




































































































PRIESTER VAN DIENST (v. 2 tot 8 jan.)
E.H. Ollivjer, pastoor Proven Tel. 30.03.91
OENEESKUNDIGE DIENST PROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheore. Tel. 30.G2.67
Tandarts Vanexem. Tel. 30.01 .54
l1’iulsverpleglng: M. Deschuttere Tel. 30.04.31
WIT-GELE KRUIS Tel. 3331 16
KINESITHERAPIE:
Dekersgieter A., Obterrestraat 72, Tel. 30.07.58
Pareyn A., Obterrestraat 44a, Tel. 30.03.54
BRANDWEER Proven 300348-300365-300325
ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (1 Jan.) Tel. 40.01.92
Dokt. Neuville (2 jan.) Tel. 30.03.38
Veearts Vulsteke (1jan.) Tel. 33.41 .17
Veearts Goethals, (2 Jan.) Tel. 30.02.67
Apoteek Dubaere, Reninge.

Vrijdag 31 december
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheicl uit dank
Zaterdag 1 januari ‘83 - Nieuwjaar
17 u. Gez. mis v. ‘t welzijn van de pa

roch lanen
19 ii. Gez. mis v. de over!edenen van

het voorbije 1982.
Zondag 2 januari
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Ganne

Demaeght Sidonnie
Maandag 3 januari
8 u. H. mis v. overl. moeder (MD.R.)
Dinsdag 4 januari
8 u. H. mis t.e.v. 0. L. Vr. v. bijz. int.

(C .T.)
Woensdag 5 januari
8 u. F1. mis v. overl. ouders (M.D.)
Donderdag 6 januari
8 u. H. mis v. ovei-l. vader en broer

(M.B.)
Vrijdag 7 januari
8 u. H. mis v. bijz. oven. (P.B.)
Zaterdag 8 januari
17 u. 3c~e Gez. 6-wekenmis v. Joseph

Top, echtg. van Maria Vulsteke.

19 u. iste Gez. 6-wekenmis v. Marcel
Dewickere, wedn. van Irma Boone,
echtg. van Alice Boone.

Zondag 9 januari
8 u. Gez. Gem. mis v. d. parochianen
10 u. Gez. Jaarmis v. Pascal Bustraen,

zoon van Hubert en Christiane Top.

Geboorte
- Fries Desomer, zoon van Marc en Marie-
Christine Bardijn, Eekhoute 49, Proven (geb.
te Poperinge op 14.12.’82).

Bond Grote en Jonge Gezinnen
De jaarvergadering van de Bond gaat door op
woensdag 12 januari. Uitnodiging volgt nog.
Op de agenda o.a. een prachtige diamontage
over ~Vogels in de natuur” door H. d’Ude
kern d’Acoz. Niemand mag die voorstelling
missen. Alvast noteren in je agenda. De spoor-
kaarten van ‘82 blijven nog geldig tot 15 janu.
ari 1983.

Gesloten
De beenhouwerij J. Vulsteke, Obterrestraat 2,
Proven zal gesloten zijn op Nieuwjaarsdag,
gans de dag.
Toneel te Proven
Na een onderbreking van ruim 25 jaar heeft
Proven terug een toneelgroep. Immers, een 10-
tal jonge Provenaars zijn sedert begin septem
ber druk aan het repeteren. Zij voeren ,, De
pronostiek-burgemeester “ op. Dit blijspel in
4 bedrijven van Oscar Ferket laat ons de ver
kiezingsperikelen meemaken van een Vlaamse
boer die in zijn dorp de burgemeesterszetel
wil veroveren. De regie is in handen van Milo
Aernout. De opvoeringen hebben plaats in de
zaal ,, Sint Elooi “ op zaterdag 29 en zondag 30
januari 1983, telkens om 20 uur. Genummerde
kaarten kunnen vanaf heden besteld worden
bij Kris Rosseeuw, (Tel. 30.03.55), Provenplein
48. De inkomprijs bedraagt 80 fr.

Munanira, 6 dec. 1982
Eerwaarde Heer Pastoor,
Beste dorpsgenoten,

Het jaar loopt ten einde en een nieuw jaar is
in aantocht. Wat vliegt de tijd toch snel ! Bij
na even snel als mijn gedachten, die vooral
op dagen als Nieuwjaar en Kerstmis terugden
ken aan dat schoon dorp waar ik geboren ben.
Heerlijk Oprechte hartelijkheid en eenvoud
van de mensen van Proven. Die sappige taal
die ik nog steeds liefheb en waardeer, vooral
omdat de gelegenheid die te spreken uitge
schakeld is. Provens klokkengelul dat ik nog
zou herkennen uit elk ander gelu~i. De straten,
de korenvelden en vooral de mensen. Ja, dit
alles leeft nog zé in mijn bloed en in mijn ade
ren, in mijn hart en vooral ‘in mijn gebed.
Het is ook daarom dat ik met Nieuwjaar z6
graag eens terugkom naar U allen, waartussen
ik ben opgevoed, Ik bied jullie dan, Mr. Pas
toor en beste Provenaren, mijn oprechte en
warme wensen voor een gelukkig Kerstfeest

en een heilvol jaar 1983. Bij mij blijft dat niet
alleen bij wensen, maar het zijn vooral gebe
den voor uw aller welzijn. Dat het jullie moge
goed gaan. Het weze een jaar van bloeiende
gezondheid, zonder te grote zorg en kommer,
een jaar van onwankelbaar vertrouwen en ge
loof in Gods vaderlijke goedheid, een jaar
van diepe vrede en innerlijk geluk.
Misschien interesseert het jullie, Mr. Pastoor
en beste mensen, wat nieuws te vernemen
over ons werk. We verrichten hier zeker geen
heldendaden. We trachten hier eenvoudig te
doen wat Christus deed, leven en werken met
en tussen de mensen. Enkele zusters staan
in do verpleging en hebben werk bij de vleet
met verzorging van de vele mensen die naar
het dispensarium komen. Het klimaat, onder
voeding en armoede zijn oorzaak van allerlei
ziekten, malaria, typhus, wonden, bronchitis,
melaatsheid, rnaagziekten en tering. Elke mor
gen ongeveer een 200 zieken, bieden zich aan
ter verzorging. Daarbij komen de zieke en on
dervoede kindjes die afzonderlijk behandeld
worden. Ik geef catechismusles in het lager
onderwijs in Munanira zelf en de bijscholen.
Verder ga ik op huisbezoek bij de armen en
de kinderen. Het ontbreekt zeker niet aan
werk. We hoeven altijd gereed te zijn, niet al
leen gedurende de dag, soms ook ‘s nachts
om mensen naar het hospitaal te voeren.

(‘t vervolgt)

Oudejaarsavondfuif
Op vrijdag 31 december ‘82 start om 22 u.
een oudejaarsavondfuif in het Jeugdhuis ,, Die
Croone “. Iedereen is er weJikom

Hoofd- en schoudersjaal
waarschijnlijk van een gepensioneerde, ligt in
de pastorie, grijs, zwart van kleur. Alhier te
rug te bekomen.

Briefke van uw pastoor
IK WENS EN IK BID

Dierbare parochianen,
Bij het begin van het Nieuwe jaar 1983 meen
ik te mogen zeggen : mocht het z6 zijn, dat
onze wensen voor elkaar geen ijdele woorden
blijven, maar mogen wij ons echt voor elkaar
inzetten, opdat het voor ieder mens in onze
buurt een gelukkig jaar wordt.
In alle geval bid ik voor die mensen uit onze
parochiegemeensohap die vorig jaar of in de
voorbije jaren geruisloos de kerk verlieten en
ik wens dat er zich een gelegenheid of om
standigheid zou mogen aanbieden om het die
mensen gemakkelijker te maken terug te
keren naar de kerk.
Ik denk ook bij het begin van dit nieuwe jaar
op al onze gezinnen, onze zieken thuis of in
de kliniek, onze oude mensen, mochten allen
Gods aanwezigheid ervaren in goede en kwa
de dagen.

Goede God, onze levensdraad leggen we in
uw handen. Mogen we in blijde en droevige
ogenblikken ervaren dat Gij er zijt voor ons.

Ons
P~irochuI~,d
Proven
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