
























































rt:STER VAN DIENST (v. 15 tot 21 juli)
Decat , past. Haringe td. 300609

GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert tel. 4000 55 (14-15 juli)
Veearts
Apoteek
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: teU3 31 16 (W.·G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Deketsgieter. Obterrestr. 74 teUO 07 58
A. Pareyn (ook pedicure). tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure). tel. 40 00 II

BRANDWEER tel. 300348·300365-300325

Vrijdag 13 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 juli
'10 u. PI. Begrafenis v. Noël Allerrneersch,

echtg. v. Miranda Gykiere
~ u. Gez. jaarmis v. Paul Viane , echtg.

'. Agnes Dewippe
Zondag 15 juli
8 u. Gez. mis v.d. parochianen
10 u. 1e Gez. 6-wekenmis v. René Cap-

poen. echtg. v. Emma Facon
Maandag 16 juli
8 u. H. mis v. over!. fam. (G.O.)
Dinsdag 17 juli
8 u. H. mis v. overl. echrg. en vader
(M.V.)

Woensdag 18 juli
8 u H. mis v. overl. echrg. (G.O.)
Donderdag 19 juli
8 u. H. mis Le.V. O.L.V. v.d. grot

v . bijz. int.
Vrijdag 20 juli
8 u. H. mis Le.V. O.L. V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 juli
17 u. 2e Gez. 6-wekenmis v. René Cap-

poen. echtg v . Emma Facon
Zondag 22 juli
8 u. Gez. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v . Michel Brysbaert-
R von H élène

Ons
Parochieblad
Proven
19' Jaargang Nr. 29 12 juli 19?O vnr ••ntw :lltg Past. Proven 11:1J,j 8J ~)I urllk ,',' .•... '.:

In de 'Heer ontslapen
Noël Allerrneersch, echtgenoot van Miranda
Gykiere, overleden te Proven dinsdag JO juli '90
in de leeftijd van 44 j. en die zaterdag 14 juli '90
om 10 u. te Proven wordt begraven.

Tot kind Gods gedoopt
jerocn Clauw, zoon van Patriek en Carine Pacco,
Blekerijweg 8. Proven.

Coiffeur Ronny - Vakantieregeling
Gesloten van 15 juli t.e.rn. 6 aug. Vrijdagen
zaterdag open. Op 21 juli open in de voormid-
dag.

Een kleine tragedie in een grote oorlog
Op een gegeven ogenblik kwam men zeggen dat eene
moeder met hare kinderen niet verre van het huis van
Jérome Doisc op het veld doodgeslegen werd. De d.d.
Burgemeester en ik willer er naar toe. doch geen middel al
de gewone weg te geraken. het stond alles in vuur en vlam
en de autoschilden hielden niet op gedurig te ontploffen.
wij gaan dus albachren de huizen al door een weide over
het veld. doch gekomen aan het uiteinde van de weide
staan wij voor eenen breeden gracht. onmogelijk daarover
te komen. doch wat verder lag een verlaten auto in de
gracht waarover wij beiden klauterden. dan ontmoeten
wiiJérome Doise , die spijts zijn vernielde huis. met zekere
tevredenheid uitroept: •.God zij gedanke. mijne vrouw
en ik. wij waren in den kelder en wij zijn als bij mirakel
beide eruit gegrocht en gered !"
Doch nog een gracht: de d.d. Burgemeester Em.
Lermyne springt er over. de pastoor kan niet· niet ver van
daar bevind zich een kloeke srreusche man (jammer dat ik
niet meer zeggen kan wie het was. zulke ogenblikken is
mcn met andere gedachten bezig) en die man dus : ,.Mr
zoudc gij over willen ? ... Kom -hij stond al de overkant
en ik al deze kant > kom en werp U in mijne armen. en
met eenen zwaai was ik erover -Dan naar de plaats der
ramp: helaas onmogelijk. bij en nog min. in die huizen
te geraken, alles stond in brand en de pompiers van eenen
anderen kam deden stroomen water erover neerkomen .
'En toch. wij wisten dat daar mcnschen waren 11 Daar
zijnde zag ik het pijnlijkste dat ik tot hiertoe in deze oor-
. log gezien hadde. daar lagen uitgestrekt op den grond
vrouw Julia Camerlynck en drie hare kinderen. moeder en
rwee kinderen waren dood 11 Een der kinderen leefde nog
(en is genezen) .. Hoeveel soldaten in deze huizen omge·
komen zijn weten wij niet beter dan 't getal van deze die
omkwamen in en op en om de auto's ! Wat de burgers
aangaat, de inwoners dier huizen hadden met veel moeite
aan de dood kunnen ontvluchten.

Jaarlijks verlof
Radio- & TV-zaak Raf. Lamaire-Baes, Teren-
burgseweg 3. Proven zal gesloten zijn vanaf vrij-
dag 27 juli tol en met 13 augusrus.

Gesloten
De bibliotheek .. Sr.vvictor " is gesloten van don-
derdag 19 juli tor en met zondag 29 juli.

K.A.V. Proven
Eindelijk opnieuw een naaikursus. verdeeld over
6 lessen van elk 3 uur, .. Zelf lingorie maken".
Deze lessen gaan door op donderdagnamiddag

(13-20-27 sept. en 4·11 okt.). telkens van 13 tol
16 u. in het Cultureel Centrum. Prijs: 360 fr.
voor leden en 660 fr. voor niet-leden. Gelieve
dringend (vóór 18 juli) in te schrijven bij Mevr.
Debergh-Cauwelier. Obterrcstraat 42.

B.GJ.G. Proven
Zondag I) juli organjseren we een fietstocht met
versierde fietsen. Er zijn prijzen voorzien per
reeks voor kleuters, lagere afdeling en ouderen.
We verzamelen om 14.30 u. op het voerbalplein
van de Eekhoute. We rijden ongeveer 15 km en
er is onderweg een ,.stop·· voorzien met een gra·
ris consumptie voor alle deelnemers. Ook niet-
leden zijn welkom maar betalen 10 fr.

School berich t
Alle leerlingen van het 2' en 3' leerjaar worden
vriendelijk uitgenodigd tot de begrafenis van de
papa van hun klasgenootjes Wesley en Colinda.
Gelieve naar de kerk te komen om 9.50 u.

Briefke van uw pastoor
.,EEN VERHAAL"

Beste mensen.
Het is ermee als met die man die altijd al een
keiharde werker en uitblinker geweest was. Op
school had hij nauwelijks of geen tijd voor clubs
en feestjes met medescholieren. Hij haalde het
eindexamen met glanzende cijfers. Na enkele
jaren deed zijn vader de zaak met een gerust hart
over aan zijn zoon die intussen getrouwd was.
Met heel zijn energie wierp deze zich op de zaak.
Er werd omgebouwd. uitgebreid. gemoderui-
seerd. De omzet steeg. Hij kon zijn vrouwen
kinderen alles geven w.u ze wensten: van bont-
mantel tot auto en safaritochten in Afrika.
Intussen groeide de zaak en groeide: de kloof rus-
sen hem en zijn vrouw, .J ij lijkt wel alleen maar
getrouwd met de zaak." Dit verwijt kreeg hij
steeds meer re horen. Hij begreep er totaal niets
van. "Ik doe her toch alleen maar voor jou en de
kinderen. Wal wil je nug meer, mens? Hoe
meer ik verdien. hoe meer ik jullie kan geven."
Het begon met slapeloosheid. gevolgd door
hoofdpijn. hoge bloeddruk. onregelmatige
hartslag. De huisarts kon niets vinden. Tenslotte
klapte de man helemaal in elkaar. De psychiater
raadde hem aan: 7 uur per dag werken in plaats
van 14 uur en iedere week een uur doorbrengen
op de begraafplaats .. Wat moet ik op ten kerk-
hof ?" snauwde de man. ..Gewoon
rondlopen." was het anrwoord , ..en kijken wie
die mensen zijn met w«. u zich moet meten. om
de rijkste man onder de .I(fl.nd te worden." Toen
gingen hem dl' ogen ')I'~'n en hij versrond ..
De vraag mag "cl ge;!' I.! worden :
- met wie troU\\ t fnCI~

is het met zijn v cr k .•. ,net Ik zaak om met de
vrienden. of ."t·' d,· I-. . :'1,
. helaas. 'r z,," ,"qllg I.'; .. 11, men Illet trouw:
me! zijn vrot.v..



PRIESTER VAN DIENST (v. 22 tot 28 juli)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 3003 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (21-22 juli) tel. 40 Ol 92
Veearts Goethals (21 juli) tel. 3002 67
Veearts Vandenberghe (22 juli) tel. 38 81 60
Apoteek Vanacker - Leise!e
Dokt. Melis (28-29 juli) tel. 38 87 55
Veearts Vulsteke (29 juli) tel. 33 41 17
Apoteek Samijn - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : tel. 30 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te\.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te\.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 20 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 juli
17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. René Cap-

poen, echtg. v. Emma Facon
Zondag 22 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Brysbaert-

Ryon Hélène
Maandag 23 juli
8 u. H. mis v. over!. fam. (G.O.)
Dinsdag 24 juli - H. Christina
8 u. H. mis v. overl, moeder en fam.(lW)
Woensdag 25 juli - H. Jacobus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.

Intentie
Donderdag 26 juli
8 u. H. mis v. overl. man en dochter
Vrijdag 27 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 juli
17 u. Gez. jaarmis v. Margriet Oegraeve,

echtgte. v. Cyriel Oever
Zondag 29 juli
8 u. Gez. mis v.d. parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
19' Jaargang Ne. 30 18 juli 1990 Vcrantw uitg. Past. Proven. tel 30.03.91 Druk Sci""O'1,,'rt

10 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Margriet Ver-
meulen, wed. v. Richard Vanrenter-
ghem, echtgte. v. Paul-Omer Vanren-
teeghem

Maandag 30 juli
8 u. H. mis v. over!. familie
Dinsdag 31 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. goede Raad
Woensdag 1 augustus - H. Alfons
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Donderdag 2 augustus
8 u. H. mis v. overl, fam. (B.D.)
Vrijdag 3 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 augustus - H. Pastoor v. Ars
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthour-

nout, echtg. v. MJeanne Breyne
Zondag 5 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. ~' GeZ.6...w.ekenmis v. Michel Gru-

wez, echtg. v. Maria Fockenoy

Huwelijksaankondiging
- Rik Delanote, Couthoflaan 23, Proven en
Christine Degroote, Ysselbcekstraat 2, Geluwe.
- Geert Spenninck, Jagersuaat 12, Poperinge,
en Kristien Camerlynck, Montefoulstraat 2, Pro-
ven.

Jaarlijks verlof
Radio- en TV-zaak Raf Lamaire-Baes, Teren-
burgseweg 3 zal gesloten zijn vanaf vrijdag 27
juli tot en met 13 augustus.

Jaarlijks verlof
·Kris Rosseeuw, kantoorhouder van "Argenta"
Spaarbank, is met verlof van 23 juli tot en met 4
augustus. Het kantoor is gedurende deze periode
gesloten.

Een kleine tragedie in een grote oorlog
Doch helaas : In den kelder van 1 huis van Mr
Henri Debeer bevonden zich Henri zelve, zijn
zoon Lucien, zijne dochter Marguerite, Cyrille
Derycke, Jef Elslander, en Marcel Logie - Door
het instorten van het huis was het onmogelijk uit
den kelder te geraken - Vader Debeer en Cyrille
Derycke, werde, om zoo te zeggen aanstonds
gedood, de anderen leefden nog, maar in welken
akelijken toestand - de kinderen bij hunnen
gedooden vader en bij het lijk van C. Derycke.
en boven hunnen hoofden het laaien van het
vuur dat zij hoorden spetten, het ontploffen der
munitie rondom hen, en het nederval!en der in-
stortende muren - en bovenal de bijna voikome-
nen onzekerheid daar ooit uit te geraken. Nog-
rans, natuurlijk, deden zij zelve van binnen, al
wat mogelijk was om eene opening te maken, en

wanneer men er van buiten eindelijk bij kon
komen wierd van alles in 't werke gesteld, en zoo
gelukte het eindelijk de nog levende te verlossen -
buiten dochter Marguerite Debeer die onder een
hoop steenen lag die men voor 't ogenblik
onmogelijk kon wegnemen. Het schijnt dat zij in
die omstandigheden eenen bovennatuurlijken
moed in 'r werk stelde en tot hare broeder sprak,
beter is dat men U redde kan dan mij I en het
offer van haar leven aanveerde zij met christene
onderwerping aan Gods wille! Tegen avond
nograns heeft men ze ook kunnen redden, men
bracht ze naar het oudemannenhuis, waar ik ze
dien avond nog gesproken heb en getuige
geweest ben van hare onderwerping, en haar
-betrouwen op de goddelijke voorzienigheid.
Haar was alles ontnomen geweest tuin en erfe,
haren beminde vader en toch kon zij spreken!
Uw wil geschiede I .

29 mei dus, dag van ramp voor Proven: 6 hui-
zen gewoon verwoest, al de huizen daaromtrent
groorelijks .heschadigd noch ramen .noch ruiten
geheel gebleven, een onbekend getal soldaten
gedood (waarvan 12 slechts hebben kunnen
begraven zijn), en helaas 5 inwoners van de paro-
chie door de dood getroffen : 1. Derycke CyriIJe,
echtgenoot van Zenobie Devos, 2. Henri
Debeer, weduwnaar van Elodie Lecour, 3. Julia
Taffein, huisvrouw van Jules Camerlynck en
hunne twee kinders 4. Camille en 5. Raphaël
Camerlynck. God geve aan allen de eeuwige
rust I

Kapsalon Greta
Zal gesloten zijn van 1 tot 16 augustus.

K.V.L.V.
Op zondag 12 augustus onze jaarlijkse fietstocht
naar het domein . .De Palingbeek' '. Gelieve
deze zondag vrij te houden. Verdere gegevens
volgen nog.

Twee kleine sleutels gevonden
Bij de grot. Terug te bekomen in de pastorie.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarring van 12 juli. 66 deelne-
mers, 8 wonnen 3 partijen: Benen G. 357;
Veniere M. 292; Deroye G. 289; Coene A. 277;
Ramon A. 261; Busschaert P. 223; Soenen D.
213; Gast L. 207. Volgende kaarring op donder-
dag 26 juli.

Woordje van de pastoor
WIJSHEID

Beste mensen,
Wees kalm te midden van het lawaai en de
haast, en bedenk welk een vrede er in stilte kan
heersen. Sta op goede voet met alle mensen,
zonder jezelf geweld aan te doen.





PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 aug.)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost tel. 4000 20 (11-12 aug.)

Vandenberghe tel. 3006 37 (15 aug.)
Veearts Vandenberghe tel. 3881 60 (12 aug.)
Apoteek Taveirne - Woesten
Veearts Busschaert tel. 44.53.63 (15 aug.)
Apoteek Blanckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30 0154
VERPLEEGKUNDE:
-PROVEN: re1.30 08 22 (LurWemaere)
KROMBEKE : teUO 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 teUO 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 10 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 augustus
17 u. 2" Gez. 6-wekenmis v. Alben Van-
doolaeghe, wedn. v. Anna Top, echtg.
v. Maria Couture

Zondag 12 augustus
8 u. Gez. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Sylveer Maes, echtg.
v. Yvonne Godderis

Maandag 13 augustus
8 u. H. mis v. overl. fam. (G.O.)
Dinsdag 14 augustus
17 u. Gel. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,
tot int. v.d. parochianen

Woensdag 15 augustus
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton. echtg.
v. Martha Baert

10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Deraedt-
Top Maria

Donderdag 16 augustus - H. Arnold
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,
uit dank voor goede reis

Vrijdag 17 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Ons
Parochieblad
roven

19' Jaargang Nr. 32 9 aug. 1990 Verantw uitg. Past. Proven. tel. 300391 Druk Schoonaer t

Zat~rdäg 18 augustus
11 u. Pl. Huwelijksmis v. Geert Spenninck
en Kristien Camerlynck

17 u. 5" Gez. 6-wekenmis v. Anna De-
francq, wed. v. Valère Decaesteker,
levensgezellin v. Frederic Deturck

Zondag 19 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v; Oscar Busschaert,
echtg. v. Irma Monkerhey en overl.

fam.
Bloedinzameling
Te Proven op donderdag 23 aug. van 18.30 tot
20.30 u. in zaal "St.-Elooi".

Fietstocht K. V.L. V.
Zondag a.s. onze jaarlijkse fietstocht. We ver-
trekken om 11 u. bij de pastorij. Deze maal gaan
we naar de Palingbeek. We nemen onze knapzak
mee. Drank ter plaatse. Groot en klein, lid of
geen lid, iedereen is welkom met gans het gezin.

Wij knipogen naar Country-Music !
Het Provense Country & Western Festival- editie
1990 - vindt plaats op zaterdag 18 augustus in de
Molendreef te Proven, vanaf 20 uur. Het festival,
dat reeds voor de zesde maal georganiseerd
wordt, geniet heel wat belangstelling uit België
en Nederland. Het programma mag er dan ook
weer zijn: naast "Brackish Hili" (B), "The
Young Birds" (B), ,Jurby Gibson and Friends"
(B), staan ook de groepen "Bill Russe!" (Texas),
"Texas' Pride" (B) en "Brian Hunt" (GB) op
het podium. Een klassefeest dus voor het
countryminnend publiek !
Daarbij is zeker vermeldenswaardig dat BRAC-
KISH HILL een award ontving in de selektie van
het Belgian Country Music Masters Festival.
BRIAN HUNT maakte diverse tournees door
Europa en in de States, nam deel aan "The
International Show" in Fan Fair, Arnerika's
grootste jaarlijkse gebeurtenis op gebied van
Country Musie. Hem beschrijven vergt enkel een
paar lijntjes: een onvervalste, oprechte Country-
stem, warm in het oor klinkend.
BILL RUSSEL komt uit Texas, en brengt
Texaanse Country-music onder begeleiding van
TEXAS' PRIDE.
En dat er in België ook steengoede Country-
music gemaakt wordt, bewijzen THE YOUNG
BIRDS en JURBY GIBSON and FRIENDS.
Het Country & Western Festival: neem er de
onbeschrijfelijke ambiance bij, het gezellige,
enorme kampvuur, een smakelijke barbecue,
een feeërieke verlichte dansvloer, een warme
avondzon in stereo ... Een avondgebeuren waar
geen enkele groot-Poperingenaar mag ontbre-
ken. Kaarten in voorverkoop kosten slechts 150
fr.; aan de kassa: 200 fr. Info: 057/300822.

B.GJ.B.
Onze ééndagsreis gaat door op zondag 26 aug. We
reizen per trein naar de Antwerpse Zoo. Ook niet-
leden kunnen mee. Meer inlichtingen volgen.

TSC-voetbalfeesten
Het aanstaande weekend vindt er op en rond de
voetbalterreinen de 2-daagse voetbalfeesten
plaats. Op zaterdag 11 aug. is er van 12.45 tot 18
u. een grandioos jeugdtornooi met deelname
van 12 ploegen. 's Avonds om 20 u. : groot bal
met optreden van een animatiegroep .
Zondag 12 aug. :
om 11 u.: aperitiefconcert
om 14 u.: TSC-duivels - TSC-Iadies (echtgeno-
tes van bestuursleden en spelers van TSC)

om 15 u.: minivoetbalveldwedstrijd 'tussen de
muziekmaatschappij en de pompiers

om 17 u.: bekerwedstrijd TSC-sen. - Zonnebeke
vanaf 18 u.: barbecue met afsluitbal

Antonius .van Padua
De relikwie in Proven steekt in een schrijntje,
waarop een Tboog IS afgebeeld. Waarschijntijk
stak daar vroeger een relikwie in van Sebastianus.
Wat het zgn. Jerusalemkruis daar komt doen is
mij een raadsel. Kan de relikwie van het heilig
kruis daar niet in gepast worden ?
Antonius is eigenlijk niet van Padua en geen ita-
liaan, maar een Portugees, geboortig van Lissabon.
Geboren uit een edele familie rond het jaar 1195
trad hij op 15-jarige leeftijd in de orde van de regu-
liere Augustijnermonniken, werd priester gewijd na
zijn theologische studies en kreeg dan toelating om
naar de Franciscanen over te gaan, om zo deel te
kunnen hebben aan hun apostolaat in Afrika. Hij
vertrekt naar Marokko, maar moet om zijn flauwe
gezondheid direkt terug komen. Hij openbaart zich
dan als een groot predikant en bevechter van de
ketterijen. Na twee jaar wijst Franciscus van Assisi
hem aan om theologie te onderwijzen aan de Fran-
ciscanen te Bologna, dan aan die van Milaan, Limo-
ges en Padua. Dan wordt hij naar allerlei steden
gezonden om te prediken tegen de Albigenzen. In
1227 wordt hij provinciaal van de orde voor Noord-
Italië . Tenslotte trekt hij zich terug in het klooster
van Padua, waar hij op 13 juni (feest) 1231 sterft.
De kerk van Proven bezit een stukje van zijn
gebeente.

Woordje van de pastoor
EEN BEETJE WIJSHEID

Beste mensen,
Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe
nederig het ook moge zijn. Betracht voorzichtig-
heid bij het zaken doen, want de wereld is vol
bedrog. Wees altijd jezelf. Veins vooral geen gene-
genheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde,
want bij alle dorheid en ontevredenheid, is zij eeu-
wig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie,
verlang niet naar een tijd die achter je ligt.





PRIESTER VAN DIENST (26 aug. - 1 sept.)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 Ol 84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve tel 38 82 71 (25-26 aug.)
Veearts Busschaere tel. 44 53 63 (26 aug.)
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te!.30 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: teU3 31 16 (W.-G. Kr.)

--KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 teUO 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel: (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 24 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 augustus
17 u. 1<Gez. é-wekenmis v. Margriet
Viane , echtgte v. Henri Kerckhof

Zondag 26 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens,
echtg. v. Gerarda Gheeraert

Maandag 27 augustus
8 ti. H. mis v. over!. fam. (G.O.)
Dinsdag 28 aug. - H. Augustinus
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam. (R.)
Woensdag 29 augustus
8 u. H. mis v. overl. echtgte (M.M.)
Donderdag 30 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (C.T.)
Vrijdag 31 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 september
17 u. 3< Gez. 6-wekenmis v. Albert
Vandoolaeghe, wedn. v. Anna Top,
echtg. v. Maria Couture

Zondag 2 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v.d. overl. fam. van
Roger Cappelaere- Van den berghe
Beatnee

Ons
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Bloedinzameling te Proven
Op donderdag 23 aug. van 18.30 tot 20.30 u. in
zaal, ,St. -Elooi' , .

Tot kind Gods gedoopt
Willem Viane , zoon van Rudi en Marcelline
Pareyn, Roesbruggestraat 19, Proven.

Geboorte
- Miguel Lanoye, zoon van Lieven en Ilde Van-
tomme, Blokstraat 5, Proven (ge boren te Ieper
op 12 augusrus 1990).
- Liesbet Verhaeghe, dochter van Paul en Mar-
leen Claerebour, Terenburgseweg 15, Proven
(geboren te Ieper op 20 augustus 1990).

In de Heer ontslapen
Jules Mylleville, echtgenoot van Martha Depoor-
ter,..o~leden.te..EQp.eringe.op-dinsdag L4.augus-
tus 1990 in de leeftijd van 75 jaar en die maan-
dag 20 augustus 1990 om 9.30 u. te Proven werd
begraven.

Grandioze opening
Bij Nadine Verdonck en Kris Vanbecelaere,
Obterrestraat 10, Proven, op zaterdag 25 en zon-
dag 26 augustus.
Iedereen van harte welkom.

Jaarlijks verlof
Gesloten bij Jef en Paula Courtouw-Cappoen
vanaf dinsdag 28 aug. tot en met woensdag 5
sept. '90.
Open in het weekend.

Peutertjes en kleutertjes
Het nieuwe schooljaar begint maandag 3 sep-
tember 1990. We vragen nu reeds met aandrang
en met het woordje a.u.b. erbij: vaders en moe-
ders, wij zouden graag onze kleuterklassen
behouden zoals ze nu bestaan, en dit kan soms
op één kindje aankomen.
Daarom is het en blijft het van groot belang dat
onze peuters en kleuters dapper opkomen naar
school in de maand september. Ouders, help ons
daarbij. Dank.

Nieuws van speelplein "De Pleute"
Dinsdag 28 augustus sluit de speelpleinwerking
her jaar 1990 af. Op deze laatste pleute-dag trek-
ken ze weer naar de duinen, het strand en de
zee. Vertrek om 11 uur, terugkomst omstreeks

17.30 u. op het Provenplein . Als bijdrage in de
vervoerkosten wordt 100 fr. gevraagd. Iedereen
voorziet eigen picnic (ook drank).
Inschrijven kan bij Frederic Fresnais, Baron
Mazemanlaan 21 of bij Leen Verdonck, Renin-
gestraat 2, ten laatste op donderdag 23 augustus.
Bij slecht weer is het speelplein toegankelijk
zoals op gewone speeldagen.

Aerobic K.A.V.
Er wordt een nieuwe reeks van 10 lessen aerobic
voorzien voor na de grote vakantie. De prijs
bedraagt 650 fr. voor de leden, 1.000 ft. voor de
niet-leden.
Gelieve vooraf in te schrijven bij Mevr. G.
Devos-Coeckelberghs, Obterrestraat 21, Proven
of bij Mevr. Debergh-Cauwelier vóór 5 septem-
ber.

