






























PRIESTERVAN DIENST (v. 18 tot 24 april)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGEZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (18-19 april) tel. 30.03.38
Dokt. Provoost (20 april) tel. 40.00.20
Veearts Goethals (19 april) 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. 30 07 58
A. Pareyn, Blokstraat 10 tel. 30 03 54
P. Deschrevel, (ook pedicure) tel. 4000 11

BRANDWEERtel. 300348 -300 365 -300 325

Donderdag 16 april - Witte Donderdag
18 u. Biecht (1 biechtvader)
19 u. Dienst v. Witte Donderdag en aan-
bidding tot 21 u.

Vrijdag 17 april - Goede Vrijdag
15 u. Kruisweg in de Kerk
18 u. Biecht (2 biechtvaders)
19 u. Dienst v. Goede Vrijdag en Kruis-
verering (met bloempje)

Zaterdag 18 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
17 u. Biecht (2 biechtvaders)
19 u. H. Mis met verzoeningsviering
(Paaswake)

Zondag 19 april - Pasen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen CA
10 u. Gez. jaarmis v. Gerard Cambier ,
echtg. v. Maria Matton.

Maandag 20 april - Paasmaandag
10 u. Gez. jaarmis v.d. fam. Lefebvre
Dinsdag 21 april
8 u. H. mis t.e.v. a.L.vr. v.d. grot, dank
Woensdag 22 april
8 u. H. mis ter ere v.d. Godd. Vzheid.
Donderdag 23 april
8 u. H. mis v. over!. ouders en sch.ouders

Ons
Parochieblad
Proven
16' Jaargang Nr. 16 16 april 1987 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Vrijdag 24 april
8 u. H. mis t.e.v. a.L.Vr. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 april
10 u. Pl. Huw.mis v. Roger Cappelaere en
Beatnee Vandenberghe

17 u. Gez. jaarmis v. Madeleine Meers-
seman, echtgte. v. Maurice Malbrancke

Zondag 26 april - Beloken Pasen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. l' Gez. 6-wekenmis v. Ida
Demolder, echtgte. v. Robert Verhille

Tot Kind Gods gedoopt
LynnVanneste, d.v. Danny en Kristien Derycke,
Provenplein 19, Proven

Geboorte
Frauke Vandromme, d.v. Frankie en Conny
D'Hondt, Obterrestr. 71, Proven (Geb. te Pope-
ringe, 7 april 1987)

Een mooi Paasgeschenk
Aan alle kleuters en jongens en meisjes van de
lagere afdeling wordt ter gelegenheid van Pasen
een mooi Paasgeschenk gegeven door Mr. Pas-
toor. Aan de vormelingen na de Paaswake van
zaterdagavond 19u. en aan alle andere kinderen
op Pasen zelf na de hoogmis.

Broederlijk Delen
De omslagen van de tweede omhaling ten huize
komen nu nog altijd binnen. Toekomende week
geven we een volledig verslag.

Minuut stilte - Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag om 15 u. gedenken we de
kruisdood van onze Heer Jezus Christus. De
schoonste mens werd gedood door mensenhan-
den. Hij gaf Zijn leven uit liefde voor ons. Wij
mogen NIET ACHTELOOS AAN DAT UUR
VOORBIJGAAN. Kom naar de kerk om de
kruisweg te gaan. Wie niet vrij is, kan een
MINUUT STILTEin acht nemen om te bidden
thuis, op het werk, langs de straat.

Kruisverering op Goede Vrijdag
In de avonddienst van Goede Vrijdag te 19 u.
brengen we hulde aan het kruis van Christus. In
onze kerk helemaal vooraan hebben we een zeer
groot en mooi kruis staan. Dat kruis verere~ we
op Goede Vrijdag-avond. We brengen Christus
op zijn kruis een gepaste hulde met ee.n
bloempje of een takje groen. Het wordt op die
manier een indrukwekkende kruisverering.

Paaszaterdag 18 april
Geen avondmis te 17 u.
Wel Paaswakete 19 u., dit is : VERZOENINGS-

VIERING en H. mis, al onze vormelingen doen
mee. Als we niet komen tot een persoonlijke
biecht, laten we dan deelnemen aan de verzee-
ningsviering die telt als biecht. Kommuniegele-
genheid is er ook op zaterdag (Paaszaterdag) 18
april '87 om 7 u. 's avonds.

Eerste Kommunie 1987
zondag 24 mei, 10.30 u.
voor de volgende kinderen :
1. Boeraeve Peter, Blekerijweg 41
2. Busschaert Koen, Blekerijweg 39
3. Cambronjoachim, Blekerijweg 92
4. Dever Frederik. Blekerijweg 54
5. Jansseune Bart, Blasiusstraat 71
6. Lelieur Tom, Roesbruggestraat 8
7. Ryckeboer Klaas, Viooltjesveld 12

Westouter
8. Terriere Arne , Eekhoute 41
9. Top Thijs, Montefoulstraat 4
10. Verrneulen Jeroen, Obterrestraat 56
11. Verschaeve Maarten, Eekhoute 12
12. Catel Melanie, Eekhoute 2
13. Debergh Natalie, Eekhoute 14
14. Delanote Veerle, Couthoflaan 23
15. Pecqueux Sabrina, Eekhoute 43
16. Regheere IIse, Blokweg 17
17. Ryon Liesbet, Roesbruggestraat 3
18. Vanderhaeghe Nele, Blasiusstraat 83
19. Vandromme Griet, Eekhoute 8
20. Gruwez Deborah, Eekhoute 7
21. Yde Ann, Blasiusstraat 63

Zonnebril
Gevonden - Terug te bekomen in de pastorie

K.B. Gepensioneerden "Hartenstroef'
Uitslag van de kaarting van 9 april :
Er waren 87 deelnemers, 11 wonnen 3 partijen:
Camerlynck André 362; Goderis Yvonne 339;
Gantois Albert 311; Haezebrouck Gerard 302;
DevosJulia 290; Meernhout Maria 287; Brutsae~t
Achiel 275; Declerck Martha 273; Sabbe Flavie
257; Scharre Henri 245; Delcrue Remi 242. Vol-
gende kaarting donderdag 23 april.

Sinksen-Kermis
Herbergiers of verenigingen die ter gelegenheid
van Sinksen-kermis feestelijkheden of vermake-
lijkheden willen inrichten en hiervoor ~en fina~-
ciële steun wensen te ontvangen dienen dit
schriftelijk aan te vragen vóór 1mei aan feestco-
mité, Provenplein 49

KSJ-Proven
Op Paaszondag is er geen KS]. Wel een ~xtra-
activiteit in de vakantie: woensdag 22 apnl om
14 u. aan het lokaal (voorbereiding
ouderavond). Iedereen aanwezig, a.U.b. !
Leiding : zat. 11 u.









Ons
Parochieblad
Proven

Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert16' Jaargang Nr. 20 14 mei 1987

Proven Anno 2000 - KS}Ouder-Showavond
Met 41 leden, een 11-koppige leiding en 2 jaar
werking, houdt de KS) op zaterdag 16 mei om
18 u. haar 2· ouderavond in de parochiezaal. Met
een reis naar het Proven in het jaar 2000, een stil
ritmisch meewiegen tot een entoesiast schaterla-
chen en een gezellig napraten, is je zaterdag in
een mum van tijd voorbij. Ook buikjes kunnen
lekker volgestopt worden met heerlijke KS)-
broodjes en drankjes en dit alles aan kleine prijs-
jes. Het duitje dat hierbij inkomt, laat ons toe
goedkoop op kamp te gaan nl. van 1 tot 8 aug. te
Melle. Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd!
ZAT. 16 MEI: algemene repetitie voor alle tak-
ken in de parochiezaal !
Laatste KS) v.h. jaar: DON. 28 MEI!
Ouderraad: 22 MEI om 20 u., kinderopvang
voorzien.

Zaterdag 23 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Rachel Devos,

echtgte v. André Degraeve
Zondag 24 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. Eerste Kommuniemis v.d. leer-

lingen v.h. I" leerjaar met hun ouders
en familie.

-. ';-:--'"
__ J Geboorte

Klaas Prinsie, z. v. Lieven en Katleen Hermin.
Reningsestraat 2, Proven (geb. te Poperinge
6/5/1987)

- ',- ---'-----._------ ---

PRIESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 mei)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
(16-17 mei)
Dokt. Vulsteke tel. 42.27.91
Veearts Vulsteke tel. 33.41.17
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : tel. 3004 31 (M. Deschutrere)
POPERINGE: tel. 33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348 -300 365 -300 325

Eerste Kommunikanten 1987
op zondag 24 mei om 10.30 u.

1. Boeraeve Peter, Blekerijweg 41
2. Busschaert Koen, Blekerijweg 39
3. Cambron)oachim, Blekerijweg 92
4. Dever Frederik, Blekerijweg 54
5. )ansseune Bart, Blasiusstraat 71
6. Lelieur Tom, Roesbruggemaat 8
7. Ryckeboer Klaas, Viooltjesveld 12
8. Terriere Arne, Eekhoute 41
9. Top Thijs, Montefoulstraat 4

10. Vermeulen jeroen. Obterrestraat 56
11. Verschaeve Maarten, Eekhoute 12
12. Catel Melanie, Eekhoute 2
13. Debergh Natalie, Eekhoute 14
14. Delanote Veerle, Couthoflaan 23
15. Pecqueux Sabrina, Eekhoute 43
16. Regheere Ilse, Blokweg 17
17. Ryon Liesbet, Roesbruggestraat 3
18. Vanderhaeghe Nele, Blasiusstraat 83
19. Vandromrne Griet, Eekhoute 8
20. Gruwez Deborah, Eekhoute 7
21. Yde Ann, Blasiusstraat 63

De kinderen, eerste kommumkanten 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-kommunikanten (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.

Zijn er dan geen vuur- i.p.v. ijsheiligen
Want: Warm is beter dan koud, zacht is beter
dan streng, hart is beter dan hard.
Waardoor dat Pancratius, Servanus en Bonifa-
cius de naam van ijsheiligen verdiend hebben,
weet ik niet want volgens de historie waren ze
alle drie vurige keistenen.
- PANCRATIUS martelaar (290 tot 304). Dus

14 j. oud. Wanneer een jonge man, amper 14
j. oud plots sterft, is dat een schokkende
gebeurtenis. Wanneer een jonge man, bijna
nog een kind vrijwillig de dood ingaat,
omwille van zijn overtuiging, dan roept dat
bij ons vraagtekens op. De 14-jarige Pancra-
tius stond voor de keus : zijn geloof afzweren
en leven of trouw blijven aan het geloof en
sterven. Hij onderging de marteldood in 't
jaar 304.
SERVATIUS: Eén van de eerste christenen in
ons land van wie wij de naam kennen is Serva-
tius, bisschop van Tongeren en Maastricht.
Hij leefde in de vierde eeuwen was afkomstig
uit het oosten. Hij kwam naar het toen nog
primitieve westen om er het christendom te
verkondigen. Er was in de dagen van Servanus
grote verdeeldheid binnen de geloofsge-
meenschap. Met volharding heeft Servatius
geijverd voor het behoud van de eenheid bin-
nen de kerk. Zo was hij een trouw dienaar van
de Heer, die wil dat allen één zijn in liefde en
betrokkenheid op elkaar. Servatius stierf op
Pinkstermaandag, 13 mei 384. Zijn lichaam
werd bijgezet in de Servanuskerk te Maas-
tricht, waar nu nog zijn relikwieën bewaard
worden.
BONIFACIUS : daar vind ik niets over, maar
voortgaande op zijn naam: bonus-faecre =
wel doen = weldoener.

Vrijdag 15 mei
8 u. H. mis t.e.v. a.L.Vr. v.d. grot en

St.-Antonius van Padua
Zaterdag 16 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Hektor Decoene-

Deniere Rachel
Zondag 17 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. André Laseure,

wedn. v. Maria Werquin
Maandag 18 mei
8 u. H. mis v. over!. echtg. en

vader (M.L.)
Dinsdag 19 mei
8 u. H. mis t.e.v. a.L.Vr. v.d. grot en

Broeder Isidoor
Woensdag 20 mei
8 u. H. mis t.e.v. a.L.vr. v.d. grot,

bijz. int. (C.T.)
Donderdag 21 mei
8 u. H. mis v. Emerie Carlier v.w. Vr. en

Kenn.
Vrijdag 22 mei
8 u. H. mis t.e.v. a.L.Vr. v.d. grot en

St.-Antonius van Padua

B.G.}.G. Gezinswandeling
Alle gezinnen, ook niet-leden, worden uitgeno-
digd voor een wandeling van een 5-tal km,
temidden groene velden en bossen.
Afspraak op zondag 17 mei om 14.30 u. aan café
"Canada". Iedereen van harte welkom!

