 287 pt. 10. Leynaert Maurice
279 pt. 11 Thery Nestor 274 pt. 12. Delerue
Remi 226 pt. 13. Goussey Agnes 223 pt.
14. Veyer Georges 223 pt. 15. Nuttens Furcy
192 pt.
De volgende kaarting op donderdag 9 juli.
Speelplein
Daar de monitoren die zich willen verant
woordelijk stellen voor de begeleiding van
de kinderen op het speelplein te Proven zich
pas tegen eind juli kunnen vrij maken, zal
het speelplein te Proven pas op donderdag
23 juli van 14 - 17 u. voor de eerste maal
worden opengesteld!
Voor een praktische regeling komen we er
in een volgend artikel op terug.
Voor de vakantie
Voor allen die er in deze dagen op uit trek
ken, voor allen die vakantie nemen, dat zij
rust vinden en verpozing, dat zij de Heer
ontmoeten langs vrienden en vreemden.

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

,, Wees een heer in het verkeer”
Geloven in het zegeningsgebed over uw wa
gen of over gelijk welk voertuig is VOOR
ZICHTIG ZIJN op de baan.
Het menselijk verkeer op de weg eist per
zornerweekend evenveel doden over een jaar
gezien als een pestepidemie in vroegere
eeuwen.
Alleen doordat iedere weggebruiker, ieder
automobilist rekening wil houden met het feit
dat hij niet alleen op de weg is, en dat
VOORZICHTIGHEID de meest verantwoorde
lijke en enige juiste vorm van naastenliefde
is; alleen door deze mentaliteit aan te kwe
ken, kan de pest van de moderne tijd over
wonnen worden.
Voorzichtigheid op de eerste plaats en dan
eerst kan men bidden:
~Bevrijd ons, Heer,
van onze heerszucht
op de weg
van de ijdelheid van macht
en van de infectie van snelheid.
Bevrijd ons
van onverschilligheid,
van de duivel van ongeduld
van dronkenschap
en van de tiran van de tijd.
Maak ons oplettend
voor allen
die wij passeren
door Jezus Kristus,
onze Heer. Amen.
Zet uw wegwijzers neer, let op het pad, op
de weg die gij gaat.

Wees een heer in het verkeer “.

~riefke van UW pastoor
GROTE INVLOED

Dierbare parochianen,
Als ik naar U een briefje schrijf, dan weet
ik wel, dat het briefje mag zijn over geloof
of over gebed ... waarom niet?
Laat mij U vandaag eens zeggen dat het
gebed van een rechtvaardig mens grote in
vloed heeft bij God. Er staat immers in het
Evangelie geschreven, dat Jezus de storm
stilt op het meer en dit op het dringend
gebed van zijn leerlingen: ,, Heer, red ons,
wij vergaan “. En Jezus verwijt hun kleinge
lovigheid.

Waarom zijt ge bang? “, vraagt de Heer
aan zijn leerlingen.
Ook vandaag bij ons zijn er soms wel rede
nen om verontrust te zijn. Waarmee zit ge
in? Waarom zijt U bekommerd 7 Waarom
zijt U angstig?
Ook tot ons stelt de Heer de vraag: ,, Waar
om zijt U bang? “ De kwestie is dat we naar
Hem toegaan met volle vertrouwen, en ver
tellen, wat ons op het hart ligt. Dat heb ik
persoonlijk al dikwijls gedaan, en ook al
menigkeer ondervonden dat God aanwezig
is om tussen te komen, om te redden en te
verhelpen, waar wij niet aankunnen.

Ons
PfIrochIeblftd
Proven

PRIESTER VAN DIENST (v. 5 tot 11 juli)
EH. Declercq, pastoor Haringe Tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72

Zaterdag 4 juli - H. Elisabeth
8 u. H. mis t.e.v. O.LVr. v.d. grot

(gevers)
19 u. Gez. jaarmis v. Margriet De

graeve, echtgte v. Cyriel Dever
Wijding van voertuigen

Zondag 5 juli
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Alfons Vulsteke

Coene Clothilde
Na beide missen, wijding van voer
tuigen

Maandag 6 juli - H. Godetieve
8 u. H. mis t.e.v. H. Godelieve (D.G.)
Dinsdag 7 juli
8 u. H. mis v. oven, ouders (D.D.)
Woensdag 8 juli
8 u. H. mis v. overl. familie (V.M.)
Donderdag 9 juli
8 u. H. mis v. overl. ouders (D.B.)
Vrijdag 10 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr.-kapel Uile

gatstraat
Zaterdag 11juli - H. Benediktus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(gevers)
19 u. Gez. jaarmis v. Jozef Fossaert

z.v. Romain en Rachel Dehoeck
Zondag 12 juli
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen



PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 juli)
E.H. Louagie, pastoor Roesbrugge Tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (12 juli)
Dokt. Vulsteke Tel. 42 27 91
Veearts Busschaert Tel. 445363
Apoteek Taveirne - Woesten
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Vrijdag 10 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr.-kapel Uile

gatstraat
Zaterdag 11juli - H. Benediktus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(gevers)
19 u. Gez. jaarmis v. Jozef Fossaert

z.v. Romain en Rachel Dehaeck
Zondag 12 juli
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Alfons Vulsteke

Coene Clothilde
Maandag 13 juli - H. Henricus
8 u. H. mis t.e.v. de H. Godelieve

Dinsdag 14 juli - H. Cornelius
8 u. H. mis v. oven, ouders (D.D.)
Woensdag 15 juli
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.D.R.)
Donderdag 16 juli -

O.L.Vr. berg Karmel
8 u. H. mis v. oven, ouders (D.B.)
Vrijdag 17 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. - kapel Uile

gatstraat
Zaterdag 18 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
14.30 u. Pl. Huwelijksmis v. Rik Deleu

en Linda Devos

10e Jaargang Nr 28 10 juli 1981 Verantw.

19 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthour
fout, echtg. v. Marie-Jeanne Breyne

Zondag 19 juli
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. 2e gez. 6-wekenmis v. André De

prey, weduwnaar v. Lydie Desomer

Geboorte
Mieke Vandeputte, d.v. Willy en Maria Dan
neel, Blokweg 14, Proven (geb. te Poperinge
op 5 juli 1981).
Tot kind Gods gedoopt
Kathy Lemahieu, d.v. Marnix en Dina RoeI
straete, Obterrestraat 53, Proven.
K.V.L.V. Proven
De gepensioneerde leden van de Boeren-
gilde en K.V.L.V. van 60 jaar en meer worden
verwacht, samen met hun echtgeno(o)t(e),
op woensdag 15 juli om 13.30 u. te Loker in

De Scherpenberg
- E.H. Deken Dejaegher van Harelbeke, een

zeer goede spreker, houdt de gelegen
heidstoespraak.

- Ontspanning door Kamiel Denys en zijn
groep.

- Traktaat (vieruurtje)
Geef U op voorhand aan bij de sekretaris van
de gilde.
Polen
Dagelijks horen we spreken over de moei
lijkheden in Polen en over de dringende nood
situatie waarin de bevolking zich bevindt.
Van verschillende zijden werd reeds een op-
loep tot hulpverlening gedaan. Ook de Kerk
van ons land wil graag meewerken om onze
christen broeders en zusters op moreel en
materieel gebied bij te staan.
Daarom heeft Mgr. De Smedt besloten de
voorgeschreven omhaling van 12 juli, voor
zien voor ,, Plotse Noodsituaties “, integraal

~ ,..~ .~ ter beschikking van Polen te stellen. Het
-‘~‘~) wordt dus op 11 en 12 juli een speciale om

haling voor de noden van het Poolse volk.
9-daagse K.L.J.-reis
Reis naar Lauterbrunnen van 1 tot en met
9 augustus.
Ons verblijf, in een prachtig nieuwgebouwd
jeugdhotel met Vlaamse uitbating, ligt in het
Lauterbrunnental met zijn beroemde water
vallen. Met zijn enig uitzicht op de 3782 m
hoge besneeuwde Breitchorn is het ook het
beginpunt van vele prachtige wandelingen.
Iste dag:

Proven - Luxemburg, doorheen de Vogezen
en de Zwitserse Jura naar Interlaken -

Lauterbrunnen.
2de dag:

Vrij.
3de dag:

Per kabelspoor naar de Schilthorn met zijn
draaiend restaurant. Autocar gratis.

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

4de dag:
Dagexcursie: Interlaken, Sustenpas 2260 m
Altorf (Wilhelm TelI) Axenstrasse - Vier
woudstedenmeer - Küssnacht (Astridkapel)
Luzern (Kapellebrücke) Sarner See - Bru
nigpas - terug naar Lauterbrunnen.

5de dag:
Vrije voormiddag. ‘s Namiddags: boottocht
op de Thunersee en bezoek aan Thun en
zijn kasteel.

6de dag:
Daguitstap, Meiringen (Aarseschlucht) -

Brienzersee - Brienz en met de laatste Eu
ropese bergstoomtrein naar de top van de
Brienser Rothorn.

7de dag:
‘s Voormiddags: Grinderwald (bekend voor
zijn indrukwekkende, bijna loodrechte 3970
meter hoge Nord Eigerwand); namiddag
Vrij.

8ste dag:
Halve dag naar Kandertal.

9de dag:
Thuiskomst omstreeks 21 uur.

Prijs : 9000 BF - vol pension.
Voor wie deze enige prachtreis
maken, draai nu: 057/30 02 68
of 057/30 04 53 (R. Debeer).

Briefke van uw pastoor
VOOR POLEN

Dierbare parochianen,
De voedselsituatie in grote delen van Polen
is de laatste tijd zeer ernstig. Vooral grote
gezinnen, families met kleine kinderen, ge
pensioneerden, zieken en gehandicapten krij
gen de grootste moeilijkheden met hun le
vensnoodzakelijke bevoorrading.
Tot de produkten die het meest nodig zijn
behoren : melkpoeder, vetprodukten, rijst, ha
vervlokken, baby-voeding, vleesconserven en
geneesmiddelen.
Een Nationaal Comité ,, Hulp voor Polen
werd opgericht met de bedoeling om in de
kortste tijd geld in te zamelen om grote hoe
veelheden levensmiddelen en geneesmidde
len aan te kopen en deze naar Polen te stu
ren.
Deze aktie wordt in ons land gecoördineerd
door het Internationaal Hulpbetoon van Cari
tas Catholica en gebeurt in afspraak met de
bisschoppelijke commissie voor de caritatie
ve pastoraal in Polen.
De bisschoppen van België doen daarom he
den een beroep op de mildheid van u allen
in de collecte die straks wordt gehouden.
Zij doen een oproep tot daadwerkelijke chris
telijke solidariteit met de beproefde bevol
king van een bevriende natie die om vele
redenen de bewondering en dankbaarheid
van ons eigen volk heeft verdiend.
Naar het voorbeeld van de eerste christenen
kunt ook u op deze wijze bijdragen voor de
medebroeders die in nood zijn.

Ons
Pftrochlebîftd
Proven

nog wil mee
(W. Neuville)



Donderdag 23 juli - H. Birgitte
8 u. H. mis t.e.v. St.-Kristoffel
Vrijdag 24 juli - H. Kristina
8 L!. H. mis t.e.v. H. Rita (LM.)

10e Jaargang Nr 29 17 juli 1981 Verantw.

Zondag 26 juli
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Maria Van Lierde,

echtgte v. Hektor Pareyn en v. Da
niël Ryckeboer

Geboorte
Eveline Noppe, dv. Alex en Gerda Dhondt
(in St-Sixtusstr. Poperinge) (geb. op 1 juli
1981).
Nog een laureate
Erna Descamps, Couthoflaan 15 te Proven,
afdeling Gezondheid - Sanitaire Hulp bij de
Zusters Benecliktinessen te Poperinge.
Hartelijk proficiat ook voor de ouders en fa
milie.
Verlof
Michel Devooght-Vancaeyzeele is in verlof
van 19 tot 24 juli.
Verlof
Dokter Bai is in verlof tot 26 juli. Vervanger
Dokter Tetaert, Veurnestraat, Poperinge, tel.
33 63 75.
K.B. Gepensioneerden - Hartenstroef
Iedere maandagavond: fietstochtje. Vertrek
ken om 18 uur op het Marktplein. Iedereen
is welkom.
Uitslag der kaarting van 9 juli. Er waren 56
aanwezigen. 11 behaalden 3 partijen.
1. Regheere Marcel 399 pt. - 2. Delerue Remi
395 pt. - 3. Gast Leopold 385 pt. - 4. Mern
hout Maria 347 pt. - 5. Butaye André 345 pt.
6. Morreel Valère 336 pt. - 7. Delbaere Renée
335 pt. - 8. Atleweireld Felix 319 pt. - 9. Bus
schaert Jeanne 284 pt. - 10. Cappoen René
261 pt. - 11. Neuville Daniel 219 pt.
De volgende kaarting op donderdag 23 juli.
Enkele spreuken
- ,, Schildpadden kunnen meer over de weg

vertellen dan hazen.
- ,, Ons eigen geluk schijnt ons altijd kleiner

(D G ) dan het geluk van anderen, en ons eigenongeluk groter dan het ongeluk van an
deren.”

- ,, Niet het gelui van de klokken getuigt van
de aanwezigheid van de kerk, maar het ge
loof en de liefde van de kristenen.

- ,,Alle volwassenen zijn eerst kinderen ge
weest: weinigen van hen herinneren het
zich.

- ,,Geduld is weigeren te kapituleren.
- ,,Vroeger heette het: geeft de ziel een

zondag ! Nu heet het: geeft de zondag een
ziel.

- ,,Wie mij achter mijn rug beschimt, vreest
mij! Wie mij in het gezicht prijst, veracht
mij!”

- ,, Pessimisme heeft nog nooit tot iets ge
diend.”

- ,,Wie hoopt, moet kunnen wachten.”
- ,, Eieren en beloften worden gemakkelijk

gebroken.

- ,,Een lege, ijdele geest, heeft gewoonlijk
een scherpe tong.

- ,,Een goede buurvrouw is beter dan een
verre vriendin! “

- ,,Voor elk moment waarop jij mij hebt blij
gemaakt, zeg ik je dank. “ (Will Ferdy)

Briefke van uw pastoor
EENZAAMHEID

Dierbare parochianen,
Eenzaamheid kan zwaar wegen op een mens,
zelfs al is die mens een grote man. Zo’n man
woonde alleen, maar had dagelijks het ge
zelschap van een lief hondje. Dat beestje
brak de eenzaamheid. Telkens als die man
thuiskwam, was dat hondje heel en al lief
talligheid, het kwispelstaarte en sprong tegen
zijn meester op.

Zekeren dag werd dat hondje doodgereden,
- de man weende - wenen om een hond of
een kat . .. ja, ik kan het begrijpen. Alleen
en eenzaam zijn kan zwaar wegen.
Wat kan men doen tegen eenzaamheid? Hier
volgen enkele tips
- Een telefoontje aan een kennis.
- Luister maar radio, T.V., naar een kassette,

een plaat.
- Schrijf een brief: feest, verjaring, felici

taties.
- Doe boodschappen voor jezelf, voor een

bejaarde, een minder-valide.
- Nodig iemand uit op een etentje.
- Schenk een klein kadootje.
- Wandelen.
- Doe een tripje per autocar, per trein, ga

met vakantie.
- Neem deel aan de stadsfeesten, de fees

ten van je wijk, van de school of aan een
Vlaamse Kermis.

- Houd je bezig met een dier: hond, kat,
vogel - bloemenkweek.

- Bezoek een zieke, iemand die in het hos
pitaal verblijft, een minder-valide, een nieu
we buur of parochiaan.

- Doe aan lichaamsoefening : turnen, zwem
men, fietsen.

- Verzamel postzegels, prentkaarten.
- Kaartspelen.
- Laat je inlijven bij een vrouwenklub, een

vereniging voor weduwen.
- Sluit je aan bij naaigroepen, brei-, borduur

of tapijtliefhebbersgroepen.
- Bezoek kreatieve ateliers voor schilder

kunst, tekeningen, foto’s, bloemenschikken.
- Leef met open deur.
- Trouw; onderhoud vriendschap met men

sen van vôôr je huwelijk.
- Beoefen een amusementshobby: kaartspe

len, lachedingen.
- Sluit aan bij een familiale vereniging.
- Bezoek vaak een tehuis voor de derde leef

tijd; neem deel aan een etentje.
• Ga even verpozen in een park.
- Vind zelf andere middelen uit, die de een

zaamheid kunnen verdrijven.

Ons
PftrocIlIeblftd
Proven

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

PRIESTER VAN DIENST (v. 19 tot 25 juli)
E.H. Maes, pastoor Krombeke Tel. 400184
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZON DAG DIENST
Dokt. Tetaert (19 juli) Tel. 33 63 75
Dokt. Goudeseune (21 juli) Tel. 40 01 92
Veearts Goethals (19 & 21 juli) Tel. 30 02 67
Apoteek E. Regheere - Proven (19 & 21 juli)
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Vrijdag 17 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. - kapel Uile

gatstraat
Zaterdag 18 juli
14.30 u. Pl. Huwelijksmis v. Rik Deleu

en Linda Devos
19 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthour

nou-t, echtg. v. Marie-Jeanne Breyne
Zondag 19 juli
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. 2e gez. 6-wekenmis v. André De

prey, weduwnaar v. Lydie Desorner
Maandag 20 juli
8 u. H. mis t.e.v. de H. Godelieve

Dinsdag 21juli
8 u. H. mis v. overl. ouders en broer

(V.T.)
Woensdag 22 juli - H. M. Madeleine
8 u. H. mis v. overl. fam. (M.D.)

Zaterdag 25 juli - H. Jacobus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. 3de gez. 6-wekenmis v. Marcel

Clauw, echtg. v. Madeleine Maer
ten



PRIESTER VAN DIENST (v. 26 juli tot 2 aug.)
E.H.Ollivier, pastoor Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (26 juli)
Dokt. Neuville. Tel. 30.03.38
Veearts Vandenberghe. Tel. 38.81 .60
Apoteek Kestelyn, Roesbrugge.
PRIESTER VAN DIENST (v. 2 tot 8 aug.)
E. H. Declercq, pastoor Haringe. Tel. 30.06.09
ZONDAGDIENST (2 aug.)
Dokt. Provoost. Tel. 40.00.20
Veearts Busschaert. Tel. 44.53.63
Apoteek Vanacker, Leisele.
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 31 16

Vrijdag 24 juli - H. Kristina
8 u. H. mis t.e.v. H. Rita (l.M.)
Zaterdag 25 juli - H. Jacobus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. 3de gez. 6-wekenmis v. Marcel

Clauw, echtg. v. Madeleine Maer
ten

Zondag 26 juli
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Maria Van Lierde,

echtgte v. Hektor Pareyn en v. Da
niël Ryckeboer

Maandag 27 juli - H.
8 u. H. mis t.e.v. de

Dinsdag 28 juli
8 u. H. mis v. oven.

Woensdag 29 juli - H. Martha
8 u. H. mis v. overl. fam. (M.D.)
Donderdag 30 juli
8 u. H. mis v. bijz. oven. (L.A.)
Vrijdag 31juli - H. Ignatius
8 u. H. mis t.e.v. 0. L. Vr. v. d. grot v.

bijz. intentie (R.D.)

Notredame.
Zondag 2 augustus
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Maria

Verhille, wed. Henri Vandenbroucke
Maandag 3 augustus
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Dinsdag 4 aug. - H. Pastoor v. Ars
8 u. H. mis v. overl. echtg. (V.R.)
Woensdag 5 augustus
8 u. H. mis v. bijz. overl. (L.A.)
Donderdag 6 augustus
8u. H.mis v. overl. ouders en broer

(V.T.)
Vrijdag 7 aug. - H. Juliana
8 u. H. mis t. e v. 0. L. Vr. v. d. grot v.

bijz. intentie (R.D.)
Zaterdag 8 aug. - H. Dominicus
8 u. H. mis t. e. v. 0. L. Vr. v. d. grot en

St. Knistoffel (gevers).
19 u. Gez. Jaarmis v. Maurits Devos

Decuyper Maria.
Zondag 9 augustus
8 u. Gez. Cern. mis v. d. parochianen
10 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Maurits

Alderweireldt, echtg. v. Martha De-
wippe.

Twee maal
Dit parochieblad telt voor twee weken.
Geboorte
- Thomas Demaeght, zoon van Bertin en
Christina Dewippe, Blokweg 12, Proven (geb.
te Poperinge 16.7.’81).
- Frank Jansseune, zoon van Roger en Lu
cienne Devloo, Blasiusweg 71, Proven (geb.
te Poperinge 10.7.’81).
Huwelijksaankondigingen
- Dirk Soenen, Blokstraat 23, Proven en Mar
tine D’Hondt, De Lenestraat 3, Poperinge.
- Jan Delanote, Komstraat 92, Poperinge en
Jacqueline Pareyn, Provenplein 39, Proven.
Verlof
Dokter Bal is in verlof tot 26 juli. Vervanger:
Dokter Tetaert, Veurnestraat, Poperinge. Tel.
33.63.75
Obterre komt!
Ter gelegenheid van de Alexisfeesten heeft
Proven de eer een 80-tal gasten uit het Fran
se Obterre, verbroederingsgemeente van Pro-
ven: te moQen ontvangen.

Iedere Provenaar die ooit Obterre bezocht,
zal zich zeker die onbegrensde Franse gast
vrijheid herinneren en zich nog steeds af
vragen hoe zo’n klein dorp de nodige sa
menhorigheid en financiële middelen kon vin
den om de talrijke Provenaars als koningen
te ontvangen. Nu het onze beurt is om gast
heer te spelen, willen we bewijzen dat ook
voor ons gastvrijheid geen loos begrip is.
PROGRAMMA:
Vrijdag 24 juli: 18u. Vlaamse barbeçue aan

geboden door de farn. Roger Top.
Zaterdag 25 juli: lOu. bezoek aan de show

room van de firma Top-Mouton voor de
dames. Voor de heren een geleid bezoek
aan het nationaal hopmuseum v. Poperinge
15 u. Internationale voetbalwedstrijd: Pro
ven-Obterre op het plein Burg. Henri d’Ude
kern d’Acoz.

Zondag 26 juli: 10.45 u. Plechtige heropening
v. d. Obterrestraat met optreden v. d. dans
groep v. Obterre en Bolhoeden v. Poperinge
11.45 u. Receptie op het gemeentehuis voor
de genodigden.

Huizen bevlaggen
Ter gelegenheid van het bezoek van Obterre
worden de bewoners van de dorpskern en
vooral die van de Obterrestraat, vriendelijk
verzocht hun huizen te bevlaggen. Zo zal op
zondagvoormiddag na de hoogmis het optre
den van de folkloristische dansgroep uit Ob
terre in ‘n feestelijke sfeer kunnen verlopen.

Alexisfeesten
PROGRAMMA:
Zaterdag 25 juli: te 20 u. T-Dansant met Dis

co in de reuzetent.
Zondag 26 juli: te 14.30 u. Optreden van de

Volksdansgroep uit Bailleul (N.-Fr.)
te 15 u. Hondenshow- en dressuur.
te 16.30 u. Valschermspringers.
te 17 u. Karateklub ,, Uraken
te 18.30 u. Demonstratie van krachtpatser
Walter Arfeuille.
te 20 u. Populair Bal met Disco in de tent.

Eet mee met Obterre
Wie zaterdag- of zondagmiddag gezellig wil
meeëten met de Obterrois, kan dat voor de
schappelijke prijs van 250 fr. Zo krijgt onze
verbroedering een typisch Provens tintje
Vooraf naam opgeven bij Café Tramstatie
Tel. 30.07.90

Briefke van uw pastoor
EEN GOED ADRES

Dierbare parochianen,
Als men op reis is, komt het zekerlijk altijd
goed van pas een adres te hebben, waar men
aanbevolen is.
We zijn allemaal op tocht . . . een beste adres
is nog altijd: ,, Onze Vader, die in de hemel
zijt

Ons
Pftrochieblud
Proven

10e Jaargang Nr 30 24 juli 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Zaterdag 1 aug. - H. Alfonsus
8u. H.rnis t.ev 0.L.Vn. v.d.grot en

St.-Kristoffel (gevers) -

19 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Roger

Kristina
H. Godelieve

(D.G.)

ouders en broer
(V.T.)



Ons

Proven
10e jaargang Nr 31 7 aug. 1981 Verantw.

schaert, echtg. v. Irma Monkerhey
en oven, familie

Zondag 16 augustus
8 u. Gez. gem. mis
10 u. Gez. jaarmis v.

Top Maria

Huwelijksaankondiging
Roland Dequidt, Couthoflaan 30, Proven en
Carine Duerinck, A. Verbrigghestraat 7 te
Krombeke.
Geboorte
Olivier Deschodt, z.v. Gilbert en Rita Donche,
Obterrestraat 70, Proven (geb. te Poperinge
31 juli 1981).
Speelplein ,, De Pleute”
WAAR : wei, naast het rustoord, gelegen

achter de gemeentelijke klaslokalen.
WANNEER : elke dinsdag en donderdagnamid

dag van 14 tot 17 uur.
LEEFTIJD : van 4 tot 12 jaar.
INKOM : 10 fr. - verzekering
Nota : reeds enkele keren was er speelplein
namiddag - enkele kinderen komen (geen
overrompeling) Maar het moet gezegd wor
den, dat de leiding zeer degelijk is. Men
weert al wat ruw is en wat geweldig is. De
kinderen die komen zijn tevreden, alsook hun
ouders. Door samenwerking kan ons speel-
plein uitgroeien naar iets moois. Alle begin
is moeilijk. Maar men komt er wel
Gesloten
Beenhouwerij J. Vulsteke-Onraet is gesloten
vanaf maandag 17 aug. tot en met vrijdag
21 aug.
Obterre dankt
Namens de burgemeester en de bevolking
van Obterre danken de verantwoordelijken
van de verbroedering iedere Provenaar die op
één of andere wijze de verbroederingsfees
ten heeft helpen doen slagen.
Gemeentelijk nieuws
SOLDATEN MET WERKELIJKE DIENST
- Stefaan Lobelle, Blekerijweg 20, in dienst

-‘ op 3 augustus 1981..gevers, - Cayzeele Jean-Pierre, Blekerijweg 84, in
dienst op 3 augustus 1981.

Onder molensteen vermorzeld
historie over de pa-
parochiekerk, de H.
plaats heeft op 21

De christenvervolging onder Maximianus
woedde in 290 te Marseille en onder hen, die
alsdan Christus moedig beleden en liever de
marteldood stierven, dan te verzaken aan het
geloof en te offeren aan de afgoden, wordt

Pnrochleblftd

10 u. Gez. mis v. Ere-pastoor E.H. Mi
chiel De Geeter

19 u. Gez. jaarmis van Oscar Bus-

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

v.d. parochianen
Maurits Deraedt

PRIESTER VAN DIENST (v. 9 tot 15 aug.)
E.H. Louagie, pastoor Roesbrugge tel. 30 03.74
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (9 aug.)
Dokt. Vandenberghe Tel. 30 06 37
Veearts Vulsteke Tel. 3341 17
Apoteek Darras - Alveringem
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365- 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Vrijdag 7 aug. - H. Juliana
8u. H.mis t.ev. O.L.Vr. v.d.grot v.

bijz. intentie (R.D.)
Zaterdag 8 aug. - H. Dominicus
8 u. H. mis t. e. v. 0. L. Vr. v. d. grot en

St. Kristoffel (gevers).
19 u. Gez. Jaarmis v. Maurits Devos

Decuyper Maria.
Zondag 9 augustus
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Maurits

Alderweireidt, echtg. v. Martha De-

Maandag 10 aug. - H. Laurentius
8 u. H. mis v. oven, ouders en broer

(VT.)
Dinsdag 11 aug. - H. Clara
8 u. H. mis v. bijz. oven. (L.A.)
Woensdag 12 aug.
8 u. H. mis t.e.v. St.-Knistoffel

Donderdag 13 aug.
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot v.

bijz. int. (R.D.)

wippe.

melding gemaakt van een hoog krijgsoverste
Victor, die schromelijk werd gepijnigd en zijn
bewakers bakeerde, onderrichtte en deed
dopen. Het waren Alexander, Longinus en Fe
licianus, die nog vôér Victor onthoofd wer
den. Victor zelf werd de rechter voet afge
kapt en onder een molensteen vermorzeld,
waarna het hoofd afgehouwen. Deze afge
kapte voet berust nog steeds te Parijs, zon
der enig teken van verderf, in een kerk aan
de H. Victor toegewijd.
K.B. Gepensioneerden - Hartenstroef
uitslag van de kaarting van 23 juli. Er waren
96 aanwezigen. 12 behaalden 3 partijen.
1. Matton Suzanne 381 pt. - 2. Maerten Mau
rice 372 pt. - 3. Veniere Maurice 371 pt.
4. Versaevel Marcel 350 pt. - 5. Berten Geor
ges 324 pt. -6. Decreus Alice 322 pt. - 7. Leys
Joël 285 pt. -8. Vanrenterghem René 275 pt.
9. Declerck Martha 240 pt. - 10 Ostijn Ca
rniel 233 pt. - 11. Lamaire Alida 226 pt.
12. Gesquiere Martha 222 pt.
De volgende kaarting op donderdag 13 augus
tus 1981.
Nieuwe kleuterleidster
In opvolging van juffrouw Irène Muyssen
werd aangesteld als nieuwe kleuterleidster
juffrouw Vera Wyffels van Westvleteren. Juf
frouw Vera zal vanaf het begin van het nieu
we schooljaar in de derde kleuterklas staan.
Voetbalnieuws
T.S.C. - F.C. Poperinge (2e prov.) : 0 - 0
(strafschoppen : T.S.C. - F.C. Pop.: 5 - 4)
Zeer verdienstelijke match van de paars-
witten die op voetbalgebied zeker niet onder
lagen bij hun geburen uit Poperinge. Enkele
mooie kansen langs beide zijden.
Match voor zondag a.s.:
T.S.C. F.C. Langemark om 17 u. op het ter
rein van T.S.C.

Briefke van uw pastoor
ZOUT

Dierbare parochianen,
Zout is in onze tegenwoordige tijd wel een
beetje in diskrediet geraakt. Zout zou slecht
zijn voor de gezondheid zegt men, en om spij
zen tegen bederf te bewaren hebben we ook
al geen z~ut meer nodig, want eetwaren
steekt men nu in een diepvries.
En nochtans, tot christelijke mensen zegt
Jezus Christus : ,,gij zijt het zout der aarde”.
Dit betekent zoveel als : ,, gij zijt onmisbaar
voor deze wereld “.

Zout voor een kristen mens wil zeggen
trouw blijven, want zout — trouw. Ja, zout
zijn is getuigenis afleggen van uw geloof. Wij
zouden tot slot kunnen bidden

Heer Jezus, Gij hebt ons de opdracht
gegeven zout te zijn voor onze wereld.
Bevrijd ons van alles wat niet evange
lisch is. Wees Gij onze kracht zodat wij
van U getuigen alle dagen van ons leven”.

Vrijdag 14 aug.
8 u. H. mis t.e.v. 0.L.Vn. v.d. grot en

St.-Knistoffel (gevers)
Zaterdag 15 aug. - Maria Hemelvaart
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton,

echtg. v. Martha Baert

Hier volgt een weinig
troonheilige van onze
Victor, wiens feestdag
juli.



10e Jaargang Nr 32 14 aug. 1981 Verantw.

15 u. Pl. huwelijksmis v. Jan Delanote
en Jacqueline Pareyn

Zaterdag 22 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. Ie Gez. 6-wekenmis v. Hektor

De Coene, weduwnaar v. Rachel
Deniere

Zondag 23 augustus
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens,

echtg. v. Gerarda Gheeraert

Gesloten
Kapsalon Greta: vanaf 21 aug. tot en met
28 aug.
De H. Victor -

De h. Victor, de standvastige christen sol
daat, was rond de jaren 300 hoofdman in het
leger van Maximinanus te Marseille. Toen
het edict der 10e vervolging in de stad was
afgekondigd, moedigde Victor zijn medechris
tenen aan tot getrouwheid. Hij werd gevan
gen genomen en vô5r Maximinanus gebracht.
Toen bedreigingen geen vat op hem hadden,
liet de keizer de moedige belijder aan handen
en voeten gebonden door een paard langs de
straten der stad slepen. Gans bebloed en ge
wond, werd Victor nogmaals voor de rechters
gebracht, vanher gemarteld en in de gevan
genis opgesloten. Daar bekeerde hij zijn be
wakers Alexander, Longinus en Felicianus.
De keizer, die van het voorval op de hoogte
was gebracht, deed de drie soldaten onthoof
den en Victor werd nogmaals gefolterd. Men
verplichtte hem op het altaar van Jupiter te
offeren, maar de moedige soldaat stiet met
de voet het altaar en het beeld van Jupiter
omver. Toen beval de keizer dat men Victor
de voet zou afkappen, waarna hij tussen twee
molenstenen werd gelegd om vermorzeld te
worden. Daar deze braken, werd de martelaar
er half dood tussen uitgetrokken en toen ont
hoofd (t21 juli 302).
Sint-Victor is de patroon van het oud ambacht
der molenaars te Brugge, omdat hij tussen
molenstenen gemalen werd.
Gesloten
Beenhouwerij J. Vulsteke-Onraet is gesloten
vanaf maandag 17 aug. tot en met vrijdag
21 aug.
Gemeentelijk nieuws
AANKOMSTEN
- Haezebrouck Hermana Maria, wed. Bogaerd

Camille van leper (Vlamertinge), Zeveko
testraat 44 naar Proven, Obterrestraat 8.

- Vanhove Leo, wed. Merlevede Maria van
Watou, Kleine Markt 15 naar Proven, Pro
venplein 28.

- Vansteenkiste Philippe, ongehuwd, te Pro
ven, Canonstraat 10, van Lendelede, Win
kelsestraat 170.

- Demoulin Silvia, wegens huwelijk met Wer
ner Notredame te Proven, Baron Mazeman
laan 16, van Manhay, Moulin de Malem
pré 69.

- Debouver - Verstaen Lodewijk, te Proven,
Alexisplein 2, van Wingene, Hille 135.

- Blanckaert - Merveillie Serge, te Proven,
Canadaweg 44, van leper, Lange Meers
straat 23.

- Devos Linda, Blokweg 15, wegens huwe
lijk met Deleu Rik, Komstraat 15 (Pope
ringe), te Proven, Provenplein 39A.

VERTREKKEN
- Paul Vereeck~- Vandromme en kinderen,

van Proven, Blasiusstraat 101, naar Watou,
Douvieweg 29.

- D’Ooghe Joël, van Proven, Obterrestraat 66
naar leper, Poperingseweg 89.

- Bouw Maria, wegens huwelijk met Camer
lynck Stefaan, van Proven, Blasiusstraat 79
naar Poperi nge, Vleterstraat 10.

- Gruwez Noël, wegens huwelijk met Denec
ker Martine, van Proven, Roesbruggestraat
22, naar Alveringem, Krombekestraat 34.

- Hardeman Eddy, Blasiusstraat 52, wegens
huwelijk met Cossey Magda, Obterre
straat 16, naar Roeselare, Lindenstraat 68,
app. III, bus 5.

Zakdoekkaarting
Op zaterdag 15 augustus 1981, grote zakdoek
kaarting bij Antoon Buseyne. Iedereen is
welkom.
15 augustus - O.L.Vrouw-dag
In de week die volgt op 15 augustus gaan we
de H. Kommunie thuis dragen bij zieke en
oudere mensen.
Briefke van uw pastoor

Onze grote priester-dichter Guido Gezelle
heeft over ,, Maria “ mooie verzen gedicht en
geschreven:

Gelukkig die van kindsbeen af,
Maria gans zijn herte gaf
en, tot zijn laatste stonden,
bij Haar en haren Zoon alleen,
den troost in ‘s werelds droef geween,
gezocht heeft en gevonden!

En zal het nu geschieden,
‘t geen nimmer is gehoord,
dat één tot U zou vlieden
en blijven onverhoord?”

In een oud gebedenboek staat er te lezen:
,,Indien Maria niet en bad,
de wereldt had langh eynd gehad.
Als een moeder oprecht ende soet,
can sy stillen Gods grammen moedt.

En Gezelle dicht nog:
In Vlaanderen

geen strate
geen huis, of men vindt
er ‘t beeld van Maria
vereerd en geprint.

Mochten ook wij met 15 augustus haren
feestdag in ere houden, en terugkeren tot
een ware Maria-devotie.

Ons
Pf~rochIebftid
Proven

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

PRIESTER VAN DIENST (v. 16 tot 22 aug.)
E.H. Maes, pastoor Krombeke Tel. 4001 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse Tel. 30 06 47 (15 aug.)
Dokt. Verhoeve Tel. 38 82 71 (16 aug.)
Veearts Vandenberghe Tel. 38 81 60 (15 aug.)
Veearts Vulsteke Tel. 33 4117 (16 aug.)
Apoteek Kestelyn - Roesbrugge
BRANDWEER Proven 300 348 -300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Vrijdag 14 aug.
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
(geen avondmis)

Zaterdag 15 aug. - Maria Hemelvaart
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton,

echtg. v. Martha Baert
10 u. Gez. mis v. Ere-pastoor E.H. Mi

chiel De Geeter
19 u. Gez. jaarmis van Oscar Bus

schaert, echtg. v. Irma Monkerhey
en overl. familie

Zondag 16 augustus
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Deraedt

Top Maria
Maandag 17 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(J.R.)
Dinsdag 18 augustus
8 u. H. mis v. overl. familie (D.)
Woensdag 19 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot voor

bijz. int. (R.D.)
Donderdag 20 aug. - H. Bernardus
8 u. H, mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot voor

bijz. int. (G.L.)
Vrijdag 21 augustus
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.)

Dierbare parochianen,



PRIESTER VAN DIENST (v. 23 tot 29 aug.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (23 augustus)
Dokt. Vulsteke. Tel. 42.27.91
Veearts Busschaert. Tel. 44.53.63
Apoteek Leroy - Watou.
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Vrijdag 21 augustus
8 u. H. mis v. oven, ouders (V.)
15 u. Pl. huwelijksmis v. Jan Delanote

en Jacqueline Pareyn
Zaterdag 22 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. le Gez. 6-wekenmis v. Hektor

De Coene, weduwnaar v. Rachel
Deniere

Zondag 23 augustus
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens,

echtg. v. Gerarda Gheeraert
Maandag 24 aug. - H. Bartholomeus
8u. H.mis t.e.v. H. Godelieve (V.J.)
Dinsdag 25 aug.- H. Lodewijk
8 u. H. mis v. oven, familie (D.)

10e Jaargang Nr 33 21 aug. 1981 Verantw. ul

Zondag 30 augustus
8 u. Gez. gern. mis v.d. parochianen
10 u. Pl. Dankmis ter gelegenheid van

het Gouden Huwelijks-Jubileum van
Jean Menu-Degraeve Maria

Geboorte
Cindy Notredarne, dochter van Werner en Sil
via Demoulin (geboren te Soest 13.8.1981).

Tot kind Gods gedoopt
- Franky Deprey, zoon van André en Annie

Regheere, Reningseweg 8, Proven.
- Tom Goemaere, zoon van Luc en Christa

Verslype, Mazemanlaan 10, Proven.
Gesloten
Kapsalon Greta: vanaf 21 augustus tot en
met 28 augustus ‘81.
K.L.J.-Dansfeest
Op zondag 23 aug. ‘81 gaat het jaarlijks K.L.J.
dansfeest door in de bierkelders Feys met
het orkest ,, Ricky and The Lords”. Alle le
den, oud-leden, ouders en sympathysanten
zijn welkom. Aanvang om 20 u. Voorverkoop:
60 fr. - ingang: 80 fr. Het bestuur.
Offerkaarsjes
De offerkaarsjes aan de grot kosten 10 fr.
5 fr. is reeds lang voorbij. Dank.
K.B. Gepensioneerden - Hartenstroef
Uitslag van de kaarting van 13 augustus.
80 Aanwezigen. 11 Behaalden 3 partijen:
Regheere Marcel 459 p. - Maes Silvere 429 p.
Allerweireldt Félix 317p.
Brutsaert Thérèse 306 p. - Berten Maria 303 p.
Versaevel Marcel 301 - Butaye Germaine 294
Deturck Julien 280 p. - Regheere JoëI 271 p.
Depyper Maria 248 - Goudenhooft Urbain 220
De volgende kaarting: donderdag 27 augustus
2 x Goud te Proven
- Leon Caveel-Veniere Alice, Obterrestraat
19, 18 juli 1931 - 1981. Werd gevierd in de fa
milie op 18 juli laatstieden. Hartelijk proficiat.
- Jean Menu~Degraeve Maria, Blekerijweg

46, 4 november 1931 - 1981. Wordt gevierd
in de familie op zondag 30 augustus aanstaan
de. Hartelijk proficiat.
Gemeentelijk nieuws: vertrekken
- Wollaert-Huyghe Camiel en kinderen, van

Proven, Obterrestraat 51, naar Roesbrugge
Haringe, V. Vandenbusschestraat 12.

- Noppe-D’Hondt Alex, van Proven, Obterre
straat 24, naar Poperinge, St.-Sixtusstr. 94.

- Loonis Maria, van Proven, Obterrestraat 5,
naar Roeselare, Vijfwegenstraat 18.

Tweedaagse reis naar Normandië:
29 en 30 augustus
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de
tweedaagse reis met de muziekmaatschappij
naar Aumale (Normandië).
Zaterdag 29.8: vertrek om 06.00 u. uit Proven.

In de loop van de voormiddag kunnen wij ge
nieten van het Normandische landschap. We
komen voorbij de brug van Tancarville en be
reiken Honfleur (middagmaal). In de loop
van de namiddag komen we voorbij Rouen.
We overnachten in Neufchâtel-en-Bray.
Zondag 30.8: vrij in het stadje Aumale.
Prijs: 1.600 fr. per persoon (avondmaal eer
ste dag, overnachting en maaltijden tweede
dag inbegrepen).
Voor meer inlichtingen en inschrijving kan
men terecht bij A. Debergh, Obterrestraat of
bij één der bestuursleden.
Vakantie
We zoeken een bejaarde op.
Die laten we eens vertellen
over ,, de tijd van toen
Neem er de tijd voor!
Bejaarde mensen kunnen ons veel Ieren.

Briefke van uw pastoor
ROEPINGEN

Dierbare parochianen,
We kunnen er niet van tussen van ons af en
toe de vraag te stellen : ,, Waar gaat het
naartoe met de roepingen, zowel wat pries
terroepingen betreft als religieuzen?
Feiten kunnen niet geloochend worden: het
aantal priesters en religieuzen in ons land
vermindert en zij die overblijven worden
steeds ouder. Ja, binnen afzienbare tijd zal
het niet meer mogelijk zijn voor elke pa
rochie een priester beschikbaar te stellen, ze
ker als het gaat om kleinere parochies.
Eén priester voor verschillende parochies. In
de ons omringende landen leeft men sinds
verscheidene jaren in dergelijke situatie. Kijk
maar naar Frankrijk hier dicht bij ons.
Vlaanderen is altijd een land geweest met
vele, laat me zeggen, met zeer vele roepin
gen, zowel priesters voor het bisdom zelf,
als missionarissen (paters en zusters) en re
ligieuzen in onze kloostergemeenschappen.
Er is een tijd geweest dat de seminaries en
de opleid’ingscentra voor roepingen nokvol
zaten. Ze stroomden toe, de jongens en de
meisjes uit Vlaanderen om priester of religi
euze te worden. Dat toestromen van alle kan
ten en hoeken is voorbij. Nog slechts enkelen
melden zich aan voor het seminarie.
Ja, we moeten realistisch zijn, maar nooit
pessimist. In het verleden heeft God altijd
zijn Kerk geleid. Het ware wellicht nuttig nu
dat er eens hard en hevig geschud werd aan
die boom van de roepingen. Velen zijn afge
vallen. Wie wordt er nu priester of religieuze
in deze wereld? Ik weet het niet. Een dingen
is zeker: ook God zal zijn Kerk leiden in de
toekomst en door de geschiedenis heen.
Weest gerust, we komen er wel, zegt de
Heer.
Aan ons te bidden voor de Kerk, en voor de
Paus, en voor de roepingen en voor de men
sen in de wereld van vandaag.

Ons
Pftrc~chÎebLud
Proven

tg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

Woensdag 26 augustus
8 u. H. mis t.e.v. 0. L. Vn. v. d. grot v.

bijz. intentie (R.D.)
Donderdag 27 aug.- H. Monica
8 u. H. mis v. oven, ouders (V.)
Vrijdag 28 aug. - H. Augustinus
8 u. H. mis t.e.v. 0. L. Vr. v. bijstand

(L.D.)
Zaterdag 29 augustus
8 u. H. mis t.e.v. 0.L.Vr. v.d. grot en

St.-Knistoffel (gevers)
19 u. Gez. Jaanmis v. Cyriel Rappelet

Faes Magdalena en zoon André



Tot kind Gods gedoopt
Mieke Vandeputte, d. v. Willy
neel, Blokweg 14, Proven.
Geboorte
Björn Cayzeele z.v. Frans en
Eekhoute 5, Proven.
Huwelijksaankondiging
Marc Sockeel, Rozestraat 1, Lo en
Debeer, Couthoflaan 17, Proven.

Ons
PfIr~eI1ieb1ud
Proven

10e Jaargang Nr 34 28 aug. 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30 0391 Druk. Schoonaert

PRIESTER VAN DIENST (v. 30 aug tot 5 sept)
E.H. Declercq, pastoor Haringe Tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (30 aug.)
Dokt. Bal Tel. 300072
Veearts Busschaert Tel. 44 53 63
Apoteek Dubaere - Reninge

Zondag 6 september
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cecile Vanneste,

echtgte v. Roger Cappelaere

en Maria Dan-

Anita Huyghe,

Katrien

Gemeentebericht
In samenwerking met de Nat. Maatschappij
der Waterleidingen en met de financiële me
dewerking van Staat en Provincie, onder
zoekt het Stadsbestuur de mogelijkheid om
het waterleidingsnet langs de gewone buurt-
wegen te lande uit te breiden. Alle belang
stellenden, die wensen dat het waterleidings
net aangelegd wordt langs hun straat, wor
den verzocht op het gemeentehuis een aan
vraag in te dienen voor 15 september a.s.
De nodige formulieren zijn ter beschikking
op het gemeentehuis.
Bericht aan de ouders
Vanaf dinsdag 1 september begint de school
‘5 morgens om 8.45 u. en duurt tot 11.55u.
Na de middag herbeginnen we om 13.20 u.
tot 16.05 u.
De kleuterklassen
Eveneens met 1 september aanstaande her
nemen de kleuterklassen. We hebben sedert
twee jaar 3 kleuterklassen en dit alles in het
voordeel van de kindjes zelf op de eerste
plaats. Ook de ouders zijn zeer tevreden dat
we hebben kunnen starten met 3 kleuter-
klassen, tot voldoening ook van ieder vader
en moeder die kleuters hebben.
Nu starten we opnieuw met 3 kleuterklassen.
Met Brigitte, Erna en Vera die de kleuter-
afdeling begeleiden, zijn onze kleuters in goe
de handen. Niemand betwijfelt dat.

Van ons wordt nu gevraagd dat we in de
maand september aanstaande, dus school
jaar ‘81-82, een gemiddelde aanwezigheid
zouden hebben in de 3 kleuterklassen samen
van 50 kinderen oer dag, hetzij ‘s voormid
dags of hetzij ‘s namiddags. En dit cijfer kun
nen we aan indien de ouders van onze kleu
ters meewerken om zoveel mogelijk hun
kleintjes in de maand september naar de
kleuterklas te brengen. Vanaf 1 oktober zijn
we dan weer onze drie kleuterklassen zeker.
Zo vragen we met aandrang de medewerking
van de ouders om nog eens bij het begin
van het nieuwe schooljaar, hun kleintjes naar
de kleuterklas te brengen, waarvoor we hen
vooraf reeds van harte dank zeggen.
De grot van O.L.Vr. te Proven
Dat we de mooiste grot hadden, zeer kunst-

vol gebouwd, dat is zonder twijfel waar. Dat
onze grot dagelijks bezocht werd, zowel
‘s morgens en ‘s avonds en binst de dag,
dat is ook waar. En dat Proven houdt van
zijn grot, dat is alleszins waar . .. Vrijdag II.
21 aug. ‘81 om 18.05 u. is de linkervoorkant
ingestort, gelukkig waren er op dat eigen
ste moment geen bezoekers. Ik zou dus met
aandrang vragen, als U naar de grot komt,
wil dan a.u.b. een beetje op afstand uw de
votie doen.
We zullen proberen de grot van O.L.Vrouw te
restaureren, maar dat veronderstelt vooraf
wel een beetje overweging. Misschien zijn
er wel mensen, die mij een goed idee kun
nen geven.
Bond der Gepensioneerden
Was je tevreden over de reis naar de Kluis-
berg? Dan moet je u zo vlug mogelijk laten
inschrijven voor een nieuwe namiddagreis
Albert en Jeanne hebben zich ingespannen
om u enkele aangename uren te bezorgen.
Ziehier het plan voor donderdag 3 sept.:
Vertrek op de markt om 12.30 u.
Naar Koksijde : bezoek aan orgelmuseum.
Raversijde: een kijkje op het vliegveld.
Westende: vieruurtje in ,, Zon en Zee “.

Oostende: bezoek aan het schip ,, Mercator”.
Prijs : 220 fr., alles inbegrepen.
Gelieve u in te schrijven bij : Albert Deprey
of Jeanne Busschaert.
Vootbalnieuws
Zonnebeke - T.S.C.: 0 - 0
Oefenmatch: S.K. Vlamertinge - T.S.C.
zondag om 15 u.

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

Per 1 september begint het nieuwe school
jaar ‘81-’82. Ik wens aan alle leerlingen, klei
ne en grotere hartelijk welkom, zowel voor
de kleutertjes als voor de leerlingen meis
jes en jongens van de lagere afdeling. Dit
nieuwe schooljaar zal nog eens van de leer
krachten de volle inzet vragen om de kinde
ren te begeleiden, te onderwijzen en op te
voeden. Het is een ernstige taak, het vraagt
aandacht voor ieder kind, ik durf zeggen, het
is een zware taak en een ernstige opgave
iedere dag opnieuw voor een groep leerlin
gen te staan, om van die kinderen flinke
jonge mensen te maken, om ze te leren
werken en te leren leven, Ik weet dat onze
leerkrachten zich van die roeping bewust
zijn.
Aan de kinderen zou ik zeggen : wees volg
zaam en doe uw best, het is voor uw welzijn.
En aan de ouders zou ik willen vragen een
beetje medewerking. Als er problemen zijn
met het een of het ander, wil dan op tijd
daarover spreken met de leerkracht, of de
leerkracht met de ouders. Het is maar door
samenspraak en door samenwerking dat men
kan komen tot het beste resultaat in de op
voeding van onze kinderen die we met zorg,
begrip en geduld moeten omringen.

BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Zaterdag 29 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. Gez. Jaarmis v. Cyriel Rappelet

Faes Magdalena en zoon André
Zondag 30 augustus
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Pl. Dankmis ter gelegenheid van

het Gouden Huwelijks-Jubileum van
Jean Menu-Degraeve Maria

Maandag 31 aug. - Maria Middelares
8 u. H. mis v. oven. echtg. en vader

(M.C.)
Dinsdag 1 september
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.D.R.)
Woensdag 2 september
8 u. H. mis v. overl. echtgte (G.B.)
Donderdag 3 sept. - H. Gregorius
9 u. H. mis t.e.v. de H. Geest bij ‘t

begin van een nieuw schooljaar
voor leerlingen, leerkrachten en ou
ders

Vrijdag 4 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(dank) (R.D.)
Zaterdag 5 september - H. Bertinus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. 2de gez. 6-wekenmis v. Hektor

De Coene, weduwnaar v. Rachel
Deniere



PRIESTER VAN DIENST (v. 6 tot 12 sept.)
E.H. Louagie, pastoor Roesbrugge Tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheero. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (6 sept.)
Dokt. Goudeseune Tel. 40 01 92
Veearts Vandenberghe Tel. 38 81 60
Apoteek Godderis - Oostvleteren
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Vrijdag 4 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(dank) (R.D.)
Zaterdag 5 september - H. Bertinus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. 2de gez. 6-wekenmis v. Hektor

De Coene, weduwnaar v. Rachel
Deniere

Zondag 6 september
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cecile Vanneste,

echtgte v. Roger Cappelaere
Maandag 7 september
8 u. H. mis v. oven. echtg. en vader

(M.C.)
Dinsdag 8 sept. - Maria Geboorte
8 u. H. mis v. oven. echtgte (G.B.)
Woensdag 9 sept.- H. Antonius
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius (B.)
Donderdag 10 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(dank) (P.P.P.)
Vrijdag 11 september
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (A.A.)
Zaterdag 12 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.. Kristoffel (gevers)
19 u. Ie Gez. 6-wekenmis v. Hektor

D~lanote, wedn. v. Helène Nollet en
Fe licie Depouvre

Zondag 13 september
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v.d. familie v. Etien

ne Meersseman-Vandesteene Maria

Geboorte
- Joke Boussemaere, d.v. Dirk en Katelijn

Gheysens, Blokweg 4, Proven. (geb. te Po
peringe 27 aug. ‘81)

Gemeentelijk nieuws
VERTREKKEN
- Monkerhey Frans. wegens huwelijk met

Marijke Deschuytter van Proven, Alexis
plein 11 naar Roesbrugge-Haringe, Haringe
straat 52.

Een beetje geschiedenis
Dinsdag aanstaande 8 september 81, feest
van Maria-geboorte, is het juist 35 jaar ge
leden dat de grot van O.L.Vrouw werd in
gewijd.
(Hier volgt nu het programma en de orde
van de stoet ter gelegenheid van die inwij
ding 35 jaar geleden).
8 september 1946 Proven aan O.L.Vrouw!

INWIJDING DER GROT VAN O.L.VROUW
(Proven’s dankmonument)

door Zijn Hoogw. Exc. Mgr Lamiroy,
Bisschop van Brugge

‘s voormiddags:
Te 9.15 uur : lnhal;ing van Zijn Excellentie den

Bisschop, uit het Gesticht voor Ouderlingen
Te 9.30 uur : Wijding van ‘t nieuw Hoogaltaar
Te 11.00 uur : Plechtige Hoogmis met Ponti

ficale Assistentie
‘s namiddags:

GROOTSCHE MARIA-HULDE
uit dank omdat de parochie gespaard werd
van oorlogsrampen, en al ons jongens terug

gekeerd zijn.
Te 2.30 uur: lnhaling van ‘t nieuw beeld van

O.L.Vrouw op auto-wagen, van aan de Klyt
te, door een groote afdeeling van Studen
ten - Kath. Actie - met trompetterskorps -

Muziek van Proven, en Ruiters.
Te 2.30 uur: Ook vorming van den Stoet in

de Watoustraat.
Te 3.00 uur stipt : Optocht van den Mariastoet

op de Groote Baan tot aan de Statie en
terug tot aan de Kerk, waar het Beeld af
genomen wordt en in de Kerk gedragen.

Te 4 uur in de Kerk : Wijding van t Beeld van
Onze Lieve Vrouw en Pontificaal lof.
H. Sacraments-p:rocessie - rond het Kerk
hof - gelijk te Lourdes : Al de mannen met
kaars - op 2 rijen.
Aan de Grot: Zegening der zieken - onder
aanroepingen - Sermoen door Z.E.H. Ver
haeghe, Deken van leper - laatsten zegen
Lied : Ave.

‘s Avonds: Verlichting der Grot.
(zie volgend parochieblad)
Colette Soenen
Kandidate der Landelijke Gemeenten, nodigt
allen uit tot de Hoppekoninginverkiezing ‘81

in Poperinge op zaterdag a.s. in de Maeke
Blydezaal. Vraag uw steunbriefje aan de in
gang en stem nr. 6!
De grot van O.L.Vr. te Proven
35 jaar geleden hebben Jean Menu en Cyriel
Dever samen met Pastoor Cosyn een mooie
grot gebouwd, magnifiek in mekaar gesto
ken. Nu is onze grot ontmanteld, om alle
ongelukken te vermijden. We zullen onze vol
le aandacht eraan besteden om een nieuwe
grot te bouwen.
Huis Francine
Gesloten van zaterdagmiddag 5 september
tot dinsdagmorgen 8 september
K.B. Gepensioneerden - Hartenstroef
Uitslag van de kaarting van 27 augustus.
Er waren 88 aanwezigen. 15 behaalden 3 par
tijen : 1. Reubrecht Camiel 444 pt. - 2. Maes
Sylvère 400 pt. - 3. Devos Maurice 352 pt. -

4. Dewippe Martha 343 pt. - 5. Maerten Mau
rice 340 pt. - 6. Vanhoutte Raphaël 324 pt. -

7. Dever Cyriel 300 pt. - 8. Butaye André
292 pt. - 9. Taverne Alfons 287 pt. - 10. Bus
schaert Paula 282 pt. - 11. Leys Joël 281 pt. -

12. Saesen André 261 pt. - 13. Top André
233 pt. - 14. Vandenbroucke Irma 218 pt. -

15. Butaye Marcel 217 pt.
De volgende kaarting op 10 september.
Voetbalnieuws
Sen.: oefenmatch: Vlamertinge - TSC : 0 - 5
Matchen voor het weekend:
Sen.: U.S. Ploegsteert - TSC om 15 u.
Res. 8: TSC - Un. Abele om 9.15 u.
Res. A: FC Westouter - TSC om 9.30 u.
Scholieren: TSC - SV Moorslede om 11 ii.
Knapen : FC Poperinge - TSC zat. om 14.30 u.
Briefke van uw pastoor

NIEUW SCHOOLJAAR
Dierbare parochianen,

Vaders en moeders, het <en wellicht çoed
zijn, dat U eens aan uw kinderen vertelt, wat
in dit briefje staat:
De Goede Cod heeft aan uw kinderen veel
talenten gegeven

ogen om te zien,
benen om te lopen,
spieren om te bewegen,
oren om te luisteren,
verstand om te leren ... en nog veel meer.

Wil daarover eens spreken met uw kinderen
over die talenten en dat zij tijdens het nieu
we schooljaar er goed gebruik moeten van
maken. Om een voorbeeld te geven:

Je kreeg je handjes om te werken, ook
om te spelen, ook om een handje toe te
steken - Je kreeg je handen niet om te vech
ten, om vuisten te maken.

Je kunt ook eens bij uw kinderen de aan
dacht trekken op de blinden, op de doven,
op de lammen, op de gebrekkigen, op lang.
durige zieken.
Een nieuw schooljaar is begonnen, een goe
de start is van belang. Mochten school en
thuis elkander in samenwerking aanvullen.

Ons
PftrocIiIeblild
Proven
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PRIESTER VAN DIENST (v. 13 tot 19 sept.)
E.H. Maes, pastoor Krombeke Tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (13 sept.)
Dokt. Neuville Tel. 30 03 38
Veearts Vulsteke Tel. 33 4117
Apoteek Taveirne - Woesten
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 333116

Vrijdag 11 september
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (A.A.)
Zaterdag 12 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St. Kristoffel (gevers)
19 u. le Gez. 6-wekenmis v. Hektor

Delanote, wedn. v. Helène Nollet en
Felicie Depouvre

Zondag 13 september
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v.d. familie v. Etien

ne Meersseman-Vandesteene Maria
Maandag 14 september
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader

(M.C.)
Dinsdag 15 sept. - O.L.Vr. v. Smarten
8 u. H. mis v. oven. echtgte (G.B.)
Woensdag 16 sept. - H. Cornelius
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius (B.)
Donderdag 17 sept. - H. Robertus
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius (P.P.P.)
Vrijdag 18 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(M.D.)
Zaterdag 19 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. 3e Gez. 6-wekenmis v. Hektor

De Coene, wedn. v. Rachel Deniere
Zondag 20 september
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen

10 u. 3e Gez. 6-wekenmis v. André
Deprey, wedn. v. Lydie Desomer

Tot kind Gods gedoopt
Sabrina Pecqueux, d.v. Dominique en Cathé
rine Trottein, Eeckhoute, Proven.
Geboorte
Eveline Monkerhey, d.v. Rik en Christine De
crock, Blekerijweg 86, Proven. (geb. te Pope
ringe 4 sept. ‘81).
Vertrekken
Dirk Soenen, wegens huwelijk met Martine
D’Hondt, van Proven. Blokstraat 23 naar Pope
ringe, leperstraat 171.
Soldaten met werkelijke dienst
Jacques Pareyn, Provenplein 39, Proven (in
dienst op 1 okt. ‘81).
Jaarlijks verlof
Gesloten bij Jef en Paula Couttouw-Cappoen
van zondag 13 tot en met vrijdag 18 sept.
Voor langdurige zieken
zal men met het aanstaande weekend aan de
kerkdeur een kollekte houden.
Ik hoor soms zeggen
Ja, ik hoor soms zeggen van mensen van de
parochie dat de zaterdagavondmis van nu
voort in de wintermaanden te laat wordt ge
daan. Dus de zaterdagavond te 19 u., dat is
te laat, zeggen ze. Kijk, daar zit wellicht veel
waarheid in. Dat is inderdaad laat te 7 u.
‘s avonds. Maar ik zou daarover eerst nog
meerdere stemmen willen horen.
Bibliotheek Proven
Gesloten op:

zondag 13 september
zaterdag 26 september
zondag 27 september

Hopkoningin van Proven
Is niemand anders dan Colette Soenen, Blok-
straat 23, Proven. De Provenaars delen in de
eer van de hopkoningin 81-82. We wensen
haar proficiat.
Ook Colette houdt eraan langs het Parochie-
blad alle sympathisanten en jeugdverenigin
gen te danken die haar op de troon gebracht
hebben.
Oproep voor de grot
Het is ook voor mij klaar en duidelijk gewor
den dat we het werk van Pastoor Cosyn,
35 jaar geleden, samen met Jean Menu, Cy
riel Dever en Georges Cornette, alsmede met
de steun en de hulp van vele parochianen
niet voor goed mogen laten vervallen en
verloren gaan.
De grot van O.L.Vrouw, het Provens monu
ment moet dus herrijzen op de plaats waar
ze stond. Ik meen ook te mogen zeggen, dat
het nu een stevig en kloek gebouwd monu
ment moet worden, en tevens ook een mooie
grot van O.L.Vrouw, gelegen in een aantrek
kelijk gemaakt oord (plaatsje) om er onze
devotie stil en gelovig te kunnen voldoen tot

Maria de Moeder van ons kristelijk leven,
tot wie we gaan in alle nood, geestelijke of
lichamelijke met al onze vragen en intenties.
Mochten wij met de nieuwe grot ook bij ons
zelf komen tot een heropleven en vernieuwen
van onze Mariale devotie, niet opgedrongen,
niet opgeschroefd, niet spektakulair, maar
stil, degelijk, kinderlijk, mannelijk, vrouwelijk,
gelovig en ernstig.
Mensen van Proven, het wordt uw grot. Help
mij met goede ideeën, met een schets (er
zijn mensen die dat kunnen), met een teke
ning of iets dergelijks.
Tenslotte doe ik een oproep om een handje
toe te steken eens dat de werken beginnen.
Mochten er enkele mensen zijn die een
handje willen toesteken en hun naam opge
ven in de pastorie. In de maand september
nog zullen de werken beginnen. Eendracht
maakt macht. Alleen door samenwerking ko
men we tot iets moois, Maria ter ere.
Kleuters
We danken meteen ook de moeders en de
vaders van onze kleutertjes die zo goed zijn
hun kleintjes naar de klas te brengen. We
komen tot een gemiddelde tot nu toe van
53 tot 54. Dat is zeer goed. We danken
de ouders voor hun medewerking.
Voetbalnieuws
Sen.: Ploegsteert - TSC: 0 - 4
Res. A: FC Westouter - TSC: 2 - 2
Res. B: TSC - Un. Abele: 1 - 2
Schol.: TSC - Moorslede: 0 - 8
Knapen: FC Poperinge - TSC: 4 - 2
Matcheri voor volgend weekend:
zaterdag 12 september:
Knapen : TSC - leper B om 14.30 u.
Zondag 13 september:
Sen.: TSC - FC Woesten om 15 u.
Res. A: TSC - FC Woesten om 9.30 u.
Res. B: 5K Reningelst - TSC om 9.30 u.
Schol.: FC Woesten - TSC om 9.30 u.

Briefke van uw pastoor
SCHOOIEN

Dierbare parochianen,
Schooien is een lelijk woord, maar een goe
de daad, want het komt hier op neer dat ik
zal moeten geld vragen voor de nieuwe grot
van O.L. Vrouw. Help mij a.u.b. financieel.
Ik zal mijn toer op de parochie beginnen na
15 september aanstaande. Aan U mag ik
steun vragen voor de grot. Wil daar eens se
rieus op peinzen. Alle gezinnen zullen hun
best doen. Maar er zijn verschillende gezin
nen of mensen die een serieuze duw kunnen
doen. Wat je in de handen van de pastoor
neerlegt, passeert, je weet dat het ter ere
is van O.L.Vrouw in de grot te Proven.
Beste mensen, het zal veel kosten, wil mij
a.u.b. indachtig zijn.

Moeder Maria,
Wees gegroet.

O.L.Vrouw van de grot,
help ons, bid voor ons,

bescherm ons.

Ons
PfIroeIiIeblftd
Proven
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PRIESTER VAN DIENST (v. 20 tot 26 sept.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 300391
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (20 sept.)
Dokt. Provoost Tel. 40 00 20
Veearts Goethals Tel. 300267
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
BRANDWEER Pro~ven~ 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 3331 16

Vrijdag 18 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(M.D.)
Zaterdag 19 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. 3e Gez. 6-wekenmis v. Hektor

De Coene, wedn. v. Rachel Deniere
Zondag 20 september
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. 3e Gez. 6-wekenmis v. André

Deprey, wedn. v. Lydie Desomer

Dinsdag 22 september
8 u. H. niis v. over!. echtg. en

Woensdag 23 september
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius
Donderdag 24 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot,

10 u. Gez. jaarmis v. Richard Dever
Savaete Regina

Geboorte
Greet Castryck, dochtertje van Rik en Chris
tine Vanthournout, Legerstraat 4 te Proven
(geb. te Poperinge op 11 september 1981).

In de Heer ontslapen
Maurice Bossaert, wedn. v. Margareta Cools
en van Julia Delanghe, overleden te Roes
brugge vrijdag 11 sept. ‘81 in de leeftijd van
87j. en die woensdag 16 sept. om 10 u.
te Roesbrugge werd begraven.

Kleuterklassen
We zijn over de helft van september en we
mogen zeggen dat we in de kleuterklassen
nog altijd aan een gemiddelde aanwezigheid
komen van 53. Dat is, dank zij de ouders.

Supporteren
Een prima manier en een uitstekend goed
middel om onze Provense voetbaiploeg te
steunen en te begeleiden naar de kampioens
titel, is aanwezig zijn op het plein tijdens de
match om zo onze voetballers aan te moe
digen.
Grotwerken
Met het aanstaande weekend zal aan de op
ruimingswerken begonnen worden. Ik dank
de mensen die vrijwillig hun naam hebben
opgegeven en nog zullen opgeven om een
handje toe te steken. Eens dat de ruimte
vrij is zullen we kunnen beginnen zien hoe
de nieuwe grot zal moeten geschetst en ge
pland worden. Ik ben gewaar dat Proven zo
eens zo anders gaarne zal meewerken.

Kerk met doodgewone mensen
Dit foldertje dat in ieder huis wordt afge
geven, is meer dan de moeite waard om te
lezen.
In de Blekerijweg
Ik ben mijn toer voor de grot begonnen in
de Blekerijweg. Ik moet seffens bekennen

ik wist niet dat ik zô gaarne gezien ben
door de mensen “. Ik dank alle gevers.
Over de kerk
Er zal in het komende jaar veel gesproken
worden over ,, de kerk “. Niet alleen in de
kerk, maar ook tijdens de catechese in de
scholen, wellicht ook op de vergaderingen
van allerlei verenigingen.
Mensen, het beste kenmerk van de chris
tenen is niet ,, de gehechtheid aan de kerk “.

Je hebt geloof de dag van vandaag langs alle
kanten, maar flauwer geloof in de kerk. Velen
zijn dakloos geworden. Ze zijn schuw van
onder het dak van de kerk te komen staan.
Mag ik vragen : begin eens met aandacht
het foldertje te lezen: KERK MET DOODGE
WONE MENSEN.
K.B. Gepensioneerden - Hartenstroef
Uitslag van de kaarting. Er waren 80 aanwe
zigen. 9 behaalden 3 partijen
1. Geerardijn Gaston 320 pt. - 2. Goussey Ca
miel 311 pt. - 3. Depyper Maria 306 pt.
4. Kino Firmin 289 pt. - 5. Brysbaert Maurice
287 pt. - 6. Matton Suzanne 276 pt. - 7. Mern
hout Maria 266 pt. - 8. Vanhoucke Marguerite
262 pt. - 9. Desmytter Guillaume 204 pt.
De volgende kaarting donderdag 24 septem
ber.
Voetbalnieuws
Sen.: TSC - FC Woesten: 3 - 0
Res. A: TSC - FC WOESTEN: 4 - 2
Res. 8: Reningelst - TSC: 7 - 4
Schol.: FC Woesten - TSC: 3 - 2
Knapen: TSC - leper B: 0 - 0
Matchen voor volgend weekend:
Zaterdag:
Knapen : Langemark - TSC om 14.30 u.
Zondag:
Sen.: Houthem - TSC om 15 u.
Res.: TSC B - TSC A om 9.15 u.
Schol.: TSC - Langemark om 11 uur

Briefke van uw pastoor
NAGELBIJTEN

Dierbare parochianen,

Nagelbijten is bij kinderen meestal een slech
te gewoonte en voorzeker ongezond. Ik her
inner mij als kind dat ik ook nog een hele
periode op mijn nagels heb gebeten. Mijn
moeder was daarvoor niet welgezind en met
reden ook, want in ‘t bijzijn van andere men
sen is het zelf een beetje onbeleefd. Telkens
ik op mijn nagels beet, tikte moeder nogal
hard op mijn vingers om die lelijke gewoonte
af te leren.
Nagelbijten bij groter wordende jongens en
meisjes kan voorkomen uit zenuwachtigheid
in tijd van de examens of wijl ze in spanning
naar de televisie kijken.
Verleden week was er een brave mens van
Proven die zag dat de pastoor op zijn nagels
beet ... en hij riep mij toe van de andere
kant van de straat: ,, mijnheer pastoor, heb
je zorgen ? “ En ik zei : ,,waarom zeg je dat,

heb je zorgen “? ,, Wel,” zegde hij, ,, omdat
ik zie dat je op je nagls bijt. Bij grote mensen
is dat een teken van zorgen .. . “ Ik dacht
bij mezelf: ,, inderdaad, hij kan wel gelijk
hebben: nagelbijten is een teken van zorgen
hebben, want voor dezelfde pastoor: eerst
de kerk restaureren en nu de grot
En die brave man heeft mij binnen geroepen
om de zorgen een beetje te helpen ver
zachten. Dank U, goede mens.

Ons
Pfirochiebkld
Proven
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Maandag 21 sept. = H. Mattheus
8 u. H. mis v. over!. echtgte (G.B.)

Zorgen - wensen - intenties
Er zijn nog veel mensen die hier of elders
in stilte bidden (zonder iemand voor te spre
ken), opdat hun wensen of intenties zouden
mogen vervuld worden. Mocht zo’n gebed
gepaard gaan met groot geloof. Met geld kun-

vader nen vele wensen vervuld worden, maar toch
(M.C.) niet alle zorgen opgelost worden.

(B.)

genezing (G.)
Vrijdag 25 september
8 u. H. mis v. over!. echtg. (M.D.)
Zaterdag 26 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
Sint-Kristoffel (gevers)

19 u. Gez. jaarmis v. Martha Castryck,
ecl-itgte v. Valeer Morreel

Zondag 27 september
8 u. Gez. jaarmis v. Achiel Claeys

Becideleem Lucie en dochter Martha



PRIESTER VAN DIENST (v. 27 sept. tot 3 okt.)
E.H. Declercq, pastoor Haringe Tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (27 sept.)
Dokt. Vandenberghe Tel. 30 06 37
Veearts Busschaert Tel. 44 53 63
Apoteek Kestel:ijn - Roesbrugge
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Vrijdag
8 u. H.
Zaterdag 26 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
Sint-Kristoffel (gevers)

19 u. Gez. jaarmis v. Martha Castryck,
echtgte v. Valeer Morreel

Zondag 27 september
8 u. Gez. jaarmis v. Achiel Claeys

Bed deleem Lucie en dochter Martha
10 u. Gez. jaarmis v. Richard Dever

Savaete Regina
Maandag 28 september
8 u. H. mis v. over!. echtgte (G.B.)

cke.

Kleutertjes
Dank U dat je zo dapper zijt opgekomen. We
zullen zeker in de maand september komen
aan een gemiddelde aanwezigheid van boven
de 50 kleintjes per dag. Het ware te hopen
dat er ook op het laatste van de maand
september geen zieken zijn. We danken nog
maals meteen alle ouders voor hun gewaar
deerde medewerking.
Grotwerken
U kunt zelf vaststellen dat er al veel oprul
mingswerk gebeurd is. De crypte is blijven
staan en is ook kloek genoeg. Nu zal rondom
een dikke basis gegoten worden waarop de
nieuwe grot sterk en stevig zal gebouwd
worden. Eerstdaags zullen we ook een schets
en een plan in handen hebben en dit alles
ook met de medewerking van kundige Prove
naars. Ik dank ook meteen nog eens al die
genen die een handje toesteken per gelegen
heid.
O.L. Vrouw van de grot

Liefdevolle Maagd Maria,
gedenk dat men nooit heeft gehoord
dat iemand die tot U zijn toevlucht nam,
verlaten is geworden.

Om steun voor de grot heb ik reeds de
Blekerijweg en de Blasiusstraat gedaan (nog
een paar die niet thuis waren) en nu ben
ik bezig in het Provenplein van huis tot huis.
Ik moet bekennen dat de mensen mij goed
ontvangen en ik ben ook sterk gewaar dat de
bevolking ervan houdt dat er te Proven een
grot van O.L.Vrouw blijft bestaan, Ik dank
alle gevers.
Foldertje over ,, de kerk”
Wordt deze week in de huizen verspreid. Wil
eens lezen.
De bloedtransfusiedienst schrijft

Zeer Geachte Heer Pastoor.
Mogen wij U weer eens vragen de

volgende bloedkollekte in Proven op donder
dag 1 oktober ‘81 van 18.30 tot 21 uur, in
de Parochiezaal ,, St.-Jozef” én tijdens de
goddel:ijke diensten van het weekend van
26 - 27 sept. én in het parochieblad van de
week ervoor (24 sept.) te willen aanbevelen.
In naam van de vele zieke mensen die aan
Uw en onze onbaatz:uchtige vrijwilligersinzet
hun leven te danken hebben, betuigen wij U
onze zeer oprechte erkentelijkheid.

Met de meeste hoogachting,
Kristiaan ERARD, voorzitter.

Vuile Mong en de Vieze Gasten in hun
tent te Proven op vrijdag 25 sept.
- Te 17 u.: ,, Hulp, meisjes aan boord “, een

knalprogramma waar ieder kind zal van
genieten Toegang : slechts 40 fr.

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

- Te 20 u.: ,, Alle hens aan dek “, een humo
ristisch totaalspektakel, waarin tal van fol
kloristische politiekers op de korrel worden
genomen. Toegang: voorverkoop 100 fr.,
aan de tent: 120 fr.

Een organisatie van het Davidsfonds, in sa
menwerking met de Provense K.L.J. en ,, Die
Croone
Café ,, De Bascule”
De uitbaatster van café ,, De Bascule”, Jac
queline Rabat, Provenplein 15, Proven, laat
weten dat de weegbrug iedere maandag gans
de dag gesloten is. Dat allen die hun vervoer
willen wegen, daarmee rekening houden.
K.B. Gepensioneerden
Ter herinnering : woensdag 30 september te
14 uur in de zaal ,, St.-Jozef “, spreekbeurt
door mevr. Lommaert: Woonwensen voor
bejaarde mensen.
Let wel : er wordt u gratis een vieruurtje
aangeboden met ... een gratis tombola. Ook
Pater Eric Maes zal ons vergasten met dia’s
over zijn missie.
Voetbalnieuws
Sen.: FC Houthem - TSC: 5 - 3
Res.: TSC B - TSC A: 0 - 3
Matchen voor volgend weekend:
Zaterdag 26 september:
Knapen: TSC - Zonnebeke om 14.30 u.
Zondag 27 september:
Sen.: TSC - Beselare om 15 u.
Res. A: TSC - Sassp. Boezinge om 9.30 u.
Res. B: FC Poperinge - TSC om 9.30 u.
Schol.: Vlamertinge - TSC om 9.30 u.

Briefke van uw pastoor
SPULLENHULP?

Dierbare parochianen,
Spullenhulp, wat is dat voor iets? Het woord
zelf zegt het: hulp met allerlei spullen : kle
deren, ondergoed en linnen voor mannen,
vrouwen en kinderen. Spullenhulp vraagt geen
geld, maar ze vragen wel, dat wij in onze
kasten en laden het linnen en de klederen
eens zouden sorteren die we zelf niet meer
gebruiken, maar die nog kunnen gebruikt
worden, door mensen die het nodig hebben.
Ieder jaar, schrijft ,, Spullenhulp “, ter gele
genheid van onze doortocht in de parochie
van Sint-Victor te Proven, toont de ganse
bevolking hoe gevoelig zij is voor het vraag
stuk van de ongelukkigen van eigen land en
volk en haar mildheid is steeds bewonde
renswaardig. Dank zij de medewerking van
al die goede mensen, is onze oogst altijd
prachtig en dit sukses laat ons toe allerlei
noodlijdenden bij te staan en ook een deel
van de opbrengst te besteden aan de ver
laten en verwaarloosde jeugd van uw provin
cie..
Binnen enkele dagen zal de radiowagen van

Spullenhulp “ plastieken zakken uitreiken
om er linnen of klederen die U niet meer
gebruikt te kunnen insteken. Op vrijdag 9
oktober zullen die pakjes afgehaald worden.

Ons
Pftrochleblftd
Proven
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10 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Maria
Verhille, wed. v. Henri Vandenbrou

25 september
mis v. over!. echtg. (M.D.)

Dinsdag 29 september -

HH. Michael - Gabriël - Rafaël
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius (B.)
Woensdag 30 september - H. Jerome
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

(genezing) (G.)
Donderdag 1 oktober - H Theresia
8 u. H. mis v. over!. echtg. (M.D.)
Vrijdag 2 okt. - H. Engelbewaarders
8 u. H. mis v. over!, moeder (M.D.R.)
Zaterdag 3 oktober
11 u. Pl. huwelijksmis v. Marc Sockee!

en Katrien Debeer
19 u. 4e gez. 6-wekenmis v. Hektor

De Coene, wedn. v. Rachel Deniere
Zondag 4 oktober
8 u. Cez. gem. mis v.d. parochianen



E. H. Louagie, past. Roesbrugge. Tel.
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheero. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (4 oktober)
Dokt. Vandercruysse. Tel. 30.06.47
Veearts Vandenberghe. Tel. 38.81 .60
Apotheek Dubaere, Reninge.

10e Jaargang Nr 39 2 okt. 1981 Verantw.

10 u. Pl. Dankmis vw. het Feestkomi
Bruiloft v. Jean Menu en Maria De-
telt, ter gelegenheid v.d. Gouden
graeve.

Een stukje kermisprogramma
Vrijdag 2 oktober om 19.30 u.: Schieting aan
de liggende wip in de zaal ,, Sint Elooi “ bij
G. Devroedt-Bogaerd.
Wie gaat er dit lezen?
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,
voor de vrede in de wereld, voor ons land,
voor de missies en voor vele andere persoon
lijke intenties. Men kan best bidden, niet al
leen als men in nood is, maar in alle omstan
digheden is het gebed noodzakelijk en nuttig.
0. L. Vrouw van de grot in deze Rozenkrans-
maand, bid voor onze Provense gezinnen.
Grotwerken
Deze week worden nog versterkingen uitge
voerd in de grond. Er is belangstelling voor
onze grot van 0. 1. Vrouw, zo eens zo anders.
Er zijn mensen die gaarne komen helpen,
zeer vrijwillig en andere mensen uit ieder ge
zin geven iets voor de grot. De Blokstraat is
gedaan en thans ben ik begonnen aan de
Couthoflaan. Dank aan allen.
Verhuizing
Anne-Mie Pareyn, Blokstraat 10, Proven naar
Obterrestraat 44A Proven.
Ronny Vandromme
Ronny Vandromme, Coiffure dames, Blekerij
weg 12, Proven opent zijn kapsalon op dins
dag 6 oktober 1981. Open: iedere dag van
8 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur, alsook op
zondagvoormiddag. Afspraak gewenst. Slui
tingsdag de maandag. Tel. 057/30 09 58
K.B.G.-haîvedagreis
Op maandag 5 oktober, trekken we naar Wou

~ -~ men en bezoeken de Blanckaert (waterreservoir). Daarna naar de Diksmuidse oktober-
feesten. Iedereen krijgt er een cadautje en
er is een rijkbegiftigde tombola voor de aan
wezigen. Prijs : 195 fr., drinkgeld inbegrepen
+ 40 fr. toegangsprijs. Vertrek op de markt
te 12.30 u. Wilt ge in deze laatste mooie da
gen nog eens genieten van een gezellig uit
stapje, haast u dan om in te schrijven bij
Jeanne Busschaert of Jeanne Lecomte.
K.B. Gepensioneerden - Hartenstroef
Uitslag kaarting. Er waren 92 aanwezigen.
13 Behaalden 3 partijen
Versaevel Marcel 431 p. - Lamaire Marcel 380
Vanhamme Roger 377 p. - Deturck Honoré 360
Planqueel Maurice 347 p. - Gantois Albert 346
Saesen André 335 p. - Morreel Valère 311 p.
Brysbaert Maurice 259p. - Thery Nestor 248
Top Alida 194 p. - Loor Cyriel 192 p.
Decat Oscar 176p.
De volgende kaarting is kermiskaarting op

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

donderdag 8 oktober. Donderdag 1 oktober
om 14 u. : geleid bezoek aan het Instituut De
Lovie voor de gepensioneerden.
2e maal Rob de Nijs voor Wielerciub
Proven
Op zaterdag 3 oktober om 20 u. organiseert
Wielerclub Proven voor de tweede maal een
grootse show- en dansavond in zaal Maeke
Blijde te Poperinge. Deze grandioze avond
wordt verzorgd door The Lovin’ Angels en su
pervedette Rob de Nys begeleid door The
Golden Bis Band. Rendez-vous op 3 oktober
om 20 u. in zaal Maeke Blijde.
Muziekvereniging ,, De Volksvreugd”
Wij zullen zo vrij zijn U binnenkort opnieuw
een steunkaart aan te bieden. We zijn ervan
overtuigd op uw mildheid te mogen rekenen
en danken U ook hartelijk bij voorbaat.
Yvonne Veniere
laat hierbij weten dat zij haar winkel stopzet.
Wenskaarten, tabak, sigaren, sigaretten en
lederwaren worden verder verkocht door Eric
Cappelaere. Aanvaarden van alle drukwerken
wordt voortgezet door André Boussemaere.
Ook de rest van dranken worden verder uit
verkocht -20, -25, -30 fr. Langs deze weg
dank ik mijn kliënteel.
Voetbalnieuws
Seniors: T.S.C. 1-2 Beselare
Res. A: T.S.C. 0-2 Boezinge
Res. B: F.C. Poperinge 0-3 T.S.C.
Scholieren : S.K. Vlamertinge 1-2 T.S.C.
Knapen: T.S.C. 1-1 Zonnebeke
Matchen voor het weekend:
Zaterdag 3 oktober:
Knapen: S.K. Elverdinge - T.S.C. te 14.30 u.
Zondag 4 oktober:
Seniors: S.K. Nieuwkerke - T.S.C. om 15 u.
Res. A: B.S. Poperinge - T.S.C. om 9.30 u.
Res. B: T.S.C. - Brielen Sp om 9.15 u.
Scholieren : T.S.C. - Boezinge om 11 u.
Briefke van uw pastoor

ZATERDAGAVONDMISSEN
Dierbare parochianen,

U hebt het reeds vernomen, dat we vanaf
zaterdag 3 oktober ‘81 in de wintermaanden
dus, twee avondmissen doen, namelijk te
17 u. en te 19 u. Op die manier komen we te
gemoet aan het verlangen van vele mensen
om de zaterdag een vroegere avondmis te
hebben. Maar we willen ook de wens van an
deren die liever hun avondmis te 19 u. bewa
ren respecteren. Dus er wordt aan de wens
van alle twee voldaan, een avondmis te 17 u.
en een avondmis te 19u.
Voor wat de familiemissen betreft de zater
dagavond, wel ik laat vrijelijk de keus aan de
familie zelf, die daarover mag beslissen. De
kwestie is, dat U ons parochieblad raadpleegt
om te weten voor wie de familiemis is en
op welk uur.
Moest U nog inzien, dat ‘t een of ‘t ander
kan verbeteren in de kerk, dan moogt U dit
altijd laten weten.

Ons
Puroehiebiud
Proveri

PRIESTER VAN DIENST (v. 4 tot 10 oktober)
30.03.74

BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Vrijdag 2 okt. - H. Engelbewaarders
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.D.R.)
Zaterdag 3 oktober
11 u. Pl. huwelijksmis v. Marc Sockeel

en Katrien Debeer
17 u. Gez. mis v.d. parochianen
19 u. 4e gez. 6-wekenmis v. Hektor

De Coene, wedn. v. Rachel Deniere
Zondag 4 oktober
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Maria

Verhille, wed. v. Henri Vandenbrou
cke.

Maandag 5 oktober - H. Theresia
8 u. H. mis v. oven. echtg. en vader

Dinsdag 6 oktober - H. Bruno
8 u. H. mis t.e.v. de H. Antonius (B.)
Woensdag 7 oktober

- O.L.Vr. v.d. Rozenkrans
8 u. H. mis v. overl. echtg. (M.D.)
Donderdag 8 oktober
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid en

O.L.Vr. v.d. grot (Z.W.)
Vrijdag 9 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot,

bijz. int. (M.)
Zaterdag 10 oktober
17 u. Gez. mis v.d. parochianen
19 u. Gez. jaarmis v. Geert Christiaen
Zondag 11 oktober - oktober-kermis
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen



PRIESTER VAN DIENST (v. 11 tot 17 okt.)
E.H. Maes, pastoor Krombeke Tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (11 oktober)
Dokt. Verhoeve Tel. 38 82 71
Veearts Vulsteke Tel. 33 4117
Apoteek Darras - Alveringem
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Vrijdag 9 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot,

bijz. int. (M.)
Zaterdag 10 oktober
17 u. Gez. mis v.d. parochianen
19 u. Gez. jaarmis v. Geert Christiaen
Zondag 11 oktober - oktober-kermis
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Pl. Dankmis vw. het Feestkomi

teit, ter gelegenheid v.d. Gouden
Bruiloft v. Jean Menu en Maria De
graeve.

Maandag 12 oktober
9 u. Dienst v.d. parochianen
Dinsdag 13 oktober
9 u. Jaarmis v.d. gesneuvelden v. bei

de wereldoorlogen
Woensdag 14 okt. - H. Donat
8 u. H. mis v. overl. vader (M.B.)
Donderdag 15 okt. - H. Theresia
8 u. H. mis v. overl. echtg. (M.D.)
Vrijdag 16 okt. - H. Margriet
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffe! (gevers)
Zaterdag 17 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Gabrielle Dumon,

echtgte v. Achiel Devos
19 u. 3e Gez. 6-wekenmis v. Maurits

Alderweireldt, echtg. v. Martha De
wippe

Zondag 18 oktober
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen

10 u. Gez. jaarmis v. Zulma Lamaire,
echtgte v. Gery Peperstraete

Tot kind Gods gedoopt
Eveline Monkerhey, d.v. Rik en Christine De
crock, Blekerijweg 86, Proven.
Grotwerken
De voorbereidende werken gaan verder. Be
nevens twee sterke fundaties van de oude
grot, werden nog twee sterke voetingen bij-
gegoten. We danken voor de vrijwillige me
dewerking.
Intussen ga ik steeds voort van buis tot huis
om steun te vragen voor de nieuwe grot van
O.L.Vrouw. Intussen heb ik om zo te zeggen
met de Couthoflaan, met de Molendreef, met
de Terenburgseweg, met de Mazemanlaan en
met de Blokweg gedaan. Ik moet bekennen
dat de mensen gaarne geven voor de grot,
CL. Vrouw ter ere. Dank aan allen.

Oktober kermis - programma
VRIJDAG 9 OKTOBER

om 20 u.: kermiskaarting bij A. Buseyne.
vanaf vrijdag : enveloppetrekking bij F. No

tredame t.v.v T.S.C. en de Wielerklub.
ZATERDAG 10 OKTOBER

om 14.30 u.: wielerwedstrijd voor juniores.
Voetbalwedstrijden
om 10 u. : T.S.C. - F.C. Woesten (knapen)
om 15 u. : T.S.C. - S.K. Elverdinge (seniors).
vanaf 18 u. : caféspelen in de herbergen van

het dorp.
om 20 u. : Vendeliers t-dansant in zaal ~St.

Elooi “. - Inkom 60 fr. - mr.: K.L.J. Proven.
vanaf zaterdag : doorlopende enveloppetrek

king in café ,, De Bascule “ t.v.v. vogelpik
club.

ZONDAG 11 OKTOBER
Gouden bruiloft van het echtpaar Jean Menu

Degraeve Maria.
Om 10 uur: plechtige dankmis waarna re
ceptie in ,, ‘t Rozenhof

om 13.30 u.: Grote Prijs ,,Bieren Wielemans”
voor beroepsrenners.

om 20 u.: groot kermisbal in zaal ,, ‘t Rozen-
hof ‘ - Inkom vrij.

DINSDAG 13 OKTOBER
om 11 u. : feestvergadering in ,, ‘t Rozenhof

voor de gepensioneerden. Eucharistievie
ring - feestmaal - hulde aan jubilarissen.

‘s avonds: kermiskaarting in café ,. De Bas
cule “.

WOENSDAG 14 OKTOBER
om 19 u. : prijsschieting voor de leden van

de St.-Sebastiaansgilde in zaal ,, St.-Elooi
DONDERDAG 15 OKTOBER

‘s avonds: kermiskaarting bij A. Lemahieu.
VRIJDAG 16 OKTOBER

om 20 u. : vogelpikwedstrijd in De Bascule”.

Oudstrijders 1940-45
Fakkelloop op zaterdag 17 okt. ‘81. De oud-
strijders 1940-45 worden uitgenodigd om te
genwoordig te zijn op de fakkelloop op zater
dag 17 okt. ‘81.

Om 13.35 u. : neerleggen van bloemen bij
het monument van de gesneuvelden en over
handiging van de fakkel.
Om 13.40 u.: overbrenging van de fakkel naar
Roesbrugge om die daar door te geven aan
Roesbrugge.
,, Kristenen voor alle tijden”
Een lessenreeks die doorgaat te leper in de
konferentiezaal van het Stadhuis de vrijdag
avond te 20 u. tot 22 u. op vrijdag 16, 23 en
30 oktober. Men kan inschrijven door 400 fr.
te storten op p.c.r. nr. 000-0446922-43 van
Theologisch Centrum, Grootseminarie, Brug-
ge. Zeer degelijke sprekers. Daarover kan
men nog meer inlichtingen bekomen in de
pastorie.
K.A.V.-nieuws
Op dinsdagnamiddag 13 oktober om 13 u.
wordt een demonstratieles gegeven in de
zaal ,, St.-Jozef “. Deze les heeft als thema

Wikkelrok voor dames “ en wordt gegeven
door mevr. Cauwelier-Ostyn. We verwachten
een ruime belangstelling.
Voetbalnieuws
Sen.: SK Nieuwkerke - TSC: 0 - 0
Res. B: TSC - Brielen Sp.: 1 - 3
Res. A: BS Poperinge - TSC: 3 - 1
Schol.: TSC - Boezinge: 2 - 3
Zaterdag 10 oktober:
Knapen : TSC - FC Woesten om 9.30 u.
Sen.: TSC - Elverdinge om 15 u.
Zondag 11 oktober:
Res. A: TSC - Un. Abele om 9.30 u.
Res. B: Elverdinge - TSC om 9.30 u.
Schol.: Dikkebus - TSC om 9.30 u.
Briefke van uw pastoor

VREUGDE
Dierbare parochianen,

Vreugde is een geneesmiddel. Ik zou zeggen:
vreugde is Gods geneesmiddel. Ja, ‘t is waar,
drukker.de zorg, angst, alle roest des levens
moest worden weggeschuurd door vrolijk
heid of vreugde. Vrolijkheid is een van de
beste geneesmiddelen.
Een mens zonder vreugde, zonder vrolijkheid
is als een wagen zonder veren, waarin men
op onaangename wijze wordt dooreenge
schud.
Een vrolijk mens daarentegen heeft veel
van een wagen met veren waarin men over
de slechtste wegen kan rijden, en geen an
dere gewaarwording ondergaat dan die van
een aangename schommeling, en zo wordt
het prettig.
Ja, ik voel soms dat mijn knieën niet meer
zo soepel buigen, en dat lumbago gereed zit
om mij in de rug aan te vallen, en die prik
kelhoest blijft ook maar niet weg, ... en toch
voel ik mij lekker, toch voel ik mij goed,
ik mag daarom niet met een ellenlang ge
zicht rondlopen, want dat zal de kwaal veel
erger maken.
Ik moet tegen een stootje kunnen en vooral
een opgeruimd mens blijven. Zeker, het
Woord van God is een blijde Boodschap.

Ons
Pflrochieblftd
Proveri
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GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (18 oktober)
Dokt. Vandercruysse Tel. 30 06 47
Veearts Busschaert Tel. 44 53 63
Apoteek Leroy - Watou

Vrijdag 16 okt. - H. Margriet
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d.

echtgte v. Gery Peperstraete
Maandag 19 oktober

echtgte v. Henri Beudaert e.v. haar
over!, ouders

10 u. 5e gez. 6-wekenmis v. Maria Ver
hille, wed. v. Henri Vandenbroucke

Oudstrijders 1940-45
Fakkelloop op zaterdag 17 okt. ‘81. De oud-
strijders 1940-45 worden uitgenodigd om te
genwoordig te zijn op de fakkelloop op zater
dag 17 okt. ‘81.
Om 13.35 u.: neerleggen van bloemen bij
het monument van de gesneuvelden en over
handiging van de fakkel.
Om 13.40 u.: overbrenging van de fakkel naar
Roesbrugge om die daar door te geven aan
Roesbrugge.
Huwelijksaankondiging
Guido Pareyn, Roesbruggestraat 1, Proven en
Carine Algoët, Dorpplaats, Beveren-lJzer.

Kristenen voor alle tijden”
Een lessenreeks die doorgaat te leper in de
konferentiezaal van het Stadhuis de vrijdag
avond te 20 u. tot 22 u. op vrijdag 16, 23 en
30 oktober. Men kan inschrijven door 400 fr.
te storten op p.c.r. nr. 000-0446922-43 van
Theologisch Centrum, Grootseminarie, Brug

grot en ge. Zeer degelijke sprekers. Daarover kan
men nog meer inlichtingen bekomen in de
pastorie.
Missiezondag verschoven
Oktobermaand is de missiemaand. Maar om
dat onze missionaris, pater Eric Maes bezet
is om de eerstkomende zondagen elders te
gaan preken, hebben we missiezondag verzet
naar een latere datum.
K.B. Gepensioneerden - hartenstroef
Uitslag van de kaarting van 8 oktober. Er wa
ren 88 aanwezigen. 11 behaalden 3 partijen.
1. Veyer Georges 477 pt. - 2. Goudenhooft
Germain 346 pt. - 3. Regheere Joël 344 pt.
4. Brysbaert Maurice 342 pt. - 5. Gruwez Mi
chel 314 pt. - 6. Vandenbroucke Omer 302 pt.
7. Catteeu Joseph 278 pt. - 8. Saesen André
266 pt. - 9. Callens Joseph 259 pt. - 10. Ley
naert Maurice 217 pt. -11. Pacco Achiel 213 pt.
De volgende kaarting op donderdag 22 okt.
K.V.G. Poperinge

(V c ) Mevr. Devooght-Vandromme Agnes is nu aangewezen als kernlid voor de Katholieke Ver
eniging voor Gehandikapten te Proven van de
afdeling Poperinge. Personen uit Proven die
wensen aan te sluiten kunnen zich wenden
op volgend adres: Provenplein 62, 8994 Pro-
ven. Zondag a.s. 18 okt. is er een groot feesten in de zaal Benedictinessen te Poperinge om
14 u. Nieuwe leden kunnen zich nog laten
inschrijven en zijn er hartelijk welkom.
Vervolg kermisprogramma

VRIJDAG 16 OKTOBER
om 20 u.: vogelpikwedstrijd in ~De Bascule”.

ZATERDAG 17 OKTOBER
om 20 u.: vogelpikwedstrijd bij G. Vandrom

me — Proven - Winnezele

ZONDAG 18 OKTOBER
vanaf 14 u.: loopwedstrijd ~Kampioenschap

der landelijke gemeenten
om 15.30 u.: ballonwedstrijd. Gratis één bal-

ton per kind. Uittoting om 17.30 u. bij Gil
berte Dever.

ZATERDAG 24 OKTOBER
om 20 u. : S.P. T-dansant in zaal ,, ‘t Rozen-

hof - inkom 60 fr.
Rondom de grot
Niet alleen de nieuwe grot verdient onze
volle aandacht, maar ook de plaats vôör en
rondom de grot moet een degelijke verande
ring ondergaan. Het zou moeten een mooi,
stil en intiem plekje worden. Wie naar de
grot komt moet kunnen tot rust komen, moet
kunnen een moment verpozen stil alleen of
met twee. ‘t Is daarom dat we de omgeving
van de grot zullen beplanten met bomen en
struiken en bloemen. De toegang tot de grot
zou best een heel smal wegeltje zijn. Eens
daar binnen is men niet meer gezien van de
buitenwereld. Dan kan men links of rechts
of midden in een open plek op een houten
bank rustig gaan neerzitten om er te bidden,
te bezinnen, te zingen of te fluiten. Men kan
daar soms ook eens verdrietig zijn of blij,
zonder dat iemand het ziet, zonder dat ie
mand anders het moet weten.
Onze Lieve Vrouw van de grot, ik bied U de
vele onbekende intenties van de mensen
van Proven aan.
Voetbalnieuws
Sen.: TSC - SK Elverdinge: 3 - 0
Res. A: TSC - Un. Abele: 1 - 0
Res. B: SK Elverdinge - TSC: 2 - 2
Zaterdag 17 oktober:
Knapen : VK leper: TSC om 14.30 u.
Zondag 18 oktober:
Sen.: BS Geluveld - TSC om 15 u.
Res. A: SK Reningeist - TSC om 9.30 u.
Res. B: TSC - FC Westouter om 9.15 u.
Schol.: TSC - Un. Abele om 11 u.

Briefke van uw pastoor
DENKT EENS NA

Dierbare parochianen,
Een klein momentje maar, vraag ik uw aan
dacht. Lees eens en denk na.

OVER DE KERK”
— een handvol mensen
— doodgewone mensen
— een troepje herders
— enkele wijzen zonder pretentie
— een jong meisje uit een dorp
— een zootje vissers die alles achter lieten
— mensen zoals gij en ik, die al vele nach

ten zijn uitgevaren om niets te vangen
— mensen met rimpels en zorgen
— verlegen om vele dingen
— bereid om kontakt op te nemen met God,

maar liefst ‘s nachts
— ja, de kerk, een handjevol mensen — ik

heb U uitverkoren
— Kerk = zijn kleine gewone mensen, ge

roepen om Gods volk te zijn

Ons
PfIrochIeblftd
Proven
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E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 30 03 91
PRIESTER VAN DIENST (v. 18 tot 24 oktober)

BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

St.-Kristoffel (gevers)
Zaterdag 17 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Gabrielle Dumon,

echtgte v. Achiel Devos
19 u. 3e Gez. 6-wekenmis v. Maurits

Alderweireidt, echtg. v. Martha De-
wippe

Zondag 18 oktober
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Zulma Lamaire,

8 u. H. mis v. over!, vader (M.B.)
Dinsdag 20 oktober
8 u. H. mis v. over!, familie (D.V.)
Woensdag 21 oktober
8 u. H. mis v. oven, ouders en fam.

Donderdag 22 oktober
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid en

O.L.Vr. v.d. grot (l.W.)
Vrijdag 23 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot

St.-Knistoffel (gevers)
Zaterdag 24 oktober
17 u. Gez. mis v.d. parochianen
19 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. Hektor

De Coene, wedn. v. Rachel Deniere
Zondag 25 oktober
8 u. Gez. jaarmis v. Martha Claeys,



PRIESTER VAN DIENST (v. 25 tot 31 okt.)
E.H. Declercq, pastoor Haringe Tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (25 oktober)
Dokt. Bal Tel. 30 00 72
Veearts Vandenberghe Tel. 38 81 60
Apoteek Vandaele - Lo
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Vrijdag 23 oktober

Woensdag 28 oktober
8 u. H. mis v. oven, ouders en fam.

(V.C.)
Donderdag 29 oktober
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid en

O.L.Vrouw v.d. grot (l.W.)
Vrijdag 30 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vrouw v.d. grot

en St.-Knistoffel (gevers)
Zaterdag 31 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Maurits Borra,

echtg. v. Madeleine Brysbaert
19 u. Gez. mis v. Frans Hauspie en

oven. fam. Boedts-Vermeu)en vw.
Vniendenkningers Poperinge

Zondag 1 november - Aflerheiligen
8 u. Gez. jaarmis v. Alice Mortaigne,

echtgte v. Maurits Legrand
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez,

z.v. Michel en Maria Fockenoy

K.B. Gepensioneerden
Voor wie ingeschreven is voor de reis naar
Veurne (Suikerfabriek) op dinsdag 27 okto
ber willen wij eraan herinneren dat de bus
te 12.30 u. stipt op de Marktplaats zal ver
trekken.
Aanwezigheid
Een paar keren in één jaar wordt er op ieder
parochie van het bisdom Brugge, dus in West-
Vlaanderen een enquete gehouden over de
zondagsmispraktijk. Met andere woorden : er
wordt een onderzoek gedaan op een bepaald
week-end hoeveel mensen van de parochie
in al de missen samen aanwezig zijn. U moet
wel verstaan, er wordt geen onderzoek ge
daan naar wie aanwezig is. Er wordt alleen
geteld : hoeveel aanwezigen er zijn.
Die telling is in onze parochiekerk gebeurd
op zaterdag 17 en zondag 18 oktober ‘81 in
al de missen. Ik geef u de cijfers:
1. zaterdagavondmis:

te 17.u.:

samen
2. Zondagmissen:

te 8 u.
te 10 u.:

161 aanwezigen
159 aanwezigen

samen : 374 aanwezigen
Voor zaterdag en zondag 17 en 18 oktober ‘81
in de parochiekerk Sint-Victor een totale
aanwezigheid van

zaterdagavondmissen : 320 aanwezigen
zondagmissen : 374 aanwezigen

694 aanwezigen
Daarbij moeten we nog voegen die kerkgaan
de mensen van Proven die juist dit week-end
door familieomstandigheden elders naar de
mis geweest zijn. Dus, we zouden een cijfer
mogen schrijven van boven de 700. En dat
is voorwaar een hoog cijfer. We zijn nog in
Proven met een grote groep.
De Lovie
Ook De Lovie meldt mij dat in datzelfde
week-end 17 en 18 oktober, men een aan
wezigheid in de H.H. Missen telde van 306
aanwezigen : jongens van De Lovie en per
soneel samen.
52 jaar sekretaris
Na 52 jaar belangeloos het sekretariaat van
de Bond van Grote en Jonge Gezinnen op zich
genomen te hebben, heeft Meester Prinzie
die taak nu overgedragen aan Guido Vanden
broucke, Obterrestraat 4. Als ere-sekretaris
zal Meester Prinzie zich nog blijven inzetten

voor de Bond. Op de Algemene Vergadering
eind dit jaar zal hij dan ook passend gehul
digd worden.
Bond van Grote en Jonge Gezinnen
De leden van de Bond worden vriendelijk ver
zocht hun lidkaart ‘82 te komen afhalen bij
Guido Vandenbroucke, Obterrestraat 4. Wie
TIJDIG de spoorkaarten wil, brengt een brief
je mee met naam, voornaam, geboortedatum
en adres van de kinderen waarvoor een kaart
dient aangevraagd.
De leden van de Bond ontvangen wekelijks
het weekblad ,, De Bond ‘, een ledenblad
met aandacht voor alles wat de gezinnen
boeit: opvoeding, onderwijs, kultuur, aller
hande nuttige informatie. Daarnaast kunnen
ze genieten van vele voordelen (waarover
later meer) Aarzel dus niet opnieuw lid te
worden.

Ons
P&rachiebkid
Proven
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te 19 u.:

8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers)

Zaterdag 24 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Vermeu

len-Boutten Marie en oven. kinders
19 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. Hektor

De Coene, wedn. v. Rachel Deniere
Zondag 25 oktober
8 u. Gez. jaarmis v. Martha Claeys,

echtgte v. Henri Beudaert e.v. haar
oven, ouders

10 u. 5e gez. 6-wekenmis v. Maria Ver
hille, wed. v. Henri Vandenbroucke

Maandag 26 oktober
8 u. H. mis v. oven, vader (M.B.)
Dinsdag 27 oktober
8 u. H. mis v. oven. echtg. en vader

(S.J.)

Loopkoersen: een groot sukses
REEKS 1:
1. Suffis Marja - 2. Vandepitte Nadine
REEKS 2:
1. Depretere Frederick en Verbrigghe Filip
2. De Block Francis
REEKS 3:
1. Neuville Johan - 2. Vandamme Stefaan
REEKS 4:
1. Elslander Mireille - 2. Parret Marianne
REEKS 5:
1. Vandamme Filip - 2. Lams Gino
REEKS 6:
1. Vandamme Katrien - 2. Creus Sabine
REEKS 7

320 aanwezigen 1. Suffis Rita - 2. Deschilder Marie-Louise
REEKS 8:

119 aanwezigen 1. Vandenbroucke lvo - 2. Rappelet lvo
255 aanwezigen Dank aan alle atleten en anderen die met hun

financiële steun de loopkoersen tot een suk
ses hielpen.
Voetbalnieuws
Sen.: BS Geluveld - TSC: 2 - 2
Res. A: 5K Reningelst - TSC: 3 - 1
Res. B: TSC - FC Westouter: 1 - 1
Schol.: TSC - Un. Abele: 4 - 0
Knapen: TSC - VK leperA: 0-3
Matchen voor volgend weekend:
ZATERDAG 24 OKTOBER
Knapen : TSC - FC Westouter om 14.30 u.
ZONDAG 25 OKTOBER
Sen.: TSC - Sp. Dikkebus om 15 u.
Res. A: TSC - SK Vlamertinge om 9.30 u.
Res. B: FC Woesten - TSC om 9.15 u.
Schol.: SK Reningelst - TSC om 9.30 u.
Briefke van uw pastoor

MOOI, MAAR ARM
Dierbare parochianen,

We hebben allemaal gaarne een mooi huis.
Ik wil niet zeggen dat het interieur altijd
zo stijlvol moet zijn en plechtig, neen, maar
ik wil wel zeggen dat het prettig moet zijn
om in te wonen, in te leven.
Vele mensen, bezitten in hun woning veel
rijke stukken, veel mooie dingen ... en toch
zijn ze verschrikkelijk arm : arm aan geloof,
arm aan liefde en genegenheid. Die armoede
in vele jonge gezinnen is voelbaar.



PRIESTER VAN DIENST (v. 1 tot 7 november)
E.H. Louagie, pastoor Roesbrugge Tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (1 nov.)
Dokt. Goudeseune Tel. 40 01 92
Veearts Goethals Tel. 30 02 67
Apoteek Vanacker - Leisele
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365- 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 333116

Vrijdag 30 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vrouw v.d. grot

en St.-Kristoffel (gevers)
Zaterdag 31 oktober
10 u. Pl. begrafenis v. André Struye
17 u. Gez. jaarmis v. Maurits Borra,

echtg. v. Madeleine Brysbaert
19 u. Gez. mis v. Frans Hauspie en

oven. fam. Boedts-Vermeulen vw.
Vniendenkringers Poperinge

Zondag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. jaarmis v. Alice Mortaigne,

echtgte v. Maurits Legrand
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez,

z.v. Michel en Maria Fockenoy
Maandag 2 november - Allerzielen
9 u. H. mis v. oven, parochianen
Dinsdag 3 november - H. Hubertus
(wijding van St.-Hubertusbrood)
8 u. H. mis v. overl. fam. (D.V.)
Woensdag 4 november
8 u. H. mis v. overl. echtg. (K.V.)
Donderdag 5 november
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v.d. grot (l.W.)
Vrijdag 6 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
Zaterdag 7 november - H. Willibrord
17 u. Gez. mis v.d. parochianen
19 u. 6e Gez. 6-wekenmis v. Hektor

De Coene, wedn. v. Rachel Deniere

Zondag 8 november
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. André

Deprey, wedn. v. Lydie Desomer

Tot kind Gods gedoopt
1. Frank Jansseune, z.v. Roger en Lucienne

Devloo, Blasiusweg 71, Proven.
2. Olivier Deschodt, z.v. Gilbert en Rita Don

che, Obterrestraat 70, Proven.
3. Thomas Demaeght, z.v. Bertin en Christine

Dewippe, Blokweg 12, Proven.
4. Joke Boussemaere, d.v. Dirk en Katelyn

Gheysens, Blokweg 4, Proven.
5. Björn Caeyzeele, z.v. Frans en Anita Huy

ghe, Eeckhoute 5, Proven.
In de Heer ontslapen
Angele Boury, echtgenote van Maurits Vien
ne, overl. te leper woensdag 21 oktober ‘81
in de leeftijd van 73 j. en die maandag 26 ok
tober ‘81 om 9.30 u. te Proven werd begraven.
André Struye, echtg. v. Margriet Jonckiere,
oven, te leper, dinsdag 27 okt. ‘81 in de leef
tijd van 70j. en die zat. 31 okt. ‘81 te 10 u.
te Proven wordt begraven.
Missiezondag
We houden missiezondag in het weekend van
zaterdag 31 oktober en zondag 1 november
Allerheiligen. In dit weekend is Pater Eric
Maes vrij om in onze kerk in alle missen
de gelegenheidshomilie te houden. In ieder
mis zal dan ook de schaal aangeboden wor
den voor het missiewerk. Daarom zullen in
ieder huis vooraf een paar omsiagen afge
geven worden, die U dan met uw missie-
bijdrage kunt meebrengen naar de kerk.
Vertrekken
- Vandenbroucke Geert, ongehuwd, van Pro

ven, Roesbruggestraat 2 naar Brussel, Wil
lem Kuhnenstraat 81.

- Dequidt Roland, wegens huwelijk met Due
rinck Carine, van Proven Couthoflaan 30,
naar Roesbrugge, V. Vandenbusschestr. 17.

- Déquirez Patrick, ongehuwd, van Proven,
Reningestraat 5 naar Menen, Ontvoogdings
Straat 5.

- Debeer Katrien, wegens huwelijk met Marc
Sockeel, van Proven, Couthoflaan 17 naar
Beveren-lJzer, Roesbruggestraat 30.

= Ghyselen Hendrik, wegens huwelijk met
Marleen Fieu, van Proven, Blekenijweg 45
naar Damme, Weststraat 52.

Waarom lid worden van de Bond?
De Bond van Grote en Jonge Gezinnen biedt
U vele voordelen:
- Vermindering op het spoor, nu ook voor

gezinnen van 3 kinderen.
- Gezinsvakantie zelfs in het bereik van de

grote gezinnen.
- Gezinszegels: de hoogste korting en een

jaarlijkse tombola.
- Het studiefonds : leningen tegen 5,5 %.
- Het woningfonds : leningen tegen zeer lage

intrest voor bouw of kopen (minimum 3
kinderen ten laste).

- Fonds voor weduwen en wezen.
- Huwelijksleningen voor jonge gezinnen

tot 60.000 fr.
Naar de zesdaagse van Gent
Op vrijdag 27 november organiseert Wieler
club Proven een bezoek naar de zesdaagse
van Gent.
Diegenen die mee willen naar dit sportfes
tijn dienen hun naam op te geven voor 12
november in het lokaal café ,, De Tramstatie
tel. 057/30 07 90 of aan een der bestuurs
leden.
Kerstkaarsen
Er zijn kerstkaarsen van ,,De Bond Zonder
Naam “ te verkrijgen bij Mevr. Raf. Lamaire
Baes Maria, Terenburgseweg 3, Proven.

Gratis lid van de Bond
Jonge gezinnen (gehuwd in ‘81 of waarbij in
‘81 een kindje werd geboren) kunnen gratis
lid worden. Wanneer zij bij vergetelheid niet
zouden worden aangesproken lid te worden,
kunnen zij zelf een gratis lidmaatschapskaart
aanvragen bij de sekretaris.

Voetbalnieuws
Sen.: TSC - Sp. Dikkebus: uitgesteld
Res. A: TSC - 5K Vlamertinge: uitgesteld
Res. B: FC Woesten - TSC: 2 - 0
Schol. : 5K Reningelst - TSC : 1 - 1
Knapen : TSC - Westouter : 4 - 0
Zaterdag 31 oktober:
Knapen: Sassp. Boezinge - TSC om 14.30 u.
Zondag 1 november
Sen.: Sp. Kruiseke - TSC om 15 u.
Res. A: Bnielen Sp. - TSC om 9.30 u.
Res. B: TSC - Sassp. Boezinge om 9.15 u.
Schol.: TSC - SK Poperinge om 11 u.

Briefke van uw pastoor
MISSIE - GELD - PAS OP?

Dierbare parochianen,
Als de mensen horen spreken van Missie
of Missiezondag, dan peinzen ze seffens op
geld geven. Ja, we gaan entwat geven zeggen
ze, en dan zijn we er weer voor een jaar
vanaf.
Luistert, geven voor de Missies, kan zeker-
lijk goed van pas komen. Maar we mogen
niet vergeten dat ,, Missie “ ook en vooral
betekent: ,, zending “ of ,, gezonden zijn “.

Ik weet het wel, wij kunnen niet een heel
land tot het geloof brengen. Maar het is
goed te weten dat we allemaal, wie we ook
zijn of waar we ook wonen, dat ieder van
ons een beetje missiewerk te verrichten
heeft. Want we kunnen wel onze man, onze
vrouw, onze kinderen, ons verloofde, onze
vrienden, onze bekenden en geburen voor
gaan op de weg van het geloof, door zelf
als een gelovige te leven. Ik zou dat durven
noemen, in de tijd die we nu beleven, een
zeer schoon missie-werk.

Ons
PElrochieblud
Proven

10e Jaargang Nr 43 30 okt. 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert



PRIESTER VAN DIENST (v. 8 tot 14 nov.)
E.H. Maes, pastoor Krombeke Tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (8 november)
Dokt. Neuville Tel. 30 03 38
Veearts Vulsteke Tel. 33 4117
Apoteek Godderis - Oostvleteren
Veearts Busschaert Tel. 445363 (11 nov.)
Apoteek Taveirne - Woesten (11 nov.)
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 3331 16

Vrijdag 6 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
Zaterdag 7 november - H. Willibrord
17 u. Gez. mis v.d. parochianen
19 u. 6e Gez. 6-wekenmis v. Hektor

De Coene, wedn. v. Rachel Deniere
Zondag 8 november
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. André

Deprey, wedn. v. Lydie Desomer
Maandag 9 november
8 u. H. mis v. oven, vader (M.B.)
Dinsdag 10 november - H. Leo
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.D.)
Woensdag 11 november - St.-Maarten
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vrouw v.d. grot (l.W.)
Donderdag 12 november - H. Lieven
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
Vrijdag 13 november
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.D.R.)
Zaterdag 14 november
17 u. Gez. mis v. Gabrielle Dumon,

echtgte v. Achiel Devos vw. Ken
nissen

19 u. le Gez. 6-wekenmis v. Maria
Van Lierde, echtgte v. Hektor Pa
reyn en Daniël Ryckeboer

10e Jaargang Nr 44 6 nov. ‘81 Verantw.

Zondag 15 november
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Beudaert

Durant Marie

Opbrengst Missiezondag
- In de avondmissen : 10.340 fr.
- In de zondagmissen : 9.320 fr.

Maakt samen : 19.660 fr.
Wat meer dan de helft meer is dan verle
den jaar. Onze oprechte dank.

- Uit de Lovie ontvingen we de mooie som
van 4.360 fr., waarvoor eveneens onze op
rechte dank.

Sint-Maarten komt
Op zondag 8 november komt Sint-Maarten
naar ons dorp. De kinderen en de muziekver
eniging zullen de brave Sint opwachten aan
de hoek van de Blekerijweg, waar hij ver
wacht wordt om 17.15 u. Alle kinderen wor
den gevraagd mee op te stappen in de stoet
met een bietenlantaarn. In de zaal ,, Sint
Elooi “ zal de Sint de kinderen ontvangen
en Sint-Maartenskoeken uitdelen.
K.V.L.V.-Proven
Zondag 15 november: vergadering voor alle
leden in zaal ,, Sint-Elooi “ om 14 u. Onder
werp : ,, Hoed je voor stress “. Spreekster is
Bnigitte Druwé.
Vrijdagavond 20 november om 20 u. in zaal

Sint-Elooi onze avond voor gehuwden man
en vrouw. De heer Swaenepoel Emiel spreekt
over,, Getrouwd zijn is niet altijd hetzelfde “.

Zorg dat je erbij bent.
K.B. Gepensioneerden - Hartenstroef
Uitslag der kaarting van 22 oktober. Er waren
96 aanwezigen. 8 behaalden 3 partijen.
1. Berten Maria 424 pt. - 2. Maes Sylvère
327 pt. - 3. Devos Maurice 321 pt. - 4. Bu
taye Marcel 320 pt. - 5. Mernhout Maria
308 pt. - 6. Vandenbroucke lrma 282 pt.
7. Regheere JoëI 260 pt. - 8. Ridez Maria
243 pt.
De volgende kaarting op donderdag 12 nov.
Kerstkaarsen
Er zijn kerstkaarsen van ,,Bond Zonder Naam”
te verkrijgen bij mevr. Lamaire-Baes Maria,
Terenburgseweg 3, Proven.
Kommunie ten huize
In de week van 15 tot 22 nov. wordt de kom
munie ten huize gedragen ter gelegenheid van
Al’Ierheiligen en Allerzielen, naar die zieken
en bejaarde mensen die het begeren.
Grotwerken
Wellicht deze week, hopen we, zullen de
grotstenen inkomen. Dan pas zullen de wer
ken kunnen Voortgezet worden. Ik voeg er
bij zonder haast en spoed, want de opbouw
van de grot met zulk een steen moet goed
bekeken worden, zodanig dat men een beet
je leven, ja een beetje ziel kan steken in cle
uitwerking van die natuursteen. En als dit
alles dan omgeven wordt door groen en

Voetbalnieuws
Sen.: Sp. Kruiseke - TSC: 1 - 1
Res. A: Brieien Sp. - TSC: 1 - 0
Res. B: TSC - Sassp. Boezinge: 7
Schol.: TSC - SK Poperinge: 0 - 3
Knapen: Sassp. Boezinge - TSC: 1 - 2

KOMEDIE SPELEN
Dierbare parochianen,

Ons
PftrocllIeblftd
Proven

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

geel en rood en bruin blad, dan kan het
geheel een aantrekkelijk plekje worden voor
stille en rustige bedevaarders.
Intussen vordert mijn rondgang voor de grot
naar zijn einde toe. Nog de helft van een
paar straatjes plus een 50-tal die niet thuis
waren. Ik neem de gelegenheid om alle ge
vers te bedanken.
Vrij Podium
Op zaterdag 7 nov. organiseert het jeugd
huis ,, Die Croone “ zijn jaarlijks Vrij podium.
Alle muziekgenres komen er aan bod (folk,
blues, kleinkunst, rock, ...), maar het po
dium biedt ook ruimte voor kabaret en poëzie.
Aanvang te 20 uur. Gratis ingang.

-0

Zaterdag 7 november:
Knapen: TSC - 5K Vlamertinge om 14.30 u.
Zondag 8 november:
Sen.: TSC - Hollebeke om 15 u.
Res. A: TSC - FC Poperinge om 9.30 u.
Res. B: SK Vlamertinge - TS~ om 9.30 u.
Schol.: leper - TSC om 11 u.

Briefke van uw pastoor

Met dit briefje wil ik aan niemand iets dik
teren. Maar ‘t kan wellicht goed zijn er toch
eens over na te denken.
Niemand heeft gaarne dat men van hem ver
telt: ,, ge speelt komedie “. En toch speelt
praktisch ieder mens zeer dikwijls de ge
dwongen rol van iemand die hij niet is. Om
een voorbeeld te geven: kinderen moeten
zich dikwijls al gedragen als grote mensen,
soms hoort men de spreuk: ,, toont eens dat
ge verstandig zijt als ‘n grote mens “. Zij
moeten braaf zijn, zij moeten beleefd zijn.
Als kinderen groter geworden zijn wordt dik
wijls gedikteerd, hoe ze zich moeten kleden,
en hoe ze zich moeten gedragen op het kan
toor, en hoe ze ook hun haar moeten kam
men, enz... Dikwijls moeten wij een rol
spelen of overnemen, die anderen ons opge
drongen hebben.
Ik meen te mogen zeggen dat we nu in een
tijd leven, dat dit niet meer gaat. Jonge men
sen willen zelf ervaren, men kan ze moeilijk
nog iets opdringen. Ze willen meer en meer
hun eigen weg gaan. Is dat verkeerd? Abso
luut niet. Men mag z’n kind nooit loslaten,
maar men moet ze toch een zeker krediet
geven, en ruimte bieden om zich zelf te kun
nen zijn. Men mag niet altijd het patroon
voonleggen hoe dat ze moeten zijn en han
delen. Altijd echter blijft het van grote waar
de hun doen en laten met innige belang
stelling te volgen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 nov.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 30 03 91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (15 nov.)
Dokt. Provoost Tel. 40 00 20
Veearts Goethals Tel. 30 02 67
Apoteek E. Regheere - Proven
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Vrijdag 13 november
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.D.R.)
Zaterdag 14 november
17 u. Gez. mis v. Gabrielle Dumon,

echtgte v. Achiel Devos vw. Ken
nissen

19 u. le Gez. 6-wekenmis v. Maria
Van Lierde, wed. v. Hektor Pareyn
en Daniël Ryckeboer

Zondag 15 november - Biddag
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen

Aanbidding tot na hoogmis
10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Beudaert

Durant Marie
(Na de hoogmis ,, Te Deum “)

Maandag 16 november
8 u. H. mis v. oven, vader (M.B.)
Dinsdag 17 november - H. Elisabeth
8 u. H. mis v. oven, moeder (M.D.)
Woensdag 18 november
8 u. H. mis v. oven, ouders en fam.

Donderdag 19 november
(V.C.)

8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot voor
bijz. int. (C.L.)

Vrijdag 20 november
8 u. H. mis v. oven. echtg. en vader

(S .J.)
Zaterdag 21 nov. - Maria Opdracht
17 u. Gez. jaarmis v. Camiel Vanacker

Degraeve Gabrielle en dochter Ma-

echtgte v. Firmin Vandewynckel

Vergadering Boerengilde
Op dinsdag 17 nov. ‘81 om 20 u. in zaal ,,St.
Elooi “: voordracht door de h. N. Van Oost uit
Moorslede over ,, Hoeveverfraaiing
Zowel boer als boerin worden verwacht en
zijn welkom.
K.A.V. Proven
Op dinsdag 17 nov. wordt er een belangstel
lingsvergadering gegeven met als thema:
,,Bloemen en kruiden kweken in eigen tuin “.

Daar het een onderwerp is dat ook onze man
nen aanbelangt, worden ook zij mede uitge
nodigd.
Deze vergadering wordt gegeven in de boven
zaal van het Gemeentehuis. Spreker is de
Heer Paul Gheldof uit leper.
We hopen op een ruime belangstelling daar
het een zeer aktuee! onderwerp is.
Bond Grote en Jonge Gezinnen
De leden worden vriendelijk, doch dringend
uitgenodigd hun lidkaart ‘81 te komen afha
len bij sekretaris Guido Vandenbroucke, Ob
terrestraat 4 en dit op zaterdag 14 november
van 9 tot 12 u. Zij die spoorkaarten (nog tij
dig) wensen, moeten naam en geboortedatum
van hun kinderen bijhebben.
K.B. Gepensioneerden

Week van de derde leeftijd “.

Op woensdag 25 nov. nodigen wij alle jong
en oudgepensioneerden (ook niet-leden) uit
in de zaal ,,St.-Jozef “ te 14 u. Koffie gratis.
De groep ,,Zevensprong” uit Bavikhove brengt
ons een zeer mooi optreden. Inkom 50 fr.
Houders van 3-plus-pas: 25 fr.
Dit in samenwerking met het OCMW van Pro-
ven en met de medewerking van het Ministe
rie van Nat. Opvoeding en Nederlandse Cul
tuur sektor Derde Leeftijd.
Oudstrijders 14-18

1. Cappoen Alberic, Roesbruggestraat
2. Cambier Camiel, Blokstraat
3. Declerck Victor, Blekerijweg
4. Dehondt Arthur, Rustoord
5. Derycke Camiel, Rustoord
6. Desmyttere Georges, Rustoord
7. Devos Henri, Blekerijweg
8. Dewrekere Marcel, Blekerijweg
9. Huyghe Remi, Roesbruggestraat

10. Lefebvre Sylvain, Couthoflaan
11. Simoen Jules, Roesbruggestraat
12. Scharre Henri, Roesbruggestraat
13. Viane Henri, Blasiusstraat
Eucharistieviering
Je kunt het geloofsmysterie maar echt bele
ven, met het oog op je levensopdracht. Moe-

der Theresa heeft het geheim van haar le
vensinzet aldus verklaard: ,, Het H. Uur voor
de Eucharistie voert ons naar het heilig Uur
met de armen en misdeelden “.

Overleden oudstrijders 40-45
1. Devos Maurice (5 aug. 1962)
2. Savaete André (21 dec. 1962)
3. Busschaert Oscar (3 sept. 1963)
4. Worm Gerard (15 juni 1965)
5. Carpentier Jerome (5 juli 1966)
6. Boone André (4 juni 1967)
7. Daneels Lucien (8 dec. 1967)
8. Yde Remi (21 jan. 1969)
9. Loonis André (27 sept. 1969)

10. Dr. Thiers Norbert (6 juli 1969)
11. Debergh Gerard (29 juni 1970)
12. Monkerhey Henri (23 nov. 1970)
13. Borra Maurice (8 sept. 1973)
14. Savaete Urbain (17 april 1973)
15. Vermeulen Jerome (20 okt. 1973)
16. Catteeuw Jozef (13 dec. 1974)
17. Looten Marcel (6 nov. 1974)
18. E.H. Degeeter Michel (16 dec. 1975)
19. Deschrevel Achiel (14 mei 1977)
20. Deschodt André (16 april 1977)
21. Verfaillie Karel (14 dec. 1977)
22. Deneulin Maurice (22 juni 1978)
23. Soenen Gilbert (21 dec. 1978)
24. Ryon André (27 febr. 1979)
25. Pacco Maurice (25 april 1979)
26. Bulckaert Georges (11 jan. 1980)
27. Deraeve André (29 maart 1980)
28. Deprey André (5 mei 1981)
29. Struye André (27 okt. 1981)
Voetbalnieuws
Sen.: TSC - RW Hollebeke: 6 - 1
Res. A: TSC - Studax: 1 - 2
Res. B: SK Vlamertinge - TSC: 5 - 2
Woensdag 11 november:
Sen.: FC Westouter - TSC om 15 u.
Zondag 15 november
Sen.: TSC - Un. Abele om 15 u.
Res. A: TSC - 5K Elverdinge om 9.30 u.
Res. B: BS Poperinge - TSC om 9.30 u.

Briefke van uw pastoor
11 NOVEMBER

Dierbare parochianen,
Mijn peter heb ik dikwijls horen vertellen
over de oorlog. Als kind, weet ik nog goed,
luisterde ik dan met mijn mond open, toen hij
vertelde over de loopgraven en de modder.
Ik heb ook een nonkel, Georges Ollivier, die
als oudstrijder en gesneuveld op het veld van
eer in de oorlog 14-18. Hij ligt begraven tus
sen vele andere op het militair kerkhof te
Adinkerke - De Panne, niet zo ver van de
Meli.
Was mijn nonkel een held ? Ik geloof het
niet, want hij wilde leven. En zo meen ik dat
de gedachtenis aan 11 november en aan alle
gesneuvelden alleen maar zin heeft, als zij
een oproep betekent voor iedereen tot vrede.
Wat onze gesneuvelden wensten, was : vrede.

Ons
PflrachÎeblud
Proveri

10e Jaargang Nr 45 13 nov. 1981 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

19 u. Gez. jaarmis v. Henri Monker
hey, echtg. v. Paula Busschaert en
oven. fam.

Zondag 22 nov. - Christus koning
8 u. Gez. mis v. oven, ouders (G.N.G.)
10 u. Gez. jaarmis v. Yvonne Nollet,

ria



GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (22 november)
Dokt. Vulsteke Tel. 42 27 91
Veearts Vandenberghe Tel. 38 81 60
Apoteek Kestelyn - Roesbrugge

Vrijdag 20 november

ria

oven. fam.

Woensdag 25 november
8 ii. H. mis v. oven. zoon (S.)
Donderdag 26 november

nissen

Zondag 29 november

In de Heer ontslapen

Bond v. gehandikapten - Poperinge

K.V.L.V. Proven

Uitslag van de kaarting van
Er waren 84 aanwezigen. 10
tijen.

1. Plancqueel Maurice
2. Faes Maurice
3. Geidhof Julia
4. Goussey Agnes
5. D’Hooghe Madeleine
6. Maerten Maurice
7. Wyffels Jerome
8. Berten Georges
9. Feryn Joseph

10. Dewippe Martha
De volgende kaarting op donderdag 26 nov.
Oudstrijdersbond 40-45 Proven

1. Berten Antoon, Blekerijweg
2. Boury Gerard Blasiusstraat
3. Carlier Emerie, Blasiusstraat
4. Carpentier Camiel, Roesbruggestraat
5. Claerhout Robert, Terenburgseweg
6. Cornette Willy, Obterrestraat
7. Debeer Medard, Couthoflaan
8. Declerck Gery, Blekerijweg

lA ~ ~ 9. Declerck Maurice, Blekerijweg
~ 10. Delbaere Maurice, Reningestraat

Ii. Demaerel Marcel
12. Deprey Albert, Provenplein
13. Deprey Maurice, Reningestraat
14. Deschrevel Camiel, Blasiusstraat
15. Devos Achiel, Provenplein
16. Dewippe André, Blekerijweg
17. Dewulf Gery, Obterrestraat
18. Eislander Gaston, Obterrestraat
19. Fioen Amand, Blekerijweg
20. Gruwez Michel, Roesbruggestraat

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

21. Jonckiere Roger, Roesbruggestraat
22. Joye Georges, Bromstraat

(vervolg zie volgend parochieblad)
Bond v. Grote en Jonge Gezinnen
Nog even herinneren dat de leden gevraagd
worden hun lidkaart ‘81 en hun aanvraag voor
spoorkaarten ‘81 te komen afhalen bij de se
kretaris, Obterrestraat 4 en dit op zaterdag
aanstaande van 9 tot 12 u.
Voetbalnieuws
Sen.: TSC - Un. Abele: 4 - 1
Res. A: TSC - SK Elverdinge: 4 - 3
Res. B: BS Poperinge - TSC: 1 - 2
Schol.: FC Passendale - TSC: 7 - 0
Knapen : TSC - Sp Dikkebus : 3 - 1
Zaterdag 21 november:
Knapen : Sp Dikkebus - TSC om 14.30 u.
Zondag 22 november
Sen.: BS Poperinge - TSC om 15 u.
Res. A: SK Elverdinge - TSC om 9.30 u.
Res. B: TSC - BS Poperinge om 9.15 u.
Schol.: TSC - FC Passendale om 11 u.

Briefke van uw pastoor
IK VERVEEL ME DAAR

Dierbare parochianen,
Deze keer bestaat mijn briefje uit een vraag
en een antwoord.
VRAAG:
Waarom iedere week naar die vervelende bij
eenkomst gaan die men de Eucharistieviering
noemt? Een viering moet voor mij een feest
zijn. En bekijk me die feestelijke gezichten
in de kerk eens
ANTWOORD~

~ Er zijn vele manieren van feestvieren, elk met

348 ~ hun eigen stijl.
275 ~l Toen koning Boudewijn in het parlement ge-
256 l~ huldigd werd bij zijn ambtsjubileum, kon de
233 ~ eerste minister toch moeilijk een feestneus
225 ~ opzetten? Bierfeesten hebben een andere
225 ~ stijl dan de akademische zitting waarmee men
219 ~e een schrijver huldigd. De Bloedprocessie vanBrugge ziet er anders uit dan een optocht.

Moederkesdag heeft een andere sfeer dan
het ,, feest van de Vette Os
Zo heeft de Eucharistieviering ook een eigen
stijl, een religieuze stijl. Die kan variëren
van land tot land : een zuiderling drukt zich
uitbundiger uit dan een koele noorderling. Die
ook kan variëren volgens de leeftijd van de
deelnemers : een jeugdmis heeft een andere
stijl dan de konventsmis van een abdij. Ook
de omstandigheden vragen een aangepaste
stijl : Kerstmis wordt anders gevierd dan
Pinksteren, en een huwelijksmis is geen uit
vaartliturgie.
Het is een hele opgave voor priesters en li
turgische werkgroepen om van iedere Eu
charistieviering iets te maken dat iedereen
aanspreekt. Het is dikwijls boven hun krach
ten en mogelijkheden. Maar men moet toch
toegeven dat er met veel goede wil gewerkt
wordt, en dat er ook mooie resultaten be
reikt worden. We moeten de inzet van zo
veel mensen waarderen en aanmoedigen.

Ons
Pflrochieblftd
Proven

10e Jaargang Nr 46 20 nov. 1981 Verantw.

Lierde, echtgte v. Hektor Pareyn en
Daniël Ryckeboer

Ie zondag v.d. Advent
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en oven, le

den v.d. muziekmaatschappij ,, De
Volksvreugd “, ter gelegenheid van
St.-Cecilia

PRIESTER VAN DIENST (v. 22 tot 28 nov.)
E.H. Declercq, pastoor Haringe Tel. 30 06 09

Jeanne George, echtgte v. Marcel Rappelet,
overl. te leper donderdag 12 nov. ‘81 in de
leeftijd van 74 jaar en die dinsdag 17 nov.
om 10 u. te Proven werd begraven.

BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 3331 16

Dankt voor uw bijdrage voor onze minderva
lide broeders en zusters van het gewest
Poperinge. De omhaling aan de kerkdeur te
Proven bracht op de mooie som van 6914 fr.

8 u. H. mis v. oven. echtg. en vader
(S .J.)

Zaterdag 21 nov. - Maria Opdracht
17 u. Gez. jaarmis v. Camiel Vanacker

Degraeve Gabrielle en dochter Ma-

19 u. Gez. jaanmis v. Henri Monker
hey, echtg. v. Paula Busschaert en

Op vrijdag 20 november ‘81 om 20 u. gaat
in ,,St.-Elooi “ de avond door over gezins-
aktie, ingericht door de K.V.L.V.-Proven en
zulks voor alle gehuwde leden. De Heer Swae
nepoel spreekt over: ,,Getrouwd zijn is niet
altijd hetzelfde “. Zorgt dat je erbij bent.
K.B. Gepensioneerden - Hartenstroef

12 november ‘81.
behaalden 3 par

Zondag 22 nov. - Christus koning
8 u. Gez. mis v. oven, ouders (G.N.G.)
10 u. Gez. jaarmis v. Yvonne Nollet,

echtgte v. Finmin Vandewynckel
Maandag 23 november - H. Clemens
8 u. H. mis v. overl. vader (M.B.)
Dinsdag 24 november - H. Albert
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.V.)

- St. Jan Berchmans
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader

Vrijdag 27 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vn. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
Zaterdag 28 november
17 u. Gez. mis v Gabniëlle Dumon,

echtgte v. Achiel Devos vw. ken-

19 u. 2e Gez. 6-wekenmis v. Maria Van



GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
ZONDAGDIENST (29
Dokt. Vandercruysse
Veearts Vulsteke Tel.
Apoteek Vanacker -

BRANDWEER Proven
Wit-Gele Kruis Tel.

O.L.Vr. v.d. grot (gevers)

10e Jaargang Nr 47 27 nov. 1981 Verantw.

Zaterdag 5 december
17 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Maurits

Alderweireidt, echtg. v. Martha De
wippe

19 u. Gez. mis v.d. leden en oven, le
den v.d. boerenorganisaties in het
bijzonder v. André Deprey

Zondag 6 dec. - 2e zon. v.d. Advent
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Derycke

Degroote Sylvie en kinderen

In de Heer ontslapen
Eugenie Busschaert (Zuster Martha van de
Zusters van de H. Vincentius), overl. te
Nieuwkerke vrijdag 20 nov. ‘81 in de leeftijd
van 86 j. en die woensdag 25 nov. ‘81 in de
namiddag te Nieuwkerke werd begraven.
Gemeentelijk nieuws
4ankomsten
Brigou Alice, wed. Delancker Georges, van

Veurne, Zuidburgweg 19 naar Proven, Eeck
houte 27.

Didier Pecqueux en echtg. Anita De Kervel,
van Watou, Moenaardestraat 52 naar Pro-
ven, Baron Mazemanlaan 29.

Verhuizing binnen de gemeente
Regheere Joël, ongehuwd, van Proven, Pro

venplein 28 naar Proven, Eeckhoute 37.
Vertrekken
Ryon Rik, wegens huwelijk met Mariette

Swaenepoel, van Proven, Blokweg 2 naar
Roeselare, O.L.Vrouwmarkt ja.

Marc Geeraert en echtg. Nicole Meulenaere
en kinderen lrina en Didier, van Proven, Ba
ron Mazemanlaan 29 naar Roesbrugge-Ha
ringe, Haringeplein 9.

Hendrik De Muer en echtg. Werner Liselotte
en zoon Frank, van Proven, Blokstraat 21
naar Reningeist, Lokerseweg 11.

Ceciliafeest
Op zondag 29 november viert de muziekver
eniging ,, De Volksvreugd “ het jaarlijks Ce
ciliafeest.
Om 9.30 u. wordt er verzameling geblazen in
het lokaal bij G. Vandromme.
Om 10 u. wordt een plechtige mis opgedragen
voor da overleden leden. Deze mis wordt mu
zikaal omlijst door het muziek. Na de mis
brengen we een bezoek aan de muzikanten
herbergiers.
Om 13 u. is er een feestmaal in de zaal ,, St.
Elooi.
Om 19.30 u. begint het avondfeest met mu
ziek en dans, waar er voor onze ereleden
gratis inkom is.
Vieren St.-Elooi op zat. 5 dec. ‘81
de leden van de Boerengilde, de Boerinnen

(A.S.) gilde en de K.L.J.
Om 19 u.: plechtige eucharistieviering voor
de intenties van de leden en voor hun ge
zinnen en voor de overl;edenen dit jaar in het
bijzonder voor André Deprey, overleden lid

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

der Boerengilde. De H. Mis zal verzorgd wor
den door de K.L.J.
Om 20 u. : in het Gildelokaal ,, St.-Elooi
feestmaal voor de ingeschrevenen: het menu
voorziet lekkere soep - orlofgebraad met
groenten - gebak en koffie voor de sociale
prijs van 275 fr. (Inschrijven in het lokaal,
tel. 300483, gedurende het weekeinde van
29 nov. en ten allerlaatste op dinsdag 1 dec.,
nadien 50 fr. meer). Het is een kwestie van
orde, iedereen is verwittigd.
Na de maaltijd : een orkest zorgt voor de
rest van het feest.
Ons Elooifeest was steeds een succes, wij
verhopen dat dit jaar niet zal moeten onder-
doen. Wij hopen op uw aller medewerking.
Achtergelaten
In de apoteek te Proven een regenscherm
(vrouwelijk geslacht). Terug te bekomen in
de pastorie.
Voetbalnieuws
Sen.: B.S. Poperinge - T.S.C.: 2 - 3
Res. A: S.K. Elverdinge - T.S.C.: 3 - 3
Res. B: T.S.C. - B.S. Poperinge: 1 - 0
Schol.: T.S.C. - F.C. Passendale: 1 - 10
Knapen : Sp. Dikkebus - T.S.C.: 4 - 1
Zaterdag 28 november:
Knapen: T.S.C. - Sassp. Boezinge om 14.30 u.
Zondag 29 november:
Sen.: T.S.C. - Sp. Kruiseke om 15 u.
Res. A: T.S.C. - Brielen Sp. om 9.30 u.
Res. B: Sassp. Boezinge - T.S.C. om 9.30 u.
Schol.: S.K. Poperinge - T.S.C. om 9.30 u.

Briefke van uw pastoor
LEVE DE VRIJHEID

Dierbare parochianen,
We leven in een tijd waar deze spreuk : ,, Le
ve de vrijheid “ sterk gehuldigd wordt en
door velen wordt nagestreefd. ,, Leve de vrij
heid “, zouden we met andere woorden kun
nen uitdrukken, als : ,, je moet je zelf zijn
of ,,je moet je goestincj kunnen doen “. Ik wil
vrij zijn, ik maak mijn leven zoals ik het wil.
Goed, maar meen je niet, als je z6 redeneert,
en die leuze als doel stelt, dat je dan abso
luut geen rekening meer houdt met de ande
ren. Wel, dan is samenleven om zo te zeg
gen een onmogelijkheid geworden. Als je

vrijheid “ zô verstaat: elkeen z’n goesting
laten doen, dan zijn we niet meer in staat te
dialogeren of te praten met elkaar. Dan wordt
onenigheid en wantrouwen groter en groter,
(zie de partijen in ons land). Als ieder zijn
eigen opinie en zijn eigen verlangens cen
traal stelt, dan is samenwerken niet meer mo
gelijk. Wij mogen nooit peinzen dat wij al
leen verlangens hebben, ook de mensen die
naast ons leven hebben verlangens. Als men
met de verlangens van anderen geen reke
ning houdt, dan leeft men als een egoïst,
dan trekt men alles naar zich toe als een dik
tator, dan probeert men steeds de ander
vôôr zijn kar te spannen.
Zou het niet nuttig zijn voor volwassenen en
jongeren eens de woestijn in te trekken om
de vraag te stellen : ,, hoe leef ik nu? “.

Ons
Purochieblftd
Proveri

PRIESTER VAN DIENST (v. 30 nov. tot 5 dec.)
E.H. Louagie, pastoor Roesbrugge Tel. 30 03 74

november)
Tel. 300647
334117

Leisele
300 348-300365-300325
333116

Vrijdag 27 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
Zaterdag 28 november
17 u. Gez. mis v Gabriëlle Dumon,

echtgte v. Achiel Devos vw. ken
nissen

19 u. 2e Gez. 6-wekenmis v. Maria Van
Lierde, wed. v. Hektor Pareyn en
Daniël Ryckeboer

Zondag 29 november
le zondag v.d. Advent

8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en oven, le

den v.d. muziekmaatschappij ,, De
Volksvreugd “, ter gelegenheid van
St.-Cecilia

Maandag 30 november - H. Andreas
8 u. H. mis v. ovenl. echtgte en doch

ter (C.)
Dinsdag 1 december - St.-Elooi
8 ii. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

Woensdag 2 december
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Donderdag 3 dec. - H. Franciscus
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader

Vrijdag 4 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Knistoffel (gevers)



BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Vrijdag 4 december
8 LI. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
Zaterdag 5 december
17 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Maurits

Alderweireidt, echtg. v. Martha De
wippe

19 u. Gez. mis vd. leden en oven, le
den v.d. boerenorganisaties in het
bijzonder v. André Deprey

Zondag 6 dec. - 2e zon. v.d. Advent
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Derycke

Degroote Sylvie en kinderen
Maandag 7 december
8 u. H. mis v. oven, vader (M.B.)
Dinsdag 8 dec. - Maria Onbevlekt
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v.d. grot (gevers)
Woensdag 9 december
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr .v.d. grot (l.W.)
Donderdag 10 december
8u. H.mis v. oven. echtg. en vader

(A.S.)
Vrijdag 11 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
Zaterdag 12 dec. - H. Johanna
17 u. Gez. mis v.d. leden en oven, le

den v.d. Bond der Gepensioneerden

- Zuster Martha Delporte der Zusters van
Liefde, Heule, overleden op 22 nov. ‘81 in de
leeftijd van 65 j. en die zaterdag 28 nov. ‘81
om 9.30 u. te Heule werd begraven.
- Daniël Desmyttere, weduwnaar van Bertha
Lelieur, overleden te Poperinge in de leeftijd
van 83 j. en die donderdag 3 dec. ‘81 om
10.30 u. te Beveren/IJzer wordt begraven.
Tot kind Gods gedoopt
Greet Castryck, dochter van Rik en Christine
Vanthou mout, Legerstraat 4, Krombeke.
Vieren St.-Elooi op zaterdag 5 dec. ‘81
de leden van de Boerengilde, de Boerinnen
gilde en de K.L.J. Om 19 u.: plechtige Eucha
ristieviering voor de intenties van de leden
en voor hun gezinnen en voor de overledenen
dit jaar, in het bijzonder voor André Deprey,
overleden lid der Boerengilde. De H. Mis zal
verzorgd worden door de K.L.J. Om 20 u. in

Sint Elooi “ feestmaal.
Oudstrijders ‘40-’45 Proven
(vervolg van de reeks)
23. Laseure André, Roesbruggestraat
24. Leynaert Georges, Canadaweg
25. Leynaert Maurice, Canadaweg
26. Matton Maurice, Obterrestraat
27. Neuville Rafaël, Terenburgseweg
28. Notredame Albert, Obterrestraat
29. Pacco Achiel, Blekerijweg
30. Pareyn Roger, Roesbruggestraat
31. Rappelet Marcel, Obterrestraat
32. Vanbeveren Jozef, Uilegatstraat
33. Vandenbroucke Hugo, Roesbruggestraat
34. Vandenbussche Jozef, Provenplein
35. Vandenbussche Roger, Alexisplein
36. Veniere André, Provenplein
37. Verbrigghe Jozef, Alexisplein
38. Vermeersch Camiel, Blekerijweg
39. Vermeersch Karel, Blekerijweg
40. Wyffels Albert, Canadaweg
K.B. Gepensioneerden - Hartens troef
Uitslag kaarting 26 nov.: 96 aanwezigen.
11 behaalden 3 partijen
Top Alida 376 p. - Loor Cyriel 364 p.
Feryn Joseph 352 p .- Gantois Albert 351 p.
Geerardijn Gaston 341 - Cappoen Blanche 310
Goussey Agnes 281 p. - Brutsaert Thérèse 254
Cayzeele Etienne 254 p. - Depmey Maurice 245
Hoflack Michel 236 p.

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

Donderdag 10 dec. vrije kaarting, met viering
van de kampioenen en prijsuitdeling in het
gewoon lokaal ,, Sint-Jozef “. Daarna maaltijd
in ,, Sint-Elooi “. Op zaterdag 12 dec. te 17 u.
eucharistieviering voor de leden en overleden
leden.
St.-Niklaas-koekenkaarting
T.S.C. Proven, eerste ploeg, Reserve A., Re
serve B., Scholieren, Knapen, Miniemen, Pré
miniemen, ongelooflijk, maar toch waar!
Zeven ploegen in één kleine parochie.
De jeugdwerking van T.S.C. Proven wil ook
helpen aan de grote kosten, die al deze ploe
gen met zich brengen. Zaterdag 5 en zondag
6 dec. richten zij een grote Sint-Niklaas-koe
kenkaarting in om de onkosten van de jeugd-
ploegen te helpen dragen. Iedereen is wel
kom, zaterdag vanaf 18 u. - zondagvoormiddag
vanaf 10 u. en zondagnamiddag vanaf 16u.
Inschrijving : 30 fr. Maat naar keus. 1 x aan
blijven = 30 Sint-Niklaaskoeken. De kaarting
gaat door in de zaal ,, Sint Jozef “ Proven.
Voetbalnieuws
Sen.: T.S.C. - Sp. Kruiseke: 1-1
Res. A.: T.S.C. - Brielen Sp.: 4-2
Res B. - Sassp. Boezinge - T.S.C.: 1-1
Knapen: T.S.C. - Sassp. Boezinge: 1-0
Matchen voor het weekend:
Sen.: Un. Abele - T.S.C. te 14.30 u.
Res. A.: T.S.C. - SK Vlamertinqe te 9.30 u.

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

Piet, Jan, Paul, Albert, Estelle, Emiel, Claire,
Mieke, Stefaan, Trees Lode Mia, Lut, Femnand,
Geert, Lieve, Tom, Jef, Irma, Annie, Geertrui,
Bert, Joris, Raf, Johan Luc, Bea, Rita, Gilbert,
Willy, Eric Charlotte Emma Hendrik, Michel,
Karel, Camiel, Bertha, Maurits, Maria, Felix
Andrea, Paula, Anuska, Ingrid, Rosa, Sylvie,
Georges, Svlvain, Madeleine, Henri, Guillau
me, Patrick, Steve, Bernadette, Agriès, Roger,

KERK . . . MET
DOODGEWONE MENSEN

Frans, Yvonne, Martin, Greta, Hugo, Bob, Rik,
Henk, Jos, Koen, Staf, Hubert, Leen, Gode
lieve, Diederik, Els, Dolf, Eugeen, Fien, Gust,
Sofie, Zoë, Bart, Toon, Nicole, Lucie, Kristien,
Leo, Filip, Herman, Lea, Liesbet, Tine, Ka
trien, Louis, Gerda, Ria, Nele, Lydie, Oscar,
André, Gerarda, Louise, Wouter, Klaas, Yvan,
Tijs, Fabienne, Gery, Germain, Marcel, Lie
ven, Dirk, Isabelle, Patricia, Werner, Constant,
Victor, Antoon, Zulma, Cyriel, Germaine, Ceci
lia, Alice, Norbert, Julien, Omer, Peter, Etien
ne, Hilda, Christiane, Martha, Guido, Serge,
Monique, Sybille, Alfred, Rudi, Pascale, Joh
ny. Dianne, Marijke, Noël, Willem, Wim, Kris
tof, Nelly, Clara, Noëlla, Erna, Ronny, Conny,
Henri, Carmen, Vallerie, Maureen, Martine,
Jurgen, Ghylène, Francine, David, Nele, Flora,
Virginie, Caroline, Frank en Nathalie en Au
c~ust en nog zovele andere namen. We horen
er allemaal bij. Ik ben toch iemand, Ik heb
een naam. Ik ben toch iemand, Ik ben een
doodgewone mens in de levende Kerk.

Ons
P&rochleblftd
Proven

10e Jaargang Nr 48 4 dec. 1981 Verantw.

in ‘t bijzonder Gabniëlle, Galle, Ma
ria Dehouck, Hekton De Coene, Ga
bniëlle Kino en Irma Cayzeele

19 u. Gez. mis v. Hektor De Coene,
weduwn. v. Rachel Deniere vanwe
ge Vrienden

Zondag 13 dec. - 3e zon. v.d. 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, ten gelegenh. v. St. Barbara.

In de Heer ontslapen

PRIESTER VAN DIENST (v. 6 tot 12 dec.)
E. H. Maes, pastoor Krombeke. Tel. 40.01 .84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver, Tel, 30.08.93
Thuisverpleging : M. Deschuttere Tel. 30.04.31
ZONDAGDIENST (6 december)
Dokt. Verhoeve. Tel. 38.82.71
Veearts Busschaert. Tel. 44.53.63
Apoteek Leroy, Watou.



PRIESTER VAN DIENST (v. 13 tot 19 dec.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 30 03 91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
Thuisverpleging: M. Deschuttere Tel. 30.04.31
ZONDAGDIENST (13 dec.)
Dokt. Vulsteke Tel. 42 27 91
Veearts Goethals Tel. 30 02 67
Apoteek Darras - Alveringem
BRANDWEER Proven 300 348- 300 385- 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Vrijdag 11 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
Zaterdag 12 dec. - H. Johanna
17u. Gez. mis v.d. leden en oven, le

den v.d. Bond der Gepensioneerden
in ‘t bijzonder Gabriëlle Galle, Ma
ria Dehouck, Hektor De Coene, Ga
briëlle Kino en Irma Cayzeele

10e Jaargang Nr 49 11 dec. 1981 Verantw.

Alderweireldt, echtg. v. Martha De
wippe

19 u. 3e gez. 6-wekenmis v. Maria Van
Lierde, wed. v. Hektor Pareyn en v.
Daniël Ryckeboer

Zondag 20 dec. - 4e zon. v.d. advent
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. 6e gez. 6-wekenmis v. Maria Ver

hille, wed. v. Henri Vandenbroucke

In de Heer ontslapen
Eerw. Pater Joris Declercq, pastoor van Ha
ringe, zoon van wijlen Remi en Octavie Cu
velier, over), te Roeselare vrijdag 4 dec. ‘81
in de leeftijd van 60 j. en die donderdag 10
dec. ‘81 om 11 u. te Haringe wordt begraven.
Julia Declerck, echtg. v. Atberic Cappoen,
over), te Poperinge dinsdag 8 dec. ‘81 in de
leeftijd van 88 j. en die zaterdag 12 dec. ‘81
om 10 u. te Roesbrugge wordt begraven.
Geboorten
- Peter Devos, z.v. Eddy en Ginette Popelier,

Canadaweg 40, Proven. (geb. te Poperinge
4 dec. ‘81)

- Björn Demaerel, z.v. Bernard en Paula La
seure, Terenburgseweg 2, Proven. (geb. te
Poperinge 6 dec. ‘81)

Hartenstroef
Donderdag 10 dec. ‘81 : vrije kaarting met vie
ring van de kampioenen en prijsuitdeling in
het gewoon lokaal ,,St.-Jozef “. Daarna maal
tijd in ,, St.-Elooi
Grote lukkenkaarting
Op zaterdag 12 dec. ‘81 bij Antoon Buseyne.
Iedereen welkom.
In memoriam: pater Joris Declercq,
pastoor van Haringe

Toen ik die woorden las, heb ik seffens ge
dacht aan mijn overleden vriend en collega
Joris, pastoor van Haringe. Ja, zo was hij:

Mens zijn, ‘n goed mens zijn.” Zo zie ik
hem voor mij staan, zo hoor ik hem klappen,
pittig en smakelijk, zo zie ik hem nog lachen.

Ik weet het wel en ik jeun het hem,dezer
dagen zal men over Joris schone artikels
schrijven in de gazetten over zijn grote waar
de en verdiensten als kunstenaar - schilder,
als dichter en verzenbouwer in sappig dia
lekt, ja men schrijft degelijke artikels over
pater Declercq als kultuurmens, als histori
cus en als Vlaming van kop tot teen, met
hart en ziel. Goed, dit alles waarderen we
en bewonderen we honderd procent. Maar zou
het niet goed zijn ook eens te peinzen op
de pastoor Joris Declercq, op de priester die
in Haringe en in de streek rondwarreerde
met een hart als een koekebrood voor de
mensen. Wat die priester te Haringe het
meest aantrekkelijk maakte, was zijn ,, mens
zijn “ en een ,, goed mens zijn “ tussen de
mensen. Van de grote God tot wie hij daqe
lijks bad en sprak in pittig dialekt, kon hij het
verkrijgen, op zijn eigen manier, als priester
en pastoor tussen de mensen te leven, zo
diep menselijk, maar als een goede mens.
Zeker men bewonderde zijn kunstwerken en
schilderijen en boeken, wat men het meest
bewonderde in de pastoor van Haringe was
zijn eenvoudige menselijke omgang met de
mensen in het leven van iedere dag. Ja, hij
was zoals wij, zoals de andere mensen. Die
lijn kon Joris volgen tot welbehagen van de
Heer en zijn volk. M.O.
Hier volgt het vers dat op zijn grafzerk te
lezen staat

Hier rust ‘n nu,
mè zyn werk is’t êdoan
ê vond ‘t mo joamer
van dôod te goan.
Mo ‘t moeste.
Pertank o’t goan wos,
wos’n hy ossan gereed
en gêern d’r by.
Nu gink ‘n tegen zyn goeste.

Briefke van uw pastoor
MIDDERNACHTMIS

Dierbare parochianen,
Ieder jaar hebben we om 23 uur middernacht-
mis te Proven in een goed verwarmde kerk.
Ook ieder jaar hebben we een massa mensen
mogen verwelkomen van Proven en zelfs uit
het omliggende. Ook dit jaar verwachten we
veel volk, want we zullen de nachtmis weer-
om zeer goed verzorgen met de medewerking
van velen.
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 zijn
kindje Jezus, Jozef en Maria, aangevuld met
herders en koningen en spelende kinders. Ik
kan U verzekeren dat alles fijn zal verzorgd
worden en dat onze kerstmis zekerlijk 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.

Ons
Pftrochleblftd
Proven

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

19 u. Gez. mis v. Hektor De Coene,
weduwn. v. Rachel Deniere vanwe
ge Vrienden

Zondag 13 dec. - 3e zon. v.d. Advent
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en oven, le

den v.h. Vrijwillig Brandweerkorps
Proven, ter gelegenh. v. St. Barbara.

Maandag 14 december
8 u. H. mis v. oven, vader (M.B.)
Dinsdag 15 december
8 u. H. mis v. oven, vader (C.M.)
Woensdag 16 december
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v.d. grot (I.W.)
Donderdag 17 december
8 u. H. mis v. over). echtg. en vader

(A.S.)
Vrijdag 18 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
Zaterdag 19 december
17 u. 5e gez. 6-wekenmis v. Maurits

Mens zijn, n goed mens zijn, dat is het
enige belangrijke in deze wereld! . . . Ook als
men dit ervaren kan bij een priester. ..



1 0e Jaargang Nr 50 18 dec. 1981 Verantw.

Zaterdag 26 december - H. Stefanus
17 u. le gez. 6-wekenmis v. Jeanne

George, echtgte v. Marcel Rappelet
19 u. Gez. mis v. bijz. overledene

Zondag 27 december - H. Familie
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. André

Deprey, wedn. v. Lydie Desomer

Nachtmis te Proven:
om II u. ‘s avonds of te 23 u~
- Vanaf 10.30 u.: Kerstliederen door de har

monie
- ,, Stille Nacht” : accordeon door Patricia

George, Mazemanlaan 8
- Herders, Hij is geboren - Maria die zoude

naar Bethiehem gaan - De herdertjes lagen
bij nachte, door 3 fluitspelers

- Kerstspel door al de schoolkinderen, jon
gens en meisjes

- Verteller: Dirk Derycke (Blokstraat 7) en
Rik Camerlynck (Montefoulstraat 9)

- Levende kerststal: kindje Jezus: Charlot
te Demaeght, Blokweg 12 - Maria : Nancy
Notredame, 8. Mazemanlaan 16 - Jozef:
Wim Devooght, Provenplein 62 - Een groep
herders en Engelen en drie koren

- De koren zullen geschenken aanbieden aan
het kindje Jezus

- Deze geschenken worden na Kerstdag als
een kerstpakket aangeboden aan onze be
jaarde mensen die moeilijk nog weg kunnen
van thuis

- Zo willen onze kinderen bewijzen dat ze
iedereen in het kerstgebeuren willen be
trekken

- Optreden van het jeugdmuziek met ,,aderte”
gezongen door één kinderstem

- Kerstmuzie:k door de harmonie De Volks
vreugd “ Proven

- Banken en stoelen zullen in de kerk bijge
plaatst worden

- We zorgen voor een goed verwarmde kerk.
We willen U warm en hartelijk ontvangen.
Provenaars, ‘t is op de eerste plaats uw
nachtmis te 23 u. donderdagavond vôÔr
Kerstdag. Iedereen is welkom.

Kerstgeschenk van de pastoor
Aan alle kinderen van de lagere afdeling,
alsook aan alle kleuters wordt onmiddellijk
na de nachtmis een lekker stuk kerstsnoep
uitgedeeld.
Bond Grote en Jonge Gezinnen
Algemene vergadering
Op dinsdag 22 december om 18.30 u. worden
alle leden van de Bond uitgenodigd op de
jaarlijkse vergadering met tombola in zaal

Sint-Elooi “. Agenda:
- verwelkoming
- mededelingen over de werking van de Bond
• spreekbeurt door E.H. Dewitte over het ge

zin
- huldiging door scheperikollege en gewest-

bestuur van ere-sekretaris Meester Prinzie

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

- tombola voor de aanwezige leden
- uitdeling spoorkaarten.
Alle leden worden verwacht.
K.B. Gepensioneerden - Hartenstroef
Donderdag 10 dec. werden de kampioenen

(A.L.D.) Hartenstroef gevierd. Vanaf 13 u. begonnen
de kaarters reeds de zaal te bezetten. Om
14 u. was de goedverwarmde zaal vol met
120 kaarters. Zo kon men al om 14.30 u.
starten met de prijsuitdeling. Een spannend
moment voor de aanwezigen. Een heel jaar
van winnen of verliezen lag achter de rug.
Wie had het meeste geluk? Jawel, het was
Etienne Cayzeele die de beker en de bloe
menruiker in ontvangst mocht nemen. Suzan
ne Matton als kampioene de medaille en een
bloemenruiker. dit onder een hartelijk ap
plaus. Daarna werden de andere prijzen uit
gedeeld. Ieder naar het geluk dat ze in de
kaart hadden gehad, gedurende het afgelo
pen jaar. Iedereen scheen zeer tevreden. Om
15.30 u. mochten allen naar de zaal Sint
Elooi “ gaan waar een zeer verzorgd etentje
wachtte. Daar kon iedereen zich naar harte
lust voldoen. Het waren allen dankbare en
voldane mensen die de zaal verlieten.
Kerstfeestje Gepensioneerden
Dinsdag 22 dec. ‘81 te 14 u. in zaal ,, Sint
Jozef
Boerengilde Proven
Nu de St.-Eloois-viering wel geslaagd voorbij
is, nodigen wij U allen - met even groot aan
tal - uit tot onze vergadering op donderdag
17 dec. ‘81 om 20 u. in zaal ,,St.-Elooi
Carlo Boeraeve toont ons zijn mooie dia’s en
de nodige uitleg over zijn verblijf in de Ver
enigde Staten van Amerika.
Ook de echtgenoten, de leden van de K.V.L.V.
en de K.L.J. zijn verwacht en welgekomen.
KA.V. Proven
Wij nodigen U vriendelijk uit op ons jaarlijks
kerstfeest dat doorgaat op zondag 20 dec.
om 14 u. in zaal St.-Elooi
Op het programma:
- spreekbeurt door Mevr. Decuyper

~Gezin, brug tussen mensen
- koffietafel
- ontspanning
- tombola

We hopen dat je erbij bent.
K.V.L.V. Proven
Kerstvergadering op maandag 21 dec. ‘81 om
13.30 u. in ,,St.-EIooi “ Pater Eric Maes toont
zijn dia’s over zijn missie. Daarna tombola.
Briefke van uw pastoor

GEDULD
Dierbare parochianen,

Dit briefje in voorbereiding op Kerstmis zou
kunnen bestaan uit een kort gebed.
Lees dit eens
,,Geduldige Vader in de hemel, laat ons niet
hoogmoedig menen dat wij beter zijn dan de
anderen, want ook in ons eigen hart groeit
er onkruid. En ook wijzelf zaaien soms twee
dracht en ruzie. Geef ons een groot geduld
met onszelf en met de medemens.

Ons
Pi~LrochIeb1ftd
Proven

PRIESTER VAN DIENST (v. 20 tot 26 dec.)
E.H. Louagie, pastoor Roesbrugge Tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
Thuisverpleging: M. Deschuttere Tel. 30.04.31
ZONDAGDIENST (20 december)
Dokt. Bal Tel. 30 00 72
Veearts Vandenberghe Tel. 38 81 60
Apoteek Vandaele - Lo
BRANDWEER Proven 300348-300365- 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Vrijdag 18 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
Zaterdag 19 december
17 u. 5e gez. 6-wekenmis v. Maurits

Alderweireidt, echtg. v. Martha De
wippe

19 u. 3e gez. 6-wekenmis v. Maria Van
Lierde, wed. v. Hektor Pareyn en v.
Daniël Ryckeboer

Zondag 20 dec. - 4e zon. v.d. advent
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. 6e gez. 6-wekenmis v. Maria Ver

hille, wed. v. Henri Vandenbroucke
Maandag 21 december
8 u. H. mis v. oven, vader (M.B.)
Dinsdag 22 december
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius (L.D.)
Woensdag 23 december
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v.d. grot (l.W.)
Donderdag 24 december
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader

(A.S.)
23 u. Kerstnachtmis, verzorgd door de

schoolkinderen en jongeren, en op
geluisterd door de muziekmaat
schappij ,, De Volksvreugd

Vrijdag 25 december - Kestmis
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Ere-pastoor E.H. Mi

chiel De Geeter



PRIESTER VAN DIENST (v. 27 dec. tot 2 jan.)
E. H. Maes, Pastoor Krombeke. Tel. 40.01.84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
Thuisverpleging : M. Deschuttere Tel. 30.04.31
ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune
Dokt. Neuville (27
Veearts Vulsteke
Veearts Goethals
Apoteek Kestelyn
Apoteek Godderis
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33 3116

Donderdag 24 december
8 u. H. mis v. oven. echtg. en vader

(A.S.)
23 u. Kerstnachtmis, verzorgd door de

schoolkinderen en jongeren, en op
geluisterd door de muziekmaat
schappij ,, De Volksvreugd

Vrijdag 25 december - Kerstmis
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Ere-pastoor E.H. Mi

chiel De Geeter
Zaterdag 26 december - H. Stefaan
17 u. le gez. 6-wekenmis v. Jeanne

George, echtgte v. Marcel Rappelet
19 u. Gez. mis v. bijz. overledene

(A.L.D.)
Zondag 27 december - H. Familie
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. André

Deprey, wedn. v. Lydie Desomer

H. Onschuldige Kinderen
8 u. H. mis v. oven, vader (M.B.)
Dinsdag 29 december
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v.d. grot (l.W.)
Woensdag 30 december
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v. bijstand (L.D.)

Donderdag 31 dec. - H. Silvester
8 u. H. mis v. oven. echtg. en vader

(A.S.)
Vrijdag 1 jan. ‘82 - Nieuwjaar
9 u. H. mis v. ‘t welzijn v. d. paro

chianen
Zaterdag 2 januari
17 u. Gez. jaarmis v. Marcel Clauw,

echtg. v. Madeleine Maerten
19 u. Gez. mis v. bijz. overledene

Zondag 3 januari
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Ganne

Demaeght Sidonie

Geboorte
- Katrijn Soenen, d. v. Marc en Marijke Van

beveren, Roesbruggestraat 23, Proven (geb.
te Poperinge op 16 dec.)

- Emelie Geeraert, d. v. Ronny en Brigitte
Passchijn, Eekhoute 47, Proven (geb. te
leper op 15 dec.)

In de Heer ontslapen
Julienne De Roo, weduwe van Maurice Bouw,
overleden te Poperinge op 16 dec. 81 en die
maandag 21 dec. ‘81 om 10 u. te Poperinge,
Sint-Bertinus werd begraven.
Te 23 u.: Nachtmis
Om te herinneren, de nachtmis heeft plaats
donderdagavond te 23 u. Provenaars vooral
komt op tijd om een goed zichtbaar plaatske
te kunnen innemen.
Totale uitverkoop
Bij Marcel Rappelet, Obterrestraat 72, Proven.
Vanaf heden verminderde prijzen op alle huis
houdbenodigheden en fantasleartikelen.
Kerstsnoep
wordt uitgedeeld aan alle kinderen na de
nachtmis.
Van kerstmis tot nieuwjaar
wordt naar zieken en bejaarden die het bege
ren de H. Kommunie thuisgedragen.
Voor Polen

Laat me het zö voorstellen
PROVENSE GEZINNEN

helpen
POOLSE GEZINNEN

Daarom is de ombaling met Kerstmis in de
nachtmis en ook in de dagmissen voor Polen.
Met de opbrengst van de omhaling zullen le
vensmiddelen gekocht worden, en verpakt
worden in pakjes tot een waarde van 200 fr.
Dus we vullen een boodschappentas voor één
gezin met als inhoud: 1 kg. suiker 3Ofr. -

1 blik melk 2Ofr. - 1 kg. meel 2Ofr. - 1 tablet
chocolade 35 fr. - 1 kg. rijst 45 fr. en 1 stuk
kaas 50 fr. Dat is tesamen voor een waarde
van 200 fr. U zijt natuurlijk vrij te geven wat
U wil, minder of meer. Steek uw bijdrage in

uitg. past. Proven Tel. 30 03 91 Druk. Schoonaert

een omslag en breng dit mee naar de kerk
met Kerstmis. Op die manier is het dus ge
makkelijk voor ieder gezin in Polen een ge
lijkaardig pakket te maken.
NOTA-BENE: Indien er mensen zijn die liever
geen geld geven, maar zelf een pakje willen
maken en geven, dan vragen we, wacht nog
daartoe totdat het sein wordt gegeven. Dank.

Laat ons de Heer ontmoeten
Hoor. Wat de Heer ons ook op kerstdag zegt:

Een nieuw gebod geef ik u:
gij moet elkander liefhebben.
Zoals ik u heb liefgehad
zo moet gij elkander liefhebben.”

(Joh. 13,34)
En dat is geen kleine opgave. Ze begint bij de
verzoening rond de kerststal. Ze sluit in
zelfonthechting, geven, weggeven, om een an
dere gelukkig te maken omtrent kerstdag.
En die andere is niet zo maar één. Maar ve
len. Velen rondom ons. En miljoenen over de
wereld.

Briefke van uw pastoor
HIJ IS ER NIET BIJ.

Dierbare parochianen,
Toen ik onderpastoor was in Desselgem, was
ik daar proost van de gilde, dus ook van de
K.A.V. of de Katholieke arbeidsvrouwen. Op
zekere dag was er daar in een bepaalde wijk
een verjaardagsfeestje. Een van de wijkmees
teressen wilde immers de verjaardag vieren
van hun kind, Annemieke noemde dat kind.
En de vrouwen van het gebuurte werden uit
genodigd en ik ook. Iedereen wilde meewer
ken aan dat verjaardagsfeestje van Annemie
ke. De ene had versiering voor de tafel, de
andere had een grote taart gebakken, nog
een ander bracht koffie mee en nog een an
der een fijn likeurtje. Er werd smakelijk ge
smuld.
Maar op zeker moment zei één van die moe
ders aan de wijkmeesteres, maar waar is uw
kind, waar is Annemieke? ... En die wijk
meesteres antwoordde: ,, Annemieke is naar
school, ja, Annemieke hoeft daar precies niet
bij te zijn, om zo onder ons haar verjaardag
te vieren. Vindt U niet, beste lezers, dat
dit toch een aardig vieren is? Zij die er
moest bij zijn is er niet bij.

Zo zullen vele gezinnen en vele families
dezer dagen Kerstmis vieren thuis of buitens
huis. En er zal een kerstboom staan en voor-
zeker ook een stalletje en vooral een goed
beladen tafel ... Maar Hij die er eigenlijk
moet bij zijn : Jezus Christus, is er niet meer
bij. Er is geen sprake meer over Hem en tot
Hem in het gezin. Is er nog plaats en tijd voor
Jezus Christus in het kristelijk gezin ?

Ons
Pftrochleblftd
Proven

10e Jaargang Nr 51 24 dec. 1981 Verantw.

Gemeentelijk nieuws
- Het huisvuil zal alleen opgehaald worden

op zaterdag 26 december en 2 januari a.s.
- Personen die een aangifte van geboorte of

(A.L.D.) overlijden moeten doen ten gemeentehuize,
dienen zich op maandag 28 dec. of 4 jan. op
het stadhuis te melden.

(25 dec.) Tel. 40.01.92
dec.) Tel. 30.03.38

(25 dec.) Tel. 33.41.17
(27 dec.) Tel. 30.02.67
(25 dec.) Roesbrugge
(27 dec.) Oostvleteren

Maandag 28 december



chianen

O.L.Vr. v.d. grot (l.W.)

Vrijdag 8 januari - H. Goedele

10e Jaargang Nr 52 31 dec. 1981 Verantw.

Van Lierde, wed. v. Hektor Pareyn
en Daniël Ryckeboer

Zondag 10 januari
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Camiel Declerck

echtg. v. Simonne Swaels

Er moet ,, dank” gezegd worden
Aan al diegenen die meegewerkt hebben aan
het welslagen van de kerstnachtmis. Op de
eerste plaats aan al de schoolkinderen en de
leerkrachten, aan de fluitspeler Filip Berquin,
aan de akkordioniste Patricia George, aan

Adeste “ Dirk Vanrenterghem, aan ,, Noël
door Jean van de Bascule, aan het jeugdmu
ziek en niet het minst aan de harmonie ,, De
VoI:ksvreugd ‘. Ook aan het personeel van
de kerk en aan alle sympatieke aanwezigen.
Niet minder dan 600 mensen waren in de
Nachtmis aanwezig. Proficiat.
Omhaling voor Polen
Onder het motto : ,, Provense gezinnen helpen
Poolse gezinnen “ heeft de omhaling met
Kerstdag in de kerk de grote som opge
bracht van 33 130 fr. Aan alle gevers even
eens mijn oprechte dan!~.
Kerstviering in het Rustoord
Het personeel en de bejaarden van het Rust-
oord danken alle mensen die hebben meege
holpen aan het kerstfeestje op 23 december,
in het bijzonder onze pastoor, die een kerst
mis kwam opdragen om 10 u., alsook de Chi
ro en Medar Dequidt die zich vrijwillig heb
ben aangeboden voor een ontspanningsna~
middag. Het doet ons goed te weten dat er

~A L D -~ toch mensen zijn in Proven die begaan zijn
‘ met onze bejaarden.

Huisvuil
Het huisvuil zal opgehaald worden op zater
dag 2 jan. ‘82.
Diamant en Goud te Proven en te
Krombeke in 1982
DIAMANTEN BRUILOFTEN
1. Camiel Ostyn-Vandensteendam Julia

Provenplein 12 - gehuwd te Proven op
21 januari 1922.

2. Romanus Fossaert-Dehaeck Rachelle
Bromstraat 15 - gehuwd te Krombeke op
24 september 1922.

3. Henri Devos-Verlet Gabrielle
Blekerijweg 14 - gehuwd te Roesbrugge
Haringe op 18 oktober 1922.

GOUDEN BRUILOFTEN
1. Firmin lndevuyst-Vandenbroucke Irma

Provenplein 68 - gehuwd te Proven op 28
april 1932.

~ ,, .~ 2. Emile Bustraen-Pierens Gisèle
I.1vI.L’.J Obterrestraat 28 - gehuwd te Wormhout

(Fr.) op 30 juli 1932.
3. Maurice Depuydt-Pareyn Rachella

Bankelindeweg 31 - gehuwd te Westvlete
ren op 29 juni 1932.

4. Audomarus Vandenbroucke-Goussey Agnes
Blasiusstraat 56 - gehuwd te Krombeke op
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12 oktober 1932.
5. Odiel Breyne-De Waneker Blanca

Barlebuizestraat 6 - gehuwd te Krombeke
op 13 december 1932.

Oudejaarsavond anno 1900
Op oudejaarsavond kan je de onvervalste
sfeer proeven van ,, the Good Old Days in
Jeugdhuis ,, Die Croone “, want daar gaat men
terug in de tijd. In een feestelijk versierd in
terieur stappen we grappig in unieke, antieke
klederdracht het nieuwe jaar in. Uiteraard is
iedereen van harte welkom, het liefst in aan
gepaste kledij. Aanvang om 20 u.
Priesterlijke benoeming
Op 22 december ji. werd pater Joris-L. Hosten,
dominikaan, die tot op heden de kerk bedien
de van Ettelgem (Oudenburg), door mgr. De
Smedt benoemd tot pastoor te Haringe. Wij
wensen hem van harte welkom
Op 17 januari 1982 zal de officiële aanstel
ling plaatsvinden

Bnefke van uw pastoor
JAAR UIT — JAAR IN

Dierbare parochianen,
Ik meen dat elke jaarwisseling ons een beet
je doet nadenken. Mag ik U een korte tekst
uit de H. Schrift voorlezen : ,, Alles heeft zijn
tijd, alles heeft zijn vast uur. Er is een tijd
van boeren en een tijd van sterven - er is
een tijd van planten en een tijd van ontwor
telen - er is een tijd van rouwen en een tijd
van dansen. Alles heeft zijn vast uur
Ja, iedere mens kan zijn situatie hierin her
kennen . . . een tijd van baren, een tijd van
blijde verwachting . . . een tijd van rouwen
vader of moeder is gestorven, of iemand is
ernstig ziek . .. een tijd van dansen en van
vreugde, U hebt verkering, de tijd van bemin
nen is begonnen ... er is wellicht ook een
tijd van bitterheid en teleurstelling.
Mensen, U moogt niet te gauw redeneren : ja,
zô moet het, alles ligt al van te voren onher
roepelijk vast. Neen ... want in de gang van
zaken speelt de verantwoordelijkheid van de
mens toch ook een rol. — Ik denk nu op de
parabel van de vijgeboom. Daar staat een
vijgeboom die al drie jaren geen vruchten
draagt. De eigenaar komt kijken en zegt:

hak hem om, hij brengt mij alleen maar na
deel en verlies “. — Maar daar komt de
knecht: ,, mag ik het nog één jaar proberen?
Ik zal rondom de grond eens goed omspit
ten, ik zal er een vracht mest op aanbrengen.
Misschien dat hij volgend jaar toch weer
vruchten draagt
Hier wordt de tijd gezien als een kans. — Zo
is ook het nieuwe jaar 1982 een aanbod tot
vruchten voortbrengen. Laten we dit jaar ter
harte nemen. We weten niet of dit niet onze
laatste kans is, of het misschien niet ons
laatste jaar is.
Laten we niet klagen dat de tijd slecht is.
Laten we betere mensen worden, dan worden
de tijden ook beter.

Ons
PnrochIebhEld
Proven

PRIESTER VAN DIENST (v. 3 tot 9 jan.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 30 03 91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67
Tandarts Lode Debouver. Tel. 30.08.93
Thuisverpleging: M. Deschuttere Tel. 30.04.31
ZONDAG DIENST
Dokt. Provoost Tel. 40 00 20 (1 jan.)
Veearts Goethals Tel. 30 02 67 (1 jan.)
Veearts Vandenberghe Tel. 38 81 60 (3 jan.)
Apoteek Vanackere - Leisele (1 jan.)
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 3331 16

Vrijdag 1 jan. ‘82 - Nieuwjaar
9 u. H. mis v. ‘t welzijn v. d. paro

Zaterdag 2 januari
17 u. Gez. jaarmis v. Marcel Clauw,

echtg. v. Madeleine Maerten
19 u. Gez. mis v. bijz. overledene

Zondag 3 januari
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Ganne

Demaeght Sidonie
Maandag 4 januari - H. Veerle
8 u. H. mis v. oven, vader (M.B.)
Dinsdag 5 januari
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

Woensdag 6 januari
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v. Bijstand (L.D.)
Donderdag 7 januari
8 u. H. mis v. oven. echtg. (E.V.)

8 u. H. mis v. oven, ouders en fam.

Zaterdag 9 januari
17 u. 6e Gez. 6-wekenmis v. Maurits

Alderweireidt, echtg. v. Martha De
wippe

19 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Maria