Sint-Elooi of-Eligius-
Te Chaptelat bij Limoges geboren rond 588 werd
hij door zijn christelijke vader uitbesteed bij een
kunstsmid van Lirnoges, die hem het ambacht
leerde.
Nadien trok hij naar het hof van Clorarius Il te
Parijs, waar hij muntmeester werd en weldra ook
raadgever. Voor de koning maakte hij een gou-
den troon. Nog twaalf munten zijn er. bewaard
die aan hem worden toegeschreven.
Verder maakte hij nog reliekschrijnen voor zes
heiligen en een kelk, waar;van de tekening nog
bewaard is.
Na de dood van koning Dagobert I, in wiens
dienst hij eveneens stond, verliet hij het hof,
nadat hij van de koning grond gekregen had te
Soligaac om er een klooster te stichten.
Te Parijs stichtte hij ook een vrouwenklooster.
Op 13 mei van het jaar 641 werd hij te Reirns
bisschop gewijd van het bisdom Noyon-Doornik,
tot hetwelk een groot deel van West- Vlaanderen.
en Noord-Frankrijk behoorde.
Hij stichtte de St. -Salvarorskerk te Brugge en de
St.-Maartenskerk te Kortrijk.
Te Izegem kocht hij een slaaf los, Tillo, die zijn
naaste medewerker werd. Hij stierf te Noyon op
1 december 660.
Zijn relikwieën zijn achtereenvolgens bewaard
geweest te Noyon. bij de Benedictijnen te Wis-
ques, bij die van Oosterhout en sinds 1952
opnieuw te Noyon.
In West-Vlaanderen zijn 10 parochies hem toe-
gewijd. Hij is de patroon van hoefsmeden en
goudsmeden en van allen die de hamer bij hun
ambacht hanteren.













PRIESTER VAN DIENST (v. 7 tot 13 okt)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (6-7 okt.) tel. 30 03 38
Veearts Vandenberghe (7 okt.) tel. 38 81 60
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVBN : te1.30 08 22 (Lut Wemaere)

J.Gl.OMBEKE : tel. 30-04 31 (M. Deschuttere)
POPERlNGE : tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 tel.3O 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 5 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. André Peperstraete,

echtg. v. Gabriëlle Versaevel
Zondag 7 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Erniel Rommens-

Lamaire Zulma en v. Gery Peperstraete
Maandag 8 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders, zust. & fam.
Dinsdag 9 oktober
8 u. H. mis v. overl. vader en broer
Woensdag 10 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtg.
Donderdag 11 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot v.

genezmg
Vrijdag 12 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Jerome Jacques,

echtg. v. Margriet Leyzier.
Zondag 15 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Valère Desrnyttere-

De Baene Judith.
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Geboorte
Marie Menu, d.v. Jan en Vera Neyrinck, Stave-
lestraat 1, Krombeke (geb. te Pop. 28 sept. '90).

Naklank "Sint-Michielszomertje"
Dagenlang werd met spanning naar het weerbe-
richt geluisterd. De hoop op een echt Sint-
MichielsZOMERTJE werd steeds groter want het
K.M.I. voorspelde een schitterend weekend.
Helaas, zaterdag werden de hemelsluizen ge-
opend en ons schoolfeest dreigde in het water te
vallen. Gelukkig heeft Sint-Miehiel goede rela-
ties met de weergoden! Toen de leerkrachten
zondag omstreeks 14 uur nog van plan waren alle
buiten-aktiviteiten af te lasten, vielen de laatste
regendruppels en kon ons feest toch doorgaan.
De zon keek zelfs af en toe mee hoe de leerlin-
gen van de lagere afdeling hun estafetten
afwerkten en wie van de kleuters het vlugst de
eindmeet bereikte. Terwijl de jeugd volkssporten
beoefende, hielden de leerlingen van het lager
en de kleuters hun kindermarkt waar ze zelf
gemaakte werkjes verkoch ten.
's Avonds konden de sympathisanten terecht in
de tent voor de barbecue. Toen de laatste wor-
sten van de rooster waren genomen, was de voor-
spraak van Sint-Miehiel uitgewerkt en werd het
vuur gedoofd met een flinke regenbui. Geen
nood echter, in de zaal bleef het droog. De
massa aanwezigen konden daar meemaken dat
omstreeks 23 u. de surprise (een waardebon voor
de aankoop van 5000 fr. brandstof) gewonnen
werd door het gezin Mark Desorner-Bardijn.

Dank Sint-Michielszomertje
Het welslagen van ons schoolfeest is slechts
mogelijk door de inzet van vele mensen. De
directie en de leerkrachten danken nogmaals de
meer dan 100 medewerkers (oud-leerlingen,
ouders en sympathisanten). Het is hartverwar-
mend op zoveel momenten van voorbereiding en
uitwerking van het schoolfeest telkens een
beroep te kunnen doen op uw bereidwillige
medewerking. Dank ook aan allen die ons feest
financieel steunden of hun sympathie betuigden
door hun aanwezigheid !

De Tramstatie
Op zaterdag 6 oktober en zondag 7 oktober is er
boterkaarting in café "De Tramstatie " t.v.v, de
mini-voetbalploeg "De Trarnstatie' '.

K.B. Gepensioneerden
Volgende kaarting is de kermiskaarting op don-
derdag 11 oktober.

Wat mensen kunnen
Wat mensen kunnen bereiken als ze samenwer-
ken, dat is effen af bewonderenswaardig. Deze
samenwerking tussen leerkrachten, ouders,
vrienden en sympathisanten van onze school,
heb ik kunnen vaststellen met bewondering

vóór, tijdens en na het feest.
Ik heb ze zien dragen en sleuren, pakjes maken,
tenten opslaan en afbreken, sausen maken, ver-
lichting aanbrengen, patatten schillen en groen-
ten verlezen. Ik heb ze zien bestellen weg en
weer en nog eens lotjes verkopen. Ik heb ze zien
saucissen braden 4 uren lang in de rook. Ik heb
ze zien staan aan de verschillende spelen, jonger
en ouder met verantwoordelijkheid. Ik heb ze
zien staan aan de bar en maar bestellen, en tas-
sen en glazen afwassen steeds opnieuw, zelfs
gans de namiddag tot laat in de nacht. En
muziek draaien en muziek spelen, en in stilte
lotjes plooien en onvermoeid maar langs gaan
om mensen te bedienen met een hartelijk woord
en met een vriendelijk gebaar. Ja, ja ... ieder uit
zijn eigen hoek, dan kun je niet veel. Maar
samen, dan wordt het een groot sukses. Dank
aan allen, Michel Olliver.

Tombola Sint-Michielszomerfeest
Van de 300 prijzen blijven volgende nummers
nog onbekena:HODFDPRlJZEN

642 683 741 779 930 972 1017
1019 1140 1593 1623 1651 1715 1754
1832 1995 2003 2011 2030 2097 2168
2324 2351 2435 2437 2721 2744 2913
3067 3167 3259 3289 3370 3450
EN VERDER:

504 524 531 546 555 574 575
588 599 614 622 695 707 708
709 710 729 737 755 784 854
894 916 924 927 938 969 997

1001 1082 1117 1118 1121 1132 1133
1134 1171 1175 1190 1203 ) 211 1213
1265 1286 1297 1304 1307 1327 1332
1335 1342 1350 1361 1397 1420 1456
1458 1466 1480 1507 1510 1523 1524
1536 1541 1547 1559 1583 1585 1588
1596 1601 1628 1648 1667 1669 1677
1684 1685 1690 1697 1701 1735 1738
1740 1741 1745 1763 1777 1787 1802
1844 1866 1882 1892 1895 1898 1903
1906 1911 1920 1921 1977 2009 2012
2023 2024 2062 2068 2094 2170 2172
2202 2208 2211 2239 2244 2327 2329
2340 2358 2362 2374 2381 2399 2408
2413 2443 2458 2471 2482 2488 2516
2523 2525 2562 2564 2568 2577 2608
2637 2649 2669 2673 2694 2711
2718 2720 2723 2759 2778 2796 2800
2806 2820 2821 2873 2879 2882 2894
2912 2942 2949 2956 2985 3007 3008
3011 3012 3019 3029 3099 3121 3123
3199 3206 3230 3241 3252 3253 3263
3265 3290 3296 3316 3352 3363 3372
3399 3447 3457 3475 3498 3499
Prijzen kunnen afgehaald worden in de zaal
Sint-Jozef, Alexisplein 17, Proven op donderdag
4 en vrijdag 5 oktober van 16 u. tot 18 u. Daarna
op school tijdens de schooluren.



PRIESTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 okt.)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 3003 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (13-14 okt.) tel. 400020
Veearts Vulsteke (14 okt.) tel. 33 41 17
Apoteek B1anckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: teUO 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: teU3 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 teUO 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 12 oktober
8 u. H. mis Le.V. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 oktober
17 u. Gez. jaarmis v.JeromeJacques,

echtg. v. Margriet Leyzier
Zondag 14 oktober - Oktoberkermis
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Valère Desrnyttere-

De Baene Judith
Maandag 15 oktober
9 u. Dienst v.d. overl. parochianen en

oudstrijders v. beide wereldoorlogen
Dinsdag 16 oktober
11 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden

v.d. Bond der Gepensioneerden
Woensdag 17 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtg. en zoon
Donderdag 18 oktober - H. Luc
8 u. H. mis Le.V. O.L.V. v.d. grot, bijz.

intentie
Vrijdag 19 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 oktober
17 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Margriet

Viane, wed. v. Henri Kerckhof
Zondag 21 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
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10 u. Gez. jaarmis v. Romain Fossaert-
Dehaeck Rachel en zoon Jozef

Bond zonder Naam
De kalenders en de kerst kaarsen zijn terug te
verkrijgen bij Raf Larnaire-Baes Maria, Teren-
burgseweg 3, Proven.

Tombola St. Michielszomertje
We verheugen ons te kunnen meedelen dat vele
schone prijzen en zelfs de hoofdprijzen gewon-
nen werden door Provenaars. De moeite waard
om even te vernoemen :

1. 1000 liter mazout naar Gerard en Clara
Boury, Blasiusstraat 60.

2. De kinderfiets naar het gezin Raf Busschaert-
Delporte Lena, Blekerijweg 39.

3. Tuinmeubel naar het gezin Willem
Carnbron-Vereecke Maria, Blekerijweg 92.

4. De surprise (waarde 5000 fr.) naar het gezin
Marc Desorner-Bardeyne Christien, Eekhoute 6.

Een klein dorp in een grote oorlog
Valère Beun, bakker Demaerel, pastoor Cosyn,
Georges Feryn, Karel Verfaillie, meester Muys-
sen, Baron Mazeman, Camiel Cambier, Norbert
Deheegher, Marcel Cossey, André Vasseur,
Daniël Ryckeboer, Maurice Bogaerd, Pierre
Ryckewaert, Emile Lerrnytte, Gilbert Soenen,
Victor Declerck, meester Butaye, Julien Bus-
traen , pastoor Comeyne, Valère Lefebvre en nog
veel anderen zijn te zien in de tentoonstelling,
ingericht door het feestcomité Proven.
Plaats: Sint Jozefzaal. Wanneer: zaterdag en
zondag e. k., open vanaf 10 u. tot 12 u. en vanaf
14 u. tot 19 u. Inkomgeld: 50 fr.

Feestcomité Proven

Bericht aan de bevolking
In de entiteit Poperinge werden enkele post-
nummers gewijzigd. Het betreft volgende deel-
gemeenten:

oud nr. nieuw nr.
ReningeIst 8960 8970
Proven (Krombeke) 8994 8972
Roesbrugge-Haringe 8990 8972
De inwoners van deze deelgemeenten kunnen
zich op de plaatselijke gemeentehuizen aanbie-
den en dit tijdens de gewone openingsuren om
de identiteitskaarten te laten aanpassen.
Ook kunnen formulieren bekomen worden om
diensten enlof instellingen op de hoogte te stel-
len van het nieuwe postnummer.

K.A.V.
Op dinsdag 16 oktober om 20 u. in de zaal "St.

Elooi" wordt een demonstratieles gegeven met
als thema, ,Koken met de microgolfoven" . Aan-
gezien de klemtoon vooral ligt op het werken
met een microgolfoven, worden maar eenvou-
dige bereidingen klaargemaakt. Gelieve bord en
bestek mee te brengen om te proeven.

KS) Proven is terug met Pupegoalekoers
Jeugdig Proven zonder jeugdbeweging, dat kan
echt niet ! Daarom is er een nieuwe start van
KSJ-PROVEN met een kermisactiviteit nl.
PUPEGOALEKOERS op het Provenpleinrje,
recht over het rusthuis op zondag 14 okt. vanaf
14 u. Vergadering leiding: vrijdag om 19 u.

Proven Oktoberkermis 1990
VRIJDAG 12 OKTOBER:
14 u. : Namiddag voor de derde leeftijd in "St.

Elooi", org. De Noorntjes
Vogelpik in Café De Tramstatie. Inleg 20 fr.

9 pijlen (ook op zaterdag)
19 u. : kampioenschap van Proven op rollen

(fiersenj in zaal St. Elooi
20 u. : opening tentoonstelling "Een klein dorp

in een grote oorlog" in zaal St. Jozef +
receptie

ZATERDAG 13 OKTOBER:
Tentoonstelling "Een klein dorp in een grote

oorlog" in zaal St. Jozef
19 u. : Caféspelen - 5.000 fr. prijzen

Inschr. : café St. Victor (G. Vandromme)
Prijsuitd. : café De Tramstatie (F. Oever)

20 u. : Kermis TD in zaal ..': Rozenhof"
ZONDAG 14 OKTOBER:
Tentoonstelling, ,Een klein dorp in een grote

oorlog" in zaal St. Jozef
Na de hoogmis: Wandelconcert en show door

de Muziekvereniging
14 u. : Pupegoale koers op Provenplein.

Inr. : K.S.].
14.30: Ballonwestrijd in café De Zwaan (G.

Dever)
15 u. : Voetbalwedstrijd TSC Proven-Houthem
20 u. : Verrassingsbal in zaal ,,' t Rozenhof" .
MAANDAG 15 OKTOBER:
17 u. : Sint-Sebastiaanbolling in café De Tram-

statie. 3000 fr. vooruit.
DINSDAG 16 OKTOBER:
Kermisfeest voor Bond der Gepensioneerden
VRIJDAG 19 OKTOBER:
18 u. : 2e Palingfestijn in herberg Canada.

Keuze uit 3 bereidingswijzen.
Prijs: 350 fr. met gratis 1 glas wijn.

Abonnement op "Ons Parochieblad"
Na de kermis begint de pastoor zijn toer voor de
hernieuwing van het abonnement. De prijs blijft
250 fr. voor een gans jaar. Een beetje steun bo-
venop of een toemaatje zal met dankbaarheid
aanvaard worden.



PRIESTER VAN DIENST (v. 21 tot 27 okt)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (20-21 okt) tel. 3006 37
Veearts Goethals (21 okt) tel. 3002 67
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO 0431 (M. Deschutten.)
POPERINGE: teU3 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPÎE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 tél.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 19 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 oktober
17 u. 4< Gez. 6-wekenmis v. Margriet
Viane, wed. v. Henri Kerckhof

Zondag 21 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Romain Fossaert-
Dehaeck Rachel en zoon Jozef

Maandag 22 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. Rozenkrans
Dinsdag 23 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
intentie

Woensdag 24 oktober
3 u. H. mis v. overl. echtg., ouders en
schoonouders

Donderdag 25 oktober
8 u. H. mis v. over!. familie
Vrijdag 26 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 oktober
17 u. Gez. dankmis vwo 50-jarigen
Zondag 28 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,
echtg. v. Paula Busschaert en v. overl.
zoon Johan en v. overl. fam.
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Tot kind Gods gedoopt
Sarah Debeer, d.v. Luc en Carine Notebaert,
Couthoflaan 17, Proven.

K.V.L. V. dankt
Bedankt aan allen die ons gesteund hebben bij
de kaarring op 6 en 7 oktober 11.

Vervolg kermisprogramma
DONDERDAG 18 OKTOBER:
19 u. : Kermiskaarting in Café Het Rozenhof
VRIJDAG 19 OKTOBER:
18 u. : 2<Palingfestijn in herberg Canada.

Keuze uit 3 bereidingswijzen.
Prijs: 350 fr. met gratis 1 glas wijn.

ZONDAG 21 OKTOBER:
14 u. : Loopwedstrijden

,,18' Kampioenschap van het Hoppeland"
Inr.: De Noomtjes

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 11 oktober. 70 deel-
nemers, 12 wonnen 3 partijen: Bournaillie I.
.363; Ganrois A. zsi. Dequeeker M. 289;
Depreiter M. 288; Thoré 267; Vercruyse M. 256;
Delerue R. 243. Vandecaveye R. 237; Berten G.
231; Deroye G. 230; Metsu M. 228; Sticker L.
172. Volgende kaarting op donderdag 25 okt.