Briefke van uw pastoor
(zie volgende week)



PRIESTERVAN DIENST (v. 24 tot 30 mei)
E.H. Decat, pastoor Haringe tel. 30.06.09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
(23-24 mei)
Dokt. Geeraert tel. 40.0~. ~~
Veearts Busschaert tel. 44.~3.63
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol ~4
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 3008 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 300431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, Obterrestr. 71 tel. 30 07 ~8
A. Pareyn, Blokstraat 10 tel. 30 03 ~4
P. Deschrevel, (ook pedicure) tel. 4000 11

BRANDWEERtel. 300 348 -300 36~ -300 32~

Vrijdag 22 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot
en St.-Antonius v. Padua

Zaterdag 23 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Rachel Devos,
echtgte. v. André Degraeve

Zondag 24 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. Eerste Kommuniemis v.d. leer-
lingen v.h. 1<leerjaar met hun ouders
en familie

Maandag 25 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St.-Antonius v. Padua

Dinsdag 26 mei - H. Filip
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot,
uit dank

Woensdag 27 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot
19 u. Ge!. mis v. over!. zuster
Donderdag 28 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en over!. leden
v.h. A.C.W. Proven t.g.v. Rerum
Novarum

Vrijdag 29 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot
en broeder Isidoor

Ons
Parochieblad
Proven
16' Jaargang Nr. 21 21 mei 1987 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonsen

Zaterdag 30 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Leon Caveel,
echtg. v. Alice Veniere

Zondag 31 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Richard en Dirk
Vanrenterghem en overl. familie

Tot Kind Gods gedoopt
- Frauke Vandromme, d.v. Frankie en Conny
Dehondt, Obterrestr. 71, Proven

- Mathias Verlet, z.v. Roger en ]eanine Deloz,
Roesbruggestr. 27, Proven.

Eerste Kommunie - Zon. 24 mei, 10.30 u.
Dus zondag aanstaande feest in de kerk, waarbij
de kinderen van het eerste leerjaar voor de eerste
keer deelnemen aan de Eucharistieviering en te
Kommunie gaan.
Bij het binnenkomen in de kerk blijven de
eerste-kornmunikanten nog een poosje bij vader
en moeder staan, totdat bun naam wordt afge-
roepen, dan pas komen ze naar hun stoeltje.
Een speciale plaats ook is voorbehouden voor de
vaders en de moeders (met een briefje op uw
stoel). De overige familieleden zitten op een
zichtbare plaats elders in de kerk.

Rerum Novarum
Alle A.C.W. vertakkingen werken samen aan
het projekt Burkina Faso van wereldsolidariteit.
Daartoe zullen op 27 en 28 mei omslagen uitge-
reikt worden aan de kerkgangers.
Op de hoogdag van O.L.H. Hemelvaart 28 mei
wordt de hoogmis van 10 u. opgedragen voor de
levende en overleden leden van het A.C.W. KS]
zorgen voor teksten en uitbeeldingen. Om 14 u.
dorpsspel in het teken van het projekt Burkina
Faso door de groep KS]. In het lokaal bij G.
Dever heeft om 16 u. de traditionele uitdeling
van de pakjes aan de kinderen van min 12 jaar,
leden van de A.C.W.-verbond plaats. Om 19 u.
grote prijskaarting voor de leden, bolling voor de
vrouwen. Geldprijzen voor de winnaars.

De avond vóór O.L.Heer Hemelvaart
Woensdagavond 27 mei: avondmis te 7 u.,
omdat het een gewone werkdag is. Men kan dus
die woensdagavond te 7 u. voldoen aan de
Eucharistieviering van O.L.Heer Hemelvaart.

K.S.). Proven
Onze showavond wasprachtig. Het schaarsopge-
komen publiek kreeg een leuke vertoning van
leiding en alle takken. Dank aan allen die erbij
waren!
Alle kinderen van Proven van 6 tot 14 jaar kun-
nen op don. 28 mei van 14 tot 16 u. (bij het
lokaal) mee op zoektocht. Deze laatste K.S.].-

namiddag wordt besloten met een verrassing.
Leiding: vrijdagavond 22 mei om 20 u. (kinder-
opvang) en woensdag 27 mei om 17 u.

K.B.Gepensioneerden - Hartenstroef
Uitslag kaarting 14 mei. Er waren 86 kaarters, 10
wonnen 3 partijen: Vanstraeseele C. 363, Del-
baere R. 363, Kino F. 326, Vanexem M. 29~,
Ganne M. 283, Delerue R. 268, Matton S. 264,
Temperville M. 264, Butaye V. 2~~, Devooght
M. 239. Volgende kaarting vrijdag 29 mei.

Onze voornamen
Tot de belangrijkste en persoonlijkste - en ook
goedkoopste - geschenken die ouders hun kinde-
ren voor het gehele leven kunnen meegeven,
behoren de voornamen. Zij kunnen uit liefde of
piëteit iemand vernoemen; zij kunnen een naam
louter geven, omdat ze deze mooi vinden of
omdat er een wens ten aanzien van de toekomst
van het met vreugde ontvangen kund in verscho-
len ligt. Hoe dan ook, niemand staat er onver-
schillig tegenover, zeker niet de drager van de
voornaam, omdat deze een nog persoonlijker
bezit is dan zijn familienaam, die pas betrekke-
lijk laat de belangrijkste is geworden in het
maatschappelijk verkeer. Dit blijkt nog duidelijk
uit de uitdrukking .met naam en toenaam noe-
men'. Wel zijn er meer familienamen dan voor-
namen, maar de eerste kan men niet kiezen, ter-
wijl er ten aanzien van de voornamen veel vrij-
heid bestaat.

Briefke van de pastoor
Dierbare Parochianen,

Uit "mensen onderweg" las ik over geloven en
geloofsbegeleiding : Geloofsopvoeding in het
gezin kan en mag geen katechese worden. Het
gezin heeft een heel eigen taak i.v.m. geloofsop-
voeding en moet in die taak bevestigd, bemoe-
digd en begeleid worden. Katechese en geloofs-
inhouden horen tot de opdrachten van schoolen
parochie.
Met het geloof gaat het als met de vriendschap.
Vriendschap is zichzelf meedelen aan een ander
en voor die ander openstaan. Springt de vonk
van de vriendschap over, dan wordt ze een fijne,
nauwelijks onder woorden te brengen weder-
zijdse verrijking. De een neemt over van de
ander. Zo wordt geloof doorgegeven : door mee-
delen van zichzelf, meedelen van wat, door alle
vreugde en leed, alle verrukking en ontgooche-
ling heen, in het binnenste van een mens leeft
aan Godsvertrouwen en Godsverwachting.
Met vriendschap heeft geloof ook gemeen dat
het een aanbod is dat kan geweigerd, een uitno-
diging die kan afgeslagen worden. Geloof is
genade omdat het een uitnodiging van God zelf
is. Dit houdt in dat er met het doorgeven van
geloof geduld gemoeid is, goddelijk geduld.





PRIESTERVAN DIENST (v. 7 tot 13 juni)
E.H. Maes, pastoor Krombeke tel. 40.01.84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost tel. 40.00.20 (6-7juni)

Vandenberghe tel. 30.06.37 (8 juni)
Veearts Vulsteke tel. 33.41.17 (7 juni)
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE : tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 3008 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 300431 (M. Deschurtere)
POPERINGE: tel. 3331 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:

A. Deketsgieter. Obterrestr. 72 tel. 3007 58
A. Pareyn, Blokstraat 10 tel. 30 03 54
P. Deschrevel, (ook pedicure) tel. 4000 11

BRANDWEERtel. 300 348 -300 365 -300 325

Vrijdag 5 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 juni
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden

v.h. Wit-Gele kruis
Zondag 7 juni Sinksen-Kermis
8 u. H. mis v.d. Parochianen
10 u. 2" gez. 6-wekenmis v. Ida

Demolder, echtgte. v. Robert Verhille
Maandag 8 juni
9 u. Dienst v.d. overl. Parochianen
Dinsdag 9 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot en

broeder Isidoor
Woensdag 10 juni
8 u. H. mis v. over!. familie (P.V.)
Donderdag 11 juni
8 u. H. mis v. over!. echtgte. (G.c.)
Vrijdag 12 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 juni
17 u. 5"gez. 6-wekenmis v. Jozef Wol-

laert, echtg. v. Nicole Christiaen
Zondag 14 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. Plechtige kommuniemis voor de

vormelingen, ouders, peters en meters

Ons
Parochieblad
Proven
16' Jaargang NI. 23 4 juni 1987 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Tot Kind Gods gedoopt
Tina Overbergh, d. v. Geert en Liliane Defever,
Roesbruggestraat 23, Proven

Geboorte
Elke Soenen, d.v. Paul en Arme-Mie
Theunynck, Blokstraat 23, Proven (geb. te Pope-
ringe 28 mei 1987)

In de Heer ontslapen
Alice Saesen, wed. van André Dewippe, overl. te
Poperinge op vrijdag 29 mei '87 in de leeftijd
van 74 j. en die woensdag 3 juni '87 om 9.30 u.
te Proven werd begraven.

Pl. Kommunie en Vormsel
op zondag 14 juni om 10.30 u.
De vormheer dit jaar voor Proven is Kan. Paul
Depuydt. Het mag meteen gezegd worden dat
onze Pl. Kommunikanten met grote aandacht de

'voorbereiding tot het H. Vormsel gevolgd heb-
ben. Ik meen te mogen zeggen dat ook de
ouders dit hebben kunnen ervaren.
Nota,' Ik hou eraan na de vormselplechtigheid
in de kerk, alle Pl.-Kommunikanten - Vormelin-
gen met hun ouders en met hun vormselpeter of
vormselmeter uit te nodigen tot de receptie in de
"St.-]ozefzaal" in aanwezigheid ook van alle
leerkrachten.
Beste ouders, wil daarmee rekening houden, het
zou mij aangenaam zijn U op die receptie te
mogen begroeten. Er wordt meteen ook een
groepsfoto genomen.

Sinksen-Kermisprogramma
Vnjdag 5 juni
• 19 u. Kermiskaarring in "Hopland"
Zaterdag 6 juni
• 15 u. Koning- en potjesschieting
• 17 u. Garconkoers
• 20 u. Kermis T-Dansant in "St.-Elooi"
Zondag 7 juni - Sinksen
• 15 u. 2' Grote Prijs Eurofreez
Wielerwedstrijd Liefhebbers B.W.B.
• 18 u. Wandelconcert en show
Maandag 8juni
• 9 u. Grote vinkenzetting bij ..'. Rozenhof"
• 13 u. Viswedstrijd op forel aan de visvijver
• 13.30 u. Fietsenzoektocht doorheen Proven
Dinsdag 9 juni
• 14 u. Kermisfeest K.B.G. in "St.-Elooi"
• 19 u. Kermiskaarring in "I?e Bascule"
Donderdag 11 juni
• 13 u. Kermiskaarting K.B.G. in "St.-Elooi"
Zondag 14 juni
• 17 u. Vinkenzetting - Inschr. in "De Zwaan"

Bond der Gepensioneerden, ,Hartenstroef' '
Uitslag van de kaarting van 29 mei. Er waren 100
deelnemers, 14wonnen 3 partijen: Maerten M.

427, Gast L. 331, Meernhout M. 330, Soenen D.
304, Leynaert M. 297, Neuville D. 292,
Brysbaert G. 290, Loones M. 284, Vanlerberghe
G. 267, Saezen A. 259, LeysJ. 248, Hauspie M.
240, Deturck ]. 239, Depreiter M. 232. Kermis-
kaarring donderdag 11 juni.

Aandacht
De mensen die geboren zijn in 1937 of dit jaar
50 jaar zijn en te Proven wonen, gelieven hun
naam, adres en telefoonnummer op te geven bij
Dehondt Frans, Baron Mazemanlaan 15, Proven,
dit vóór 15 juni.
Reden: feest der 50-jarigen.

K.SJ. Proven
Tot 4 juli is er helaas geen KS] meer en ook wen-
sen we alle KS]-ers vruchtbare examens toe!
Op kermiszondag houden wij tijdens de koers
een KS]-I]SSALON bij café "De Tramsratie" .
Bij het zien van een Dame Blanche, KS]-
fruitcoupe, pinocchiocoupe, baby-coupe, lief-
deskoekje. cowboy-ijsje of doodgewoon een
hoorntje, begin je al te likkebaarden. De winst
gaat geheel naar het kamp (1-8 augustus Melk).

Winkel Berquin
Gesloten op zaterdag 6 juni

Politiereglement Wielerwedstrijd
Voor de veiligheid tijdens de wielerwedstrijd
voor liefhebbers op zondag 7 juni (Sinksen) is er
éénrichtingsverkeer vanaf 14.30 u. tot 18 u. in
de Legerstraat (verboden verkeer vanaf de Leeu-
werik richting Blasiusstraat) en in de Canadaweg
(verboden verkeer vanaf de Courhoflaan richting
baan Krombeke-Poperinge).

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

Ook bisschop De Srnedt heeft het gebeden-
boekje "Nader bij U" aanbevolen met deze
woorden:
Voor God, je lieve Vader,
is je gebed nooit een verrassing.
Zit je met vragen en zorgen?
Zou je de Heer meer nabij willen zijn ?
Zeg het Hem met vertrouwen.
Hij is zelf de Bron van je drang naar Hem.
Vind je de woorden niet ?
Hier heb je zo wat woorden.
Gebeden in nood en angst.
Gebeden om te loven en te danken.
Wat korreltjes wierook.
Wat bloemen voor God.
Ze vertolken één diep verlangen :

Nader bij U,
mijn God,
U naderbij;

"Nader bij U" kunt U bevragen bij mij.
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Parochieblad
Proven
16' Jaargang Nr. 30. 23 juli 1987 Verantw. uitg. Pastoor Proven. tel. 30. 0.3 91 - Druk. Schoonaerr

Alexisfeesten
Op 25 en 26 juli organiseert het feestkomitee
samen met voetbalclub TSC Proven en de har-
monie "De Volksvreugd" de jaarlijkse Alexis-
feesten in het Couthofpark. Op zaterdagavond
wordt het feest om 20. u. ingezet met een grootse
playbackshow, m.m.v. "Radio Hoppebel": Er
zijn 15.0.0.0. fr. prijzen voorzien en de toegangs-
prijs bedraagt 60. fr. Op zondag wordt er gestart
om 14 u. met een volledig namiddagpro-
gramma. We krijgen een grandioze animoshow.
animatie met gezellige muziek en spelletjes voor
groot en klein waar honderden gratis prijzen
worden uitgedeeld. Als hoogtepunt in de
namiddag voert een kandidaat uit het TV-
programma "Wedden dat" een ongelooflijke
stunt uit. Om 20. u. begint het dansfeest in de
reuzetent met disco, ,Dobbiaco··. Toegangsprijs,
voor de ganse namiddag + dansfeest : 100. fr.
Voorverkoop: 80. fr. Gratis voor kinderen tot
12 j.

PRIESTER VAN DIENST (v. 26 juli tot 1 aug.)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 30..0.3.74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
(25-26 juli)
Dokt. Provoost tel. 40..0.0..20.
Veearts Vulsteke tel. 33.41.17
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30. Dl 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30. 0.8 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30. 0.431 (M. Deschurrere)
POPERINGE: tel. 3 31 16 (W.-G. Kr.J V_ol. __ '7 __ Ga' ,-------n.-.;nç--a4n-~, JC" mee r
KINESITHERAPIE: Koksijde, zondag 9 augustus
A. Dekersgierer, Obterrestr. 71 tel. 30. 0.7 58 Niet alle mensen gaan op reis: een dagje uit aan
A. Pareyn , Blokstraat 10. tel. 30. 0.3 54 zee gecombineerd met het religieuze gebeuren
P. Deschrevel, (ook pedicure) tel. 40. DO. 11 kan VOOR GEZINNEN een aanbod zijn. De

BRANDWEER tel. 30.0. 348 -30.0. 365 -30.0. 325 vormelingen en + l3ers zijn welkom in het dui-
nenspel. De ACOLIETEN verwachten we voor
de eucharistieviering. De MISSIEVRIENDEN
mogen niet ontbreken. want de missionarissen
zijn de eregasten op het zendingsfeest.
Er is zoveel te bekijken in de KIJKSTRAAT, wat
geschiedenis mee te pikken in de duinenabdij.
proeven van gebakken vis kan ook ... op een
prachtige zonnedag wordt dit een deugddoende
vakantiedag. Dit gebeuren heeft zijn hoogte-
punt in de EUCHARISTIEVIERING te 16 u. De
missionarissen krijgen er een zendingskruis,
maar ook elke gelovige: bisschop. priester. dia-
ken. religieuze. leek .... zal er gezonden worden
om ieder op eigen wijze te werken aan de nieuwe
evangelisatie.
Men kan daar naar toe met persoonlijke wagen.
Voor parkeren ter plaatse richtlijnen volgen.

Vrijdag 24 juli - H. Christina
8 u. Mis overI. echtgte en sch-zoon (MM)
Zaterdag 25 juli
17 u. 5' 6-wekenmis v. Valère Veniere
Zondag 26 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. l ' gez. 6-wekenmis v. Achiel Inde-
vuyst, echtg. v. Germaine Oeroye

Maandag 27 juli
8 u. H. mis Le.V. O.L.V. v.d. grot en

broeder Isidoor
Dinsdag 28 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot en

St. Antoon v. Padua
Woensdag 29 juli - H. Martha
8 u. H. mis v. over!. zuster
Donderdag 30 juli
8 u. H. mis v. over!. sch-ouders
Vrijdag 31 juli - H. Ignace
8 u. H. mis v. over!. ouders (B.D.)
Zaterdag 1 augustus - H. Alfons
17 u. I" gez. 6-wekenmis v. Maurice Vul-
steke, Wedn. v. Martha Vasseur

Zondag 2 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Maurice
Viane, wedn. v. Bertha Oewippe

K. V.L. V. Proven
Dinsdag 4 augustus om 20..0.0. uur in zaal St.-
Elooi eerste algemene vergadering met de les
"Budgeteren is goed beheren".

K.B. Gepensioneerden
Reis op dinsdag 11 augustus. Zo rap mogelijk
laten inschrijven voor de boottocht Veurne-
Duinkerke. Het aantal moet voordien aangege-
ven zijn. Vertrek om 7 u. op het marktplein.

B.G.J.G.
Winnaars bij gewestelijke tombola met gezinsze-
gels : 50.0. fr. : Devooght Michel.

250. fr. : Degraeve Gerard, Vandenbroucke Jan,
Fresnais Patriek. Yde Frans.

De taferelen van de Kijkstraat te Koksijde
De 25 taferelen van de Kijkstraat brengen de 25
bijzonderste facetten van ons geloof en oos ker- .
kelijk leven in beeld. Elk podium wordt door een
ander decanaat van ons bisdom verzorgd. Hier-
onder geven we de lijst van de onderwerpen van
de podia en de naam van het verantwoordelijke
decanaat. Roeselare: schepping, Ieper: vrede.
Wervik : vertrouwen. Staden : Jezus Christus,
Tielt : verkondiging. Waregem: onderwijs.
Westkust: Maria. Brugge-Zuid: Heilige Geest,
Brugge-Oost: gezin. Diksmuide: kinderen,
Lichtervelde : vormsel, Poperinge: bidden.
Avelgem: roeping, Oostende: religieuze roe-
ping. Brugge- West: eucharistie vieren.
Veurne : verzoening. Brugge-Noord: solidari-
teit in het lijden. Harelbeke: arbeid. Brugge-
Stad : het leven. Torhout: vierde wereld. Ize-
gem: wereldwijde solidariteit, Menen: evange-
l~nkerrberge : d-e zondag, Gisrer : rre--
heiligen, Kortrijk: de verrijzenis.

Briefke van uw pastoor :
LEZEN - LUISTEREN - DOEN

Dierbare Parochianen,
Een interessant boek is de bijbel. de H. Schrift.
het Evangelie. het woord van God. als we tijd
maken om af en toe iets te lezen uit het Evange-
lie. te luisteren naar het Woord van God en
vooral proberen te doen wat we gelezen en
beluisterd hebben. Het Evangelie is een doen-
woord. Lees nu eens het volgende stukje Evange-
lie : .. Ze kwamen naar hem toe en vroegen :
Jezus. zou je ons een plezier willen doen? Het
waren Jacobus en Joannes. Wat wil je dat ik voor
jullie doe I vroeg hij. Ze antwoordden: Beloof
ons dat we aan weerskanten van je troon mogen
zitten I Jezus zei: Je weet eenvoudig niet wat je
vraagt I Zullen jullie de weg kunnen gaan die ik
ga ? Toen de anderen van die twee hoorden.
werden ze nijdig. Maar Jezus zei: Jullie weten
dat de vorsten van deze wereld baas spelen over
hun onderdanen. en dat degenen die de macht
hebben dat ook duidelijk laten voelen. Zo mag
dat bij jullie niet zijn I Wie bij jullie groot wil
worden moet de dienaar van allen worden. Ikzelf
ben ook niet gekomen om gediend te worden.
maar om zelf te dienen. en mijn leven te geven
als prijs voor velen ... "
Ja ja. dienaar zijn van de anderen. dat is knechtje
zijn voor iedereen. dat is de schoenen van uw
voeten lopen voor het geluk en het welzijn van
de anderen. Er zijn mensen die dat doen. Zo
denk ik en bid ik : mochten we elkaar niet uit
het oog verliezen. Schenk ons de vreugde elkaar
steeds opnieuw te herkennen als broeders en zus-
ters van elkaar.












































