
































P(Ut'lTER VAN DIENST (v. 27 april - 3 mei)
E 'Hosten, pastoor Haringe tel. 30.06.09
G~ .èESKUNDIGE ZONDAGDIENST
(27 april)
Dokt. Bal. tel. 30.00.72
Veearts Vulsteke tel. 33.41.17
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30 oi 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 3008 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30 04 31 (M. Deschuyrrer)
POPERINGE: tel. 3331 16 (W.-G. Kr.)
KlNESITHERAPIE:
A. Dekersgierer, Obrerrestr. 71 tel. 3007 58
A. Pareyn, Blokstraat 10 tel. 30 03 54
P. Deschrevel, Pedicure tel. 4000 11

BRANDWEERtel. 300 348 -300 365 -300 325

Vrijdag 25 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 april
17 u. 2<Gez. 6-wekenmis v. Maria Neu-

le, echgte v. Valeer Lebbe
(')geluisterd door St.-Pauluskoor van
n.omijk)

19 u. Gez. mis r.e.v. O.L.V. v.d. grot
uit dank v. bekomen gunsten

Zondag 27 april
8 u. Gez. mis v.d. parochianen
10 u. 3<Gez. 6-wekenmis v. Firmin Inde-
vuyst, echtg. v. Irma Vandenbroucke

Maandag 28 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot en
St.-Antonius v. bijz. intentie

Dinsdag 29 april
8 u. H. mis v. over!. echtgte U.V.D.)
Woensdag 30 april
8 u. H. mis v. over!. vader (G.V.)
Donderdag 1 mei - H. Jozef arbeider
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot tot
intentie v.d. gever

Vrijdag 2 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 mei - H. Filip en Jacques
17 u. 6<Gez. 6-wekenmis v. Gery De-
wulf, echtg. v. Alida Looten

Ons
Parochieblad
Proven
15' Jaargang Nr. 17 24 april 1986 Veranrw. uirg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaerr

19 u. Gez. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot
uit dank voor bekomen gunsten

Zondag 4 mei - Eerste Kommunie
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. Eerste Kommunie v.d. kleintjes
v. hun. ouders en familie

Tot kind Gods gedoopt
Louise Verlet, d.v. Roger en )eanine Deloz,
Roesbruggestraat 27, Proven.

Huwelijksaankondiging
EricDevos, Reningestraat 4, Proven en Mia Den-
nekin, Blekerijwe~72, Proven.

Eerste Kommunikanten 1986 op'
zondag 4 mei om 10.30 u.
1. Dennekin Diëgo, Eekhoute 11, Proven
2. Gruwez Christophe , Eekhoute 7, Proven
3. Indevuyst Bart, Courhoflaan 32, Proven
4. Loonis Kristof. Roesbruggestr. 18, Proven
5. Louwaege Frederik. Blokstraat I, Haringe
6. Maes Beet, Moenaardestr. 68, Haringe
7. Ryon Floris, Moenaardesu. 63, Haringe
8. BusschaeetLeen, Eekhoute 18, Proven
9. Castryck Els, Legerstraat 4, Proven
10. Deprey Veerle, Reningestraat 8, Proven
11. Lamaire Armeleen. Terenburgseweg 3, Pr.
12. LeysCindy, B. Mazemanlaan 17, Proven
13. Peperstraere Sarah, Molendreef 12, Proven
14. Rondelé Tilly, Eekhoute 19, Proven
15. SlosseTilde, Obterrestraat 40, Proven
16. Vandenbussche Ingrid, Montefoulstr. 3,

Haringe
17. Verhille Sophie, Uilegatstraat 11, Proven
- De kinderen, eerste-komrnunikanten hebben
een speciale plaats. Bij het binnenkomen in de
kerk blijven ze echter nog een momentje bij
vader en moeder staan, tot dat hun naam
wordt afgeroepen, dan pas komen ze vooraan
staan bij het altaar.
Ook de vaders en de moeders hebben een
voorbehouden plaats, onmiddellijk achter de
eerste-komrnunikanten (naam op een briefje
op uw stoel). De overige familieleden zitten
op een zichtbare 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 aanwezigheid rekenen.

Donderdag 1 mei 's namiddags naar Dadi-
zele voor het groot Kerk-Festival
De inschrijvingen voor de autobus zijn afgelo-
pen. Verzameling op de Marktplaats te Proven
om 12.30 u. Vertrek op de Markt te Poperinge
om 13 u. Aankomst te Dadizele te 14 u. De pri-
vate wagens volgen de richtlijnen voor parkeren
te Dadizele. Bekijk nog eens het programma op
de keerzijde van uw raamaffiche. De kerk viert
feest te Dadizele.

Gevonden
Langs het Alexisplein een bruin-lederen sleutel-
houder met 3 sleutels. Terug te bekomen in de
pastorie.

K.S.). Proven
Vorige week hadden we een geweldig geslaagde
ouderavond. Dank aan de KS)'ers en iedereen
die aanwezig was en dus ons steunde.
Zondag 27 april is er gewoon KS) van 14 tot
<16.30u. Leiderskring : zat. om 17.30 u.

Reis naar Lendelede
Voor de K.B. Gepensioneerden
Voor de namiddagreis naar Lendelede op dins-
dag 29 april vertrekt de bus om 12.30 u. op de
Markt. Vooraf te betalen bij het bestuur.

K.V.L.V.-reis
Op maandag 12 mei '86 : reis naar de Vlaamse
Ardennen: Vlasmuseum te Kortrijk, middag-
maal op de Kluisberg. stad Ronse met gids,
rondrit in de Vlaamse Ardennen.Terugreis : dis-
tillerie te Deinze. Vertrek om 8 u. Prijs: 300 fr.
Inschrijven vóór 7 mei bij Mevr. Ganne-Deprey,
tel. 33 43 22 of bij Mevr. Devooght-Vancayzee-
le, tel. 3007 49. Iedereen welkom.

Vogelpikclub "De Bascule"
Uitslag rekkertjesschatting : 1093 stuks
Veniere F. 1097, Titeca A. 1100, Deschilder A.
1100, Rosseeuw C. 1110, Debruyne C. 1111.
Tevens hartelijk dank aan alle aanwezigen op
onze eerste suksesvolle kaarting.

De Groene Zone
Mogen we vragen de groene zone in de nabijheid
van onze school, die dienst zal doen als kleuter-
tuin te respekteren, omwille van de bezaaiing en
de beplanting. Dank.

Briefke van uw pastoor
MEIMAAND

Dierbare Parochianen,
's Avonds te 7 u. lezen we op onze paternoster
aan de grot. Wie in geloof en vertrouwen tot
Moeder Maria zijn toevlucht neemt zal geholpen
worden. Kom uw intenties, uw bekommering en
uw zorgen aan de grot uitspreken. •
Zo kunnen we de meimaand vieren. De mooiste
maand van het jaar is voorbehouden aan Onze
lieve Vrouw. Maria is gedurende 20 eeuwen een
voorwerp geworden van diepe verering en nog
altijd. We vragen die bron niet te verlaten of te
minachten. Mensen van Proven, U bezit eigen-
lijk een kleine bedevaartplaats van Onze lieve
Vrouw, namelijk onze grot. Daar kunnen we in
een rustig plekje stilletjes klappen en bidden.
Maak tijd en kom 's avonds in de meimaand te 7
u. aan de grot bidden op uw paternoster.

























PL_';TER VAN DIENST (v. 20 tot 26 juli)
E.H. Hosten, pastoor Haringe tel. 30.06.09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost tel. 40.00.20 (20 juli)

Vandenberghe tel. 30.06.37 (21 juli)
Veearts Vandenberghe tel. 38.81.60 (20 juli)

Busschaert tel. 44.53.63 (21 juli)
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 3008 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : tel. 3004 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33 31 16 (W.-G. Kr:)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 71 tel. 30 07 58
A. Pareyn, Blokstraat 10 tel. 30 03 54
P. Deschrevel, Pedicure tel. 40 00 11

'~KÁNDWEER tel. 300 348 -300 365 -300 325

Vrijdag 18 juli
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader

T.)
Zaterdag 19 juli
17 u. Gez. mis v. Gery Oewulf, echtg.
v. Alida Looten VWo de Geburen

19 U. Gez. mis V. Maria Adam, wed. V.

Floris Sergie VWo de Geburen
Zondag 20 juli
8 U. Gez. mis v.d. parochianen
10 U. 6' Gez. 6-wekenmis V. Firmin Inde-
vuyst, echtg. V. Irrna Vandenbroucke

Maandag 21 juli
8 U. H. mis V. bijz. over!. (R.d.N.)
Dinsdag 22 juli - H. M. Magdalena
8 U. H. mis V. over!. ouders en broer

(D.D.)
Woensdag 23 juli
8 U. H. mis V. over!. ouders en tantes
(R.V.L.)

Donderdag 24 juli - H. Christina
8 u. H. mis V. bijz. int. v.d. gever t.e.v.
O.L.V. v.d. grot en Br. lsidoor

Ons
Parochieblad
Proven
15' Jaargang Nr. 29 17 juli 1986 Veranrw. uirg. Pastoor Proven. tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Vrijdag 25 juli. H. Jacobus
8 U. H. mis V. over!. echtg. en vader
O·T.)

Zaterdag 26 juli « H. Joachim en Anna
11 u. P!. Huwelijksmis v. Harald Larsen
en Greet Deblock

17 u. Gez. mis v. Armand Fioen, echrg.
v. Maria Top VWo de geburen

19 U. Gez. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot
uit dank

Zondag 27 juli
8 U. Gez. mis v.d. parochianen
10 U. 2' Gez. 6-wekenmis V. Sylvain
Lefebvre

Geboorte
Elewaut Cambron, Z.V. Willem en Maria Ver-
eecke, Blekerijweg 92, Proven (geboren te Po-
peringe 9 juli '86).
Les Schoonaert, d.v. Martin en Christine
Cappoen (turnjuffrouw), Prof.O.Rubbrecht-
straat I, Roesbrugge (geboren te Poperinge
14 juli '86).

KSJ . Telex uit Hoogveld
Hallo, papa en mama, we stellen het hier ons zo
wel, hebben lekker eten, leuke spelletjes, ... En
niet vergeten ons af te halen hoor! Maandag om
10 U. in spelkledij op onze kampplaats. OK! Tot
dan!

Alexisfeesten • Couthofpark Proven
- Zaterdag 26 juli: 20 u.T.D. met DJ Utopia.
Inkom 60 fr.
- Zondag 27 juli: vanaf 14 U. tot 20 u.:
INTERNATIONALE CATCH OP HET
WATER. Spetterende anirnö-show met gezellige
muziek, animatiespelletjes voor groot en klein
met honderden gratis prijzen en tussendoor
optredens van Thierry, Anja Yelles, de jongste
MichaëIJackson en bandparodist Lugy.Presenta-
tie: Geen Werbrouck.
te 20 u.: BAL met Disco Dobbiaco in reuzetent.
Inkom 100 fr., voorverkoop 80 fr. Kinderen tot
12 jaar gratis inkom.
Organisatie: Feestkomitee. TSC Proven en Har-
monie " De Volksvreugd".

K.B. Gepensioneerden. Hartens Troef
Uitslag van de kaarting van 10 juli: Er waren 75
deelnemers, 14 wonnen 3 partijen:
Cockelare Michel 385 - Alleweireld Felix 380 -
Gast Leopold 372 - Neyrinck Michel 338 - Gode-
ris Yvonne 334 - Saesen André 326 - DevosJulia
308 - Leynaen Maurice 292 - Geerardyn Gaston
281 - Dessein Marcel 278 - Hauspie Marcel 275 -
Declerck Manha 262 - Deman Nestor 234 - Pacco
Achiel 227 Volgende kaaning: donderdag 24 juli

Op reis
God, onze Vader, wij zijn weer op weg. Wij wil-
len U nu eenvoudig vragen bij ons te zijn, onze
ogen te openen voor al het goede. Maak dat wij
broeders en zusters zijn voor alle mensen die ons
vandaag tegenkomen, door eerbied voor elke
mens op de weg. Laat ons geen oorzaak worden
van droefheid voor anderen of voor onszelf.
Bewaar ons allen in uw zegen.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen

Jef Snaet heeft in "Brieven aan gezinnen" iets
schoons geschreven over geloven. 't Is de moeite
waard om dat aan U voor te houden:
"Elke gelovige heeft iets waardevols te zeggen
over zijn geloof. Als we elkaar met respect beluis-
teren kunnen we ons eigen geloofsleven verdie-
pen en verstevigen. Dit is de reden waarom we
hier het getuigenis van een moeder afdrukken.
Misschien herken je er iets in van je eigen opvat-
tingen, of is je eigen aanvoelen van een heel
andere aard? Ook het getuigenis van de kinderen
dat hierbij aansluit bevat een uitnodiging. Ze
nodigen ons uit tot begrip, tot respect, tot meer
verantwoord geloof. Misschien kunnen deze
teksten je ook helpen om in je eigen gezin je
eigen geloof en dat van je kinderen ter sprake te
brengen. In mijn gezin tracht ik mijn gelovig
zijn uit te bouwen samen met mijn man en kin-
deren. Christen zijn zie ik immers ruimer dan
bidden, eucharistie bijwonen, enz.
In het gezin zie ik dat als:
1. Alle dagen opnieuw "ja" kunnen zeggen,

opnieuw klaar staan voor man en kinderen,
liefdevol en hartelijk. Bijna zoals je beloofde
op je huwelijksdag; deze woorden elke dag
opnieuw waar maken.

2. Verzoening tot stand brengen na twisten,
ruzies oplossen door te praten, misstappen
vergeven.

3. Kinderen christelijk opvoeden is:
- hen leren bidden van kleinsaf, maar dan vrij
eenvoudig
- samen naar de eucharistie gaan
- hen leren leven in een gemeenschap van
mensen, hen leren delen met anderen.

4. Vriendelijk en gedienstig zijn voor buren,
vrienden en de gehele parochiegemeenschap.

5. Samen met mijn man een christelijk geloof
uitbouwen wil zeggen:
- samen bidden
- elkaar hulp aanbieden en aanvaàrden in het
werk en bij het huishouden
- respect voor elkaars anders zijn
- elkaar opbeuren en bijstaan in moeilijke
ogenblikken
- samen gelukkig zijn en vreugde en dank-
baarheid betonen om de geboorte van een
kind.
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PIUESTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 sept.)
E: losten. pastoor Haringe tel. 30.06.09
GEi'liESKUNDIGE ZONDAGDIENST
(14 sept.)
Dokt. Provoost tel. 40.00.20
Veearts Goethals tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere tel. 30.02.67
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 3008 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : tel. 3004 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, Obterrestr. 71 tel. 3007 58
A. Pareyn, Blokstraat 10 tel. 30 03 54
P. Deschrevel, Pedicure tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348 -300 365 -300 325

Vrijdag 12 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 september
11 Gez. mis verzorgd door de school-

deren, bij het begin v.h. nieuwe
oljaar

19 u. Gez. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot
uit dank v. bekomen gunst

Zondag 14 september
8 u. Gez. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Marcel Camerlynck-

Verhille Angèle
Maandag 15 sept. - O.L.V. v. Smarten
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader

(i.j .v.)
Dinsdag 16 sept. - H. Corneel
8 u. H. mis v. bijz. over!. (R.d.N.)
Woensdag 17 sept. - H. Robert
8 u. H. mis v. over!. echtgte en moeder

(M.G.V.) .
Donderdag 18 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (L.O.)
Vrijdag 19 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 september
17 u. 5< Gez. 6-wekenmis v. Leon Caveel,

echtg. v. Alice Veniere

Ons
Parochieblad
Proven
15' Jaargang Nr. 36 11 sept. 1986 Veranrw, uitg. Pastoor Proven, td. 3003 91 . Druk. Schoonaert

19 u. Gez. mis v. Gerard Cambier, echtg.
v. Maria Matton vw. de Familie

Zondag 21 september
8 u. Gez. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v.d. Familie v. Etienne

Meerssernan- Vandesteene Maria

In de Heer ontslapen
Maurits Declerck, weduwnaar van Ghislaine
Wuyts, overleden te Poperinge.vrijdag 5 sept.
'86 in de leeftijd van 77 j. en die woensdag 10
sept. '86 om 10 u. te Proven werd begraven.

Geboorte
Carmen Lahaye, d.v. Jean-Pierre en Christine
Struye, Eekhoure te Proven (geb. te leper 3 sept.
'86).

Feest van St.-Michielszomertje
zondag 28 september 1986
We kunnen nu reeds aankondigen een datum
waarmee alle Proven aars kunnen rekening hou-
den, namelijk zondag 28 september '86 vieren
we St.-Michielszomertje. in. rondom en voor de
zaal "St.-Jozef'. Alexisplein 17 te Proven. Er zal
muziek zijn binnen en buiten de zaal en bier en
koffie en belegde broodjes en een enorme tom-
bola met serieuze prijzen en een beetje dansen.
en alle schoolkinderen : kleuters en de jongens
en meisjes van de lagere afdeling en alle leer-
krachten en ook nog de pastoor werken mee door
en met nummertjes en volksspelen allerhande.
Het wordt een ware attraktie. Onthoudt deze
datum: zondag 28 september aanstaande in de
namiddag.

Aankomsten
- Clarebout Marleen wegens huwelijk met

Verhaeghe Pol
van Vlamertinge, Hazewindstraat 13
te Proven. Terenburgseweg 15.

- Lietaer Geert en echtgenote Lobeau Annie
en kinderen Wouter. Liesbeth en Pieter
van Poperinge. Krombeekseweg 8
te (Krombeke) Proven. Blasiusstraat 89.

Vertrekken
- Devos Eric

van Proven. Reningestraat 4
en echtgenote Dennekin Mia
van Proven, Blekerijweg 72
naar Stavele. Waaienburgseweg 8

- Gombeir Maria
van Proven. Blasiusstraat 97
naar Stavele. Zwanestraat 22

- Dever Cecile, wegens huwelijk met Dequeker
Geert
van Proven. Couthoflaan 9
naar Poperinge, Provenseweg tb

- Deneulin Yvon
en echtgenote Ceuterickx Martine
van Proven. Reningestraat 11
naar Vleteren. H. Deberghstraat 4

- Deblock Greer, wegens huwelijk met
HaraId Larsen
van Proven. Switspapendreef 3
naar Oostkamp. A. Rodenbachstraat 1

- Dewippe Heidi, .
wegens huwelijk met Demaeght Jos
van Proven. Baron Mazemanlaan 2
naar leper. Capronstraat 1

Binnenverhuizingen
- Henri Vandenbroucke en echtgenote

Roza Lanszweert en kinderen
Henk en Melanie
van Krornbeke , Bankelindeweg 15
naar Proven, Uilegatstraat 7

K.S.).
Zondag 14 sept. om 14 u. afspraak voor de
SLOEBERS : doe kleren aan die erg vuil mogen
zijn want we gaan o.a. schilderen.
KAST AARS : ra ra ra .. , ???
JIMMERS : breng juist 1 kilo aarde in een door-
schijnende plastiekzak mee !
ALLEMAAL: vanaf nu zal er weer een drankje te
verkrijgen zijn en dit voor 10 fr. Kandidaten voor
de play-backshow schrijven zich vanaf nu in bij
de leiding. Ook volwassenen kunnen mee-
doen!

Uitnodiging
Als het een beetje mogelijk is vaders en moeders,
komt naar. de eucharistieviering zaterdag aan-
staande te 17 u. samen met en voor uw kinderen.

Briefje van uw pastoor

NIEUW SCHOOLJAAR

Dierbare Parochianen,
Het nieuwe schooljaar wordt in zijn begin inge-
zet met een gezamelijke eucharistieviering zater-
dag, aanstaande in de eerste avond mis te 17 u.
Bid om de H. Geest voor uw kinderen.
. .De godsdienstige opvoeding is niet te herlei-
den tot louter mensenwerk. Het is de heilige
Geest die in het doopsel meegedeeld wordt. die
de grote Opvoeder van de mens is. Ouders env
school zijn medewerkers aan de pedagogische
activiteit van de Geest. Het zaad ontkiemt en
groeit terwijl de boer slaapt. Wij kunnen planten
en begieten maar het is God die de wasdom
geeft. In de religieuze opvoeding ontsnapt het
begin en de voltooiing. De Geest is reeds aan het
werk voordat ouders en school eraan beginnen en
werkt nog lang nadat de opvoeders opgehouden
hebben met spreken. Christelijke opvoeders
moeten daarom bidden dat de Geest zal vol-
tooien wat zij begonnen zijn." (Kard. DanneeIs)



























PRIESTERVAN DIENST (v. 14 tot 20 dec.)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 30.03.74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
(13-14 dec.) ,
Dokt. Geeraert tel. 30.05.55
Veearts Goethals tel. 30.02.67
Apoteek Vandaele - 1.0
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 300822 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 300431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: rel. 33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:

A. Dekersgierer, Obterrestr. 71 tel. 3007 58
A. Pareyn, Blokstraat 10 tel. 30 03 54
P. Deschrevel, (ook pedicure) tel. 40 00 11

BRANDWEERtel. 300 348 -300 365 -300 325

Vrijdag 12 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 december
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,

echtg. v. Paula Busschaert en over!.
fam.

Zondag 14 dec. - 3" Zon. v.d. Advent
8 u. H. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en over!. leden

v.h. Vrijwillig Brandweerkorps
t.g.v. St.-Barbara

Maandag 15 december
8 u. H. mis v. over!. echtgte en moeder

(M.V.D.)
Dinsdag 16 december
8 u. H. mis v. bijz. over!. (R.d.N.)
Woensdag 17 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot

(D.V.)
Donderdag 18 december
8 u. H. mis v. bijz. over!. (M.)
Vrijdag 19 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag .20 december
17 u. Gez. jaarmis v. Gery Dewulf, echtg.

v. Alida Looten

Ons
Parochieblad
Proven
15' Jaargang Nr. 49 11 dec. 1986 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Zondag 21 dec. - 4" Zon. v.d. Advent
8 u. Gez. mis v.d. parochianen
10 u. 3" Gez. 6-wekenmis v. Maria

Carpentier, wed. v. Omer Deruyter

Tot kind Gods gedoopt
Pedro Dever, z.v. Georges en Martine Viane,
Provenplein 30, Proven.

Kerstnachtmis 1986
Tot nu toe was de nachtmis altijd 's nachts te 23
u. Er kwam veel volk naar onze nachtmis, omdat
ze telkens goed verzorgd werd met de medewer-
king van alle schoolkinderen begeleid door hun
leerkrachten.
In de vooravond van Kerstdag was er dan nog
een stille avondmis te 17 u., voor die mensen die
niet graag zolang opblijven en die gaarne hun
normale nachtrust hebben. En ik moet zeggen
dat er ook tamelijk veel mensen aanwezig waren
in die avondmis te 17 u.
Goed, maar dat is nu voorbij en we gaan probe-
ren het vieren van Kerstdagavond in 't gezin of
met de familie voor vele mensen aangenamer en
gemakkelijker te maken.
Daarom plaatsen we nu onze nachtmis in de
vooravond van Kerstdag te 18 u. of te 6 u. 's
avonds. Er is dan ook geen stille avondmis meer
te 5 u. Alleen dus de Kerstnachtmis die gevierd
wordt te Proven op de vooravond van Kerstdag,
dat is dit jaar woensdag 24 december 1986 te 18
u. of te 6 u. 's avonds. Ik meen dat dit nu heel
klaar en duidelijk is. Eens dat we aan deze her-
schikking zullen geproefd hebben zullen vele
mensen zeer tevreden zijn omdat ze dan de rest
van de kerstavond voor zichzelf hebben in 't
gezin of met familie.
Te 6 u. 's avonds - welke voordeel?
1. Te 7 1/4 u. is iedereen al thuis.
2. Ook meer bejaarde mensen kunnen nu eens
de mooie Kerstnachtmis bijwonen.
3. De ouders moeten hun kindjes niet meer zó
lang ophouden als de nachtmis zó laat is.
4. Zelfs onze boeremensen die voor één keer op
kerstdagavond met een beetje goede wil het
avondwerk eens anders regelen, kunnen met hun
kinderen ook eens een aangename kerstavond
hebben.
Ik denk dat iedereen zal tevreden zijn dat onze
Kerstnachtmis in plaats van 's nachts, nu in de
vooravond is. Dus we vieren samen kerstmis in
de kerk: woensdag 24 dec. '86 om 18 u.

K.S.). Nieuws
Op zondag 14 december is er bijeenkomst voor
alle sloebers. Trek alvast knustelkledij aan, want
er zal geschilderd worden. Jullie worden ver-
wacht van 14 u. tot 16 u.! (i.p.v. 16.30 u.) Aan
alle andere KST ers wensen wij veel sterkte toe in

de proefwerken.

Binnenverhuizingen
Rik Ollevier en echtg. Lena Desomer en kind
Thijs en moeder Martha Quaghebeur
van Proven, Canonstraat 1
naar Proven, Blekerijweg 94.
Marcel Vandenbroucke en echtg. Maria Stic-
ker en zoon Hans
van Proven, Uilegatstraat 7
naar Proven, Provenplein 41.

K.A.V.
Op dinsdag 16 en 23 december krijgen we een
demonstratieles "Gelaatsverzorging" gegeven
door een schoonheidsspecialiste bij Gilberte
Dever om 19.30 u.

De troetelbeertjes
Deze Nederlands gesproken tekenfilm wordt
door de B.G.J.G. vertoond op woensdag 31
december om 13.30 u. in de zaal 't Rozenhof.
Kaarten zijn vanaf 15 december op school te
verkrijgen bij Frans Yde. Kinderen van leden
B.G.] .G. betalen 20 fr., niet-leden 50 fr.

B.G.).G. en Damiaanaktie
De Bond van Grote en vanJonge Gezinnen heeft
in samenwerking met de Damiaanaktie een
gezelschapsspel uitgegeven: RIMBOECROSS.
De opbrengst van één gezelschapsspel (voorper-
sonen vanaf 6 jaar) volstaat om geneesmiddelen
te kopen voor één melaatse. Een spel kost 495 fr.
en is te koop bij Mark Paelinck, Obterrestraar 15.

Gebed
Heer, help mij
om mensen te respekteren
om het taboe van de armoede
te doorbreken
want de armen verkondigen
uw Blijde Boodschap !

Briefke van uw pastoor
OMHALING VOOR DE ARMEN

Dierbare Parochianen,
Omhaling voor de armen. Voor welke armen ?
Armoede op zuiver financieel vlak is eerder zeld-
zaam. Maar er zijn veel armen in onze welvaart-
maatschappij. Deze zijn:
1. Mensen die in een dure wereld moeten leven
van een heel klein inkomen.
2. Armen zijn ook diegene, die tegenslag heb-
ben, plots hun werk verliezen, die met langdu-
rige gezondheidszorgen geplaagd zitten, die
wonen op een zolderkamertje, die geen beetje
reserve hebben aan geld. Verdoken armoede.
'r Is voor die armen dat met het aanstaande
weekend in al de missen de omhaling gedaan
wordt.