Loopwedstrijden in Proven
Zondag 21 oktober wordt de 18< editie van de
volksstratenloop georganiseerd door de Noorn-
tjes. Eerste start vanaf 14 u. Er zijn 8 reeksen.

Een klein dorp in een grote oorlog
Het feestcomité dankt iedereen die heeft bijge-
dragen tot deze succesvolle tentoonstelling : in
het bijzonder E.H. Pastoor en de School om de
zaal ter beschikking te stellen. Uiteraard danken
we de vele Provenaars en mensen uit het omlig-
gende die ons hun dokumenten en foto's .in
bruikleen gegeven hebben. Zonder hun berel.~-
willige medewerking ware het met mogelijk
geweest. De begeleidende brochure die ui~.gege-
ven werd, is nog steeds te koop voor de PrIJs van
150 fr. Gelieve hiervoor kontakt op te nemen
met iemand van het feestcomité.

B.G.J.G.
- Reductiekaarten op het openbaar vervoer
Alle huidige "spoorkaarten" zijn nog geldig tot
31 december 1990. Dit jaar moeten ALLE kaar-
ten (ook ouders) vernieuwd worden. De nieuwe
kaarten zijn geldig VANAF 1 NOVEMBER
1990 i!! We houden een ENIGE zitdag voor
aanvragen op zondag 21 oktober van 10 u. tot 12
u. bij Gilberte Dever.
e Oude kaarten (85-90) meebrengen.
e Voor aanvragen voor kinderen is het trouw-
boekje vereist. (Rechthebbenden: geboren na
1965 in een gezin dat ten minste drie kinderen

ten laste (gehad) heeft.)
o Prijs per gezin : 180 fr.
- Op de zitdag van 21 okt. geven we de leden
ook de kans hun lidgeld voor '91 te vereffenen.

Uitslag van de ballonwedstrijd.
Wonnen een naturaprijs : Siebe Deschynck,
Mieke Notebaert, Tina Overbergh, Armeleen
Lamaire, Armelies Veniere, Lies Pareyn, Mathias
Lemahieu, Matthias Rosseeuw, Siebe Deschynck,
Aike Vandromme, Stijn Deprey, Laura Van bra-
bant, Sofie Gruwez, Tine Ostyn, Ilse Torrez,
Bert Vanderhaeghe, Nydia Maerten, Laura Van-
dewynckel, Piet Vandromme, Renaar Berten,
Wendy Deschodt, Willem Dewulf, Kim Over-
bergh, Anne Vandevijver, Kesia Vandromme,
Sarah Vandewynckel, Armeleen Lamaire, Jill
Vandromme, Marlies Vandenbussche, Melanie
Catel, Els Castryck, Anneloes Vandenbussche,
Joke Busschaert, Ines Dehondt,Joeri Cordenier,
Nancy Dewippe, Roda Carlos, Wendy Deschodt,
Elza Derynck, Piet Vandromme, Helga Berten ,
Aike Van drom me , Armeleen Lamaire, Jill Van-
drornrnc, Dieter-Demacgt, T-ina Top -crr-fr.r--
schot. Prijzen af te halen bij Gilbette Dever.

K.S.). Proven
We danken iedereen die de K.S.). gesteund
heeft op de Pupegoalekoers. Wie zich nog wil
inschrijven, gelieve zich op te geven bij de lei-
ding (zo vlug mogelijk). De eerste activiteit is op
28 oktober. En de volgende activiteiten gaan
door op 4, 18 en 25 november.

Brandweer Proven - Aftreden A. Pareyn.
Op zaterdag 20 oktober om 17 u. treedt André
Pareyn officieel af als OLT. Postoverste van de
Brandweer van Proven. Dit heeft plaats vóór het
gemeentehuis van Proven. Langs deze weg dankt
de bevolking van Proven en Krombeke A.
Pareyn voor zijn voorbeeldig en efficiënt optre-
den als bevelhebber bij de vele interventies die
hij tijdens zijn jarenlange loopbaan bij de Brand-
weer heeft meegemaakt.

Gevonden : een portemonnee
Terug te bekomen in de pastorie.

Kaas- en wijnavond
Zuivelhandel Devooght-Vancaeyzeele nodigt U
uit tot de kaas- en wijnavond die doorgaat in zaal
"Sint-Elooi" te Proven op vrijdag 26 oktober
1990 om 20 u. In de prijs van 275 fr. zijn 25 soor-
ten kaas, 10 soorten brood en 1/2 fles wijn inbe-
grepen. Inschrijven vóór 24 okt. bij M. Devooght
057/30 07 49 of in Sint-Elooi 057/30 04 83.

Abonnement op "Ons Parochieblad"
Iedereen trekt het, iedereen wilt het. Kort en
goed. Prijs 250 fr. Een steuntje bovenop doet
deugd. Mijn toer is begonnen. De pastoor.



PRIESTER VAN DIENST (v. 21l ok! tot ') nov)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 300391
GENEESKUNDIGE ZONDAGDJENST
Dokt. Vandercruysse (27-28 okt) tel. 3006 ,1ï
Veearts Busschaert (28 okr) tel. 44 53 63
Aporeek Leroy - Watou
Dokt. Verhoeve (1 nov) tel. 38 ~2 71
Veearts Vulsreke (1 nov) tel. 32 .j 1 17
Apoteek Dubacre - Reninge
TANDHEELKUNDE: rel. 30 Ol ')4
VERPLEEGKUNDE:
PROVE : teUO 08 22 (LUI WeID.aerc)
KROMBEKE: teUO 0431 (M. Deschuucre )
POPERINGE: re1.33 3116(\X,-G Kr.)
KINESITHERAPIE.

A. Dekersgieter, Obrerrest r. 7.j teUO 07 58
A. Pareyn (ook pedicure). tel. 30 03 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 II

BRANDWEER tel. 300348-300.165-300325

Vrijdag 26 oktober
8 u. H. mis Le.V. O.L.V. v.d grot (gev.)
Zaterdag 27 oktober
17 u. Gez. dankmis vWo50-jarigen
Zondag 28 oktober ---
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,
echtg. v. Paula Busschaert en v. overl.
zoon Johan en over!. fam,

Maandag 29 oktober
8 u. H. mis v. overI. echrg. en vader (AS)
Dinsdag 30 oktober
8 u. H. mis t.e .v. Godd. Vzheid.
Woensdag 31 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Joseph Top, echtg.
v. Maria Moutort en v. Marie-Madeleine
Storrns, echtgte. v. Ivan Top

Donderdag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez, zoon
v. wijlen Michel en Maria Fockenoy

Vrijdag 2 november - Allerzielen
9 u. Gez. mis v. overI. parochianen
Zaterdag 3 november - St. Hubert
8.30 u. Wijding in de bakkerijen v .
St. Hubertusbrood

Ons
Parochieblad
Pro en
I') Jaargang r. 43 25 okiober ['NO V(~'.II,tW ntq P,,<;t Pr ov-.n Ir: <tl/U <" ;)rllf Sr' .. "",,: 'rl

17 u. Gez. jaarmis v. Richard Dever-
Savaete Regina

Zondag 4 -rovember
8 u. G( 'S v.d. Parochianen
10 u. 4c Gez. 6-wekenmis v. Margriet Ver-
meulen, wed. v. Richard Vanrenter-
ghem, echigrc. v Psul-Omer Vanren-
terghem

Tot kind Gods gedoopt
- Arno Hiele , z.v. Danny en Maurecn Delefor-
trie , Blasiusstraai 10 I, Proven

- Leen Descarnps. d .v. Marc en Cecde Quaghe-
beur, Courhoflaan 15. Proven

- Jasper Desmadryl. z.v. Wim en Hilde Lejeune.
Blokweg 3. Proven

St. Catherine (beeld in onze kerk)
Zij werd in een christen landbouwersgezin gebo-
ren in 1806 te Faris-les-Moutiers Cóte d 'Or. Zij
volgr haar zuster en treedt binnen bij de Filles de
la Charité, na een hele tijd de weerstand van
haar vader te hebben overwonnen. Zij was toen
2-1. Zij deed haar noviciaat te Parijs, in de rue du
Bac. Nog tijdens haar vormingsrijd heeft zij op
de avond van 27 november 1830 een visioen van
O.-L.-Vrouw. die haar vraagt een medaille te
laten slaan. sindsdien bekend onder de bena-
ming "mirakuleuze medaille" : al de voorkam
Maria zoals zij haar verscheen, al de keerzijde
een M overkruist met een kruis met de hanen
van Jezus en Maria. Zij openbaarde enkel dir
visioen aan haar biechtvader en bracht haar leven
door in dienst van zieken en bejaarden in de Pic-
pussrraat te Parijs, waar zij in 1876 overleed.
Feest: 30 december. Zij was 71 jaar oud.
Die medaille kende een wonderbaar succes. In
1834 had de edelsmid er al 150.000 geleverd.
Ook de beeltenis van Maria. zoals Catherine ze
zag, werd verspreid. Het gipsen beeld hoog
boven de scheidingsmuur in de St.-Janskerk te
Poperinge en her beeld boven de ingang van de
zgn. "Grore Zaal" in het begijnhof te Kortrijk
gaan terug naar dat beeld. Het eerste dateen uit
1837. het tweede uit 18 ...

Omhaling voor de Missies
Zaterdag en zondag aanstaande

in al de missen.
U krijgt een omslag aan de kerk.

Denk eens na vooraleer we geven aan de
missies.
,.Dwaa~ ) Nog deze nacht komt men je leven

opeisen. en al de voorzieningen die je getroffen
hebt, voor wie zijn die dan ?
Het Evangelie maant ons aan rijk te zijn bij God,
dat gebeurt niet door te hebben of te krijgen,
maar door te geven. \'(,'ees mild voor her Missie-
werk. Dank.

Hernieuwing van het abonnement op
"Het Parochieblad"
We zijn Gp toer en de volgende straten zijn reeds
doorlopen: de Swirspapendreef - de Uilegai-
straat - de Roesbruggestraat - de Blokstraat en de
Blasiussrraat , Ik moet zeggen dar ik goed ont-
vangen wordt. Uw steun bov mop is mij zeer
aangenaam.

Oudstrijdersbond '40-' 45
Geachte Strijdmakker, U wordt vriendelijk uit-
genodigd de algemene vergadering bij te wonen,
welke zal plaats hebben op zondag 4 november
om 18._~0 U in Sini-Elooi.
Dagorde:
Hernieuwing van het abonnement op het
Strijdersblad 19'> I.
Betaling van het lidgeld voor I 'J'J I.
Inschrijving voor de maalrijd op
I1 november I<)<)l)

Namens hel bestuur.

Start KS) Proven
Zondag om 14 u. starten wil onze eerste activi-
teit. Iedereen, van her eerste studiejaar lal
tweede middelbaar is er welkom (dus ook niet-
leden). Insc hrijven kan nog steeds, zelfs zondag
bij ons lokaal in hel socio-cultureel centrum (de
oude jongensschool). Voor 10 tè. kan je er l'en
limonade drinken. Om 17 u. IS de acuviteir ten
einde.
Leidingsvergadering : 1:lludJg om 1-1u.

Woordje van de pa~(Oor
WEEST ONBEZORGD

Beste Mensen
Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God
bekend worden in gebed en ••meking, en nooit
zonder dankzegging.
Als God onze Vader is, wat is dan de mooisre en
meest verstandige houding van onzr bot ) Die
van een kind. En de eerste spontane en msunk-
rieve houding die ons opvalt bij een kind is een
grote eenvoud en vertrouwen; een kind is hele-
maal niet bekommerd. Her is zeker dal zijn papa
aan hem denkr en dat het niets tekort zal
komen. En hel zal aan zijn papa natuurlijk ook
al zijn wensen roeven rouwen.



Woensdag 31 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. ]oseph Top, echrg.
v. Maria Mouton en v. Marie-Madeleine
Storms, echtgte. v. Ivan Top

Donderdag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez, z.v.
wijlen Michel en Maria Fockenoy

Vrijdag 2 november - Allerzielen
9 u. Gez. mis v. over!. Parochianen
Zaterdag 3 november - St. Hubert
8.30 u. Wijding in de bakkerijen van
St. Hubertusbrood

17 u. Gez. jaarmis v. Richard Dever-
Savaete Regina

Zondag 4 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4· Gez. 6-wekenrnis v. Margriet
Vermeulen. wed. v. Richard Vanrenter-
ghem, echtgte. v. Paul-Omer Vanren-
terghem

Maandag 5 november
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader OJV)
Dinsdag 6 november
8 u. H. mis v. overl. ouders
Woensdag 7 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. Lourdes,
dank

-Ons
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Donderdag 8 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 9 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 november
17 u. Gez. jaarmis v. ]eanne George,
echtgte. v. Marcel Rappelet en dochter
Dina

Zondag 11 november
8 u. Gez. mis v.d. parochianen
10 u. Dienst v.d. over!. oudstrijders v.
beide Wereldoorlogen

Bij het graf
Met AllERHEIUGEN en ALLERZIELENkomt
er veel volk naar de kerk, maar nog veel meer
mensen bezoeken het kerkhof. Ze plaatsen bloe-
men op de graven van hun dierbaren. Ze blijven
wat stilstaan. Ze mijmeren over het mysterie van
hel leven. Ze stellen zich vragen. Tal van mensen
maken schuchter een kruisteken. Ze voelen zich
onwennig. Ze willen wel even bidden, maar dat
lukt hen niet zo goed. Daarom bidt dezer dagen
voor uw overleden het volgende gebed.
Gij zijr ons nabij, Heer,
zoals ouders hun kinderen nabij zijn.
Wij vertrouwen U
onze overledenen toe.
laat hen thuiskomen bij U.
Mogen wij over de dood heen
in liefde met elkaar
verbonden blijven. Amen.

Wij tonen dat wij geloven in eeuwig leven. Gelo-
ven 't is de moeite waard.

Aktie 11.11.11. 25 jaar, ook in uw
gemeente
De aktie 11. 11. 11 van het N.C.0 .S. hoeven we
U niet meer voor te stellen. Sinds 25 jaar wordt
er in alle Vlaamse gemeenten een aktie opgezet
ten voordele van streng geselecteerde ontwikke-
lingsprojecten in de Derde Wereld.
Poperinge koos verleden jaar reeds het project
rond arbeidersvorming op de Filippijnen en
steunt ook dit jaar datzelfde project.
Daarvoor worden verschillende activiteiten geor-
ganiseerd, naast de traditionele wenskaarten- en
stickerverkoop. Op zaterdag 3 november kan u
vanaf 17 u. in de zaal van het V.T.1. te Pope-
ringe terecht voor een Derdewereldmarkt met
ontwikkelingswerkers, video en dia's en artisa-
naal. In dezelfde zaal start vanaf 20 u. de Filip-
pijnenavond met een film, daarna komt een
ooggetuige over het project spreken en treedt
een Filippijnse muziek- en dansgroep op, terwijl
u van Filippijnse hapjes proeft. Op zondag 4
november heeft om 11 u. in de Sporthal te Pope

ringe een Benefiet-minivoetbalmatch plaats tus-
sen de Poperingse gemeenteraadsleden en het
11. 11. l l-corniré. We rekenen op uw steun en
uw aanwezigheid.
11.11.11. Omdat honger een onrecht is.

11 novemberviering 1990.
Programma:
9.30 u. : Verzameling
9.45 u. : Met het Muziekkorps naar de Kerk.
10 u. : Plechtige Dienst voor de overledenen van
beide oorlogen
Daarna neerleggen van bloemen bij gedenkte-
ken van de gesneuvelden en receptie in zaal, ,St.
Jozef' .
13 u. : Middagmaal in zaal "St. Elooi". Inschrij-
ving bij uitbater of bij meester Pareyn.
16 u. : Gezellig samenzijn en prijskaaning in de
zaaL
De dames worden eveneens uitgenodigd om
aanwezig te zijn op de receptie en deel te nemen
aan het middagmaaf

K.SJ.-nieuws
Zondag is er weer KSJ-namiddag van 14u. tot 17
u. Indien je een limonade wenst, breng 10 fr.
mee. Vergeet ook je sjaaltje niet! Leidingsverga-
dering : zaterdag om 14 u.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 25 oktober. 70 deel-
nemers, 7 wonnen 3 partijen: Dequeeker M.
344; Ryckeboer G. 305; Cappoen B. 289; Loones
M. 276; Froyman M. 270; Vanbeveren J. 268;
Betten M. 238. Volgende kaarting op donderdag
8 november.

Bedankt
Hartelijk dank aan alle sponsors voor hun steun
aan het kermisprogramma van de Noorntjes.

Woord van de Ander - Weg tot elk-ander
Een mens leeft niet van brood alleen. Heb je
een ogenblikje tijd?
Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen,
doe dat ook voor hen. Veilig in het verkeer.
Niet verkeerd.
Ik was ziek en gii hebt Mij bezocht. Een kort
bezoek geneest soms op de lange duur.
Gij zijt allen broeders. Aandacht voor
vreemde mensen: geen vreemd idee.
Als gij alleen uw broeders groet, wat voor bui-
tengewoons doet gij dan ? Geen muren tus-
sen buren'
Bij het zien van die menigte mensen werd Hij
door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd
n~erlagen. Graag zien begint met elkaar te
zien.
Kijk naar de leliën in het veld, hoe ze
groeien. Onze buurt: proper en groen.



PRIESTERVAN DIENST (v. 11 tot 17 nov)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 3003 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (10-11 nov.) tel. 30 00 72
Veearts Goethals (11 nov.) tel. 30 02 67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: te1.30 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Desehrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEERtel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 9 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 november
17 u. Gez. jaarmis v. ] eanne George,
eehtgte. v. Marcel Rappelet en dochter
Dim

Zondag 11 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Dienst v.d.overl. oudstrijders v.
beide wereldoorlogen

Maandag 12 november - H. Lieven
8 u. H. mis v. overI. echtg. & vader(]]V)
Dinsdag 13 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. Lourdes uit
dank

Woensdag 14 november
8 u. H. mis v. overl. ouders
Donderdag 15 november
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius
Vrijdag 16 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 november - H. Elisabeth
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
v.d. Muziekmaatschappij "De Volks-
vreugd" ter gel. v. St. Cecilia

Ons
Parochieblad
Proven
19' Jaargang Ne. 45 8 november 1990 Verantw. uitg. Pastoor Proven. tel. 30 03 91 - Druk. Schoonaert

St. Victor (patroonheilige)
Vietor is een soldaat-martelaar. Hij stierf de mar-
teldood te Marseille omdat bij het bezoek van
keizer Maximianus aan die stad, hij weigerde de
titel "vriend van de keizer" aan te nemen. Op
de relikwie te Proven staat hij afgebeeld met een
molen. Zijn feest valt op 21 juli. Te Marseille
stichtte Cassianus (+ 432) het klooster van St.
Benedictus, dat later zeer beroemd werd en ook
een pendant kreeg te Parijs, waar o.m. de grote
mystieker Hugo van St. Victor verbleef.

Donatus (relikwie in de kerk).
Was eveneens een soldaat-martelaar te Rome in
de tweede eeuw. Feest op 30 juni. Zijn relikwie-
ën werden in 1652 overgebracht naar het jezuïe-
tenklooster te Münster-Eifel (bisdom Trier). Men
mag hem niet verwarren met andere heiligen
met die naam. Men meent wel eens dat hij aan-
roepen wordt tegen noodweer donder en blik-
sem omdat hij tot het Donderlegioen zou
behoord hebben, maar veeleer zal het zijn
omdat men een verband zag tussen het woord
"donder" en de eerste lettergreep van zijn naam
.xlon-" !

Diamontage
Diamontage op 24 november '90 om 15 u. en
om 20 u. in de zaal St. Jozef te Proven. Vera en
Wim brengen een reisverslag over Haïti. Patriek
Deceuckeleire geeft een montage over het werk
van Luk Lannoo.

St.-Maarten komt.
Op vrijdag 9 november om 17.30 u. worden alle
kinderen aan zaal "Het Rozenhof" verwacht om
de grote kindervriend te verwelkomen. Samen
met onze muziekmaatschappij trekt de Sint-
Maartenstoet langs de Obterrestraat, Terenburg-
seweg, Eekhoute , Blekerijweg, Provenplein en
terug de Obterrestraat. In de zaal "Het Rozen-
hof' 'zal Sint Maarten aan de kinderen van Pro-
ven zijn koeken en snoep uitdelen.
Een fotograaf zal van ieder kind, samen met de
Sint, een mooie, grote kleurenfoto maken. Deze
foto's zullen vanaf woensdag 14 november te
verkrijgen zijn in café "Het Rozenhof" aan de
prijs van 100 fr.

Het Feestcomité.

Woordje van de week
"Als jij alleen uw broeders groet, wat voor bui-
tengewoons doet gij dan ?"

Geen muren tussen buren !

Zondag 18 november
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Dewaele-
Sohier Madeleine

Opbrengst missiezondag
We houden eraan allen te bedanken die gegeven
hebben voor het missiewerk. De omhaling in de
kerk bracht de mooie som op van 15.620 fr.

Gevonden maar nog niet opgevorderd
Een portemonnee met geld in, gevonden op het
trottoir in de Obterrestraat. Terug te bekomen in
de pastorie.

Groentenkaarting
Op zaterdag 10 en zondag 11 november telkens
vanaf 18u. wordt in café "St. Victor" bij Gerard
Vandromme een grote groentenkaarting gehou-
den ten voordele van de vrije kaart~~gilde.

K.A.V. Proven
Wij nodigen U graag uit op onze algemene
herfstvergadering die plaats vindt op vrijdag 23
november in de zaal" 't Rozenhof' ' om 19.30u.
Op het programma: welkomstwoord, jaarve~-
slag, spreekbeurt met als thema "Kultuur, Je
moet het meemaken", een lekkere maaltijd en
tot slot een interessante kwis. De prijs van de
maaltijd bedraagt 430 fr. Gelieve zich te laten
inschrijven vóór 17 november bij Mevr.
Debergh-Cauwelier, Obterrestraat 42.

K.SJ. Nieuws
In het komende weekend van 10en 11november
geen K.S.). aktiviteit, wel in het volgende week-
end van 17 en 18 november.

Muziekvereniging "De Volksvreugd"
zaterdag 17 november - Programma
15.20 u. : Muzikanten en majoretten verzame-
len bij Gerard Vandromme voor een korte
optocht door de dorpskom met bezoek aan de
muzikanten-herbergiers.
17 u. : Plechtige mis voor de overleden leden,
opgeluisterd door het muziekkorps.
18.30 u. : Feestmaal in zaal ,,' t Rozenhof' '
Menu: Aspergeroomsoep, Rundsgebraad In

groentenkrans, feestgebak en koffie.
21.30 u. : Avondfeest met muziek en dans.
Prijs voor het feestmaal : 600 fr. (dranken inbe-
grepen). Deze prijs geldt voor echtgenoten, ver-
loofden en ouders van muzikanten en majoret-
ten en ook voor de uitgenodigde ereleden.



PRIESTER VAN DIENST (v. 18 tot 24 nov)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (17-18 nov) tel. 40 00 55
Veearts Busschaert (18 nov) tel. 44 53 63
Apoteek Samyn - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
K:11'ï1EStTHERAPIE:

A. Dekersgieter, Obrerrestr. 74 teUO 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 400011

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 16 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 november
17 u. Gez. mis v.d. leden en over!. leden

v.d. Muziekmaatschappij "De Volks-
vreugd" ter gel. v. St. Cecilia

Zondag 18 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Dewaele-

Sohier Madeleine
Maandag 19 november
8 u. H. mis v. over!. echrg. en vader
Dinsdag 20 november
8 u. H. mis v. over!. familie (DDR)
Woensdag 21 november
8.40 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,

bijz. intentie
Donderdag 22 november - H. Cecilia
8 u. H. mis v. over!. ouders
Vrijdag 23 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 november
17 u. 5' Gez. 6-wekenmis v. Margriet

Viane, wed. v. Henri Kerckhof

Ons
Parochieblad
Proven
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Zondag 25 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2< Gez. 6-wekenmis v. Michel Gru-

wez, echtg. v. Maria Fockenoy

In de Heer ontslapen
Marcel Desodt, z.v. wijlen Leopold en Godelieve
Smagghe, overI. te Proven op donderdag 8 nov.
'90 in de leeftijd van 52 j. en die dinsdag 13 nov.
'90 om 10 u. werd begraven.

Diamontage
U wordt vriendelijk uitgenodigd tot een diamon-
tage over Haïti, op 24 nov. '90 om 15 u. en om
20 u. in de zaal Sint-Jozef te Proven. Wim Van-
hee en Vera Maes brengen een reisverslag.
Patriek Deceuckelaire geeft een montage over
het werk van Pater Luk Lannoo, salesiaan van
Don Bosco, in de sloppenwijken van Haïti. Toe-
gang gratis.

K.V.L.V.
Op donderdag 15 november om 20 u. samen-
komst gezinswerking : "Opvoeden tot zelfstan-
digheid" in samenwerking met Mevr. Cou-
denys. Achteraf gezellig samenzijn in "St.
Elooi" .

Aktie 11.11.11.
Op zaterdag 10 november trokken enkele vrijwil-
ligers door de Provense straten. Meestal werden
ze goed ontvangen en vanuit Proven kon 16250
fr. overgemaakt worden aan het project arbei-
dersvorming op de Filippijnen. In naam van de
Filippino's hartelijk dank aan de kopers en de
medewerkers !

St. Ceciliafeest
Op zaterdag 17 november viert onze muziekver-
eniging haar Ceciliafeest.
Om 15.20 u. verzamelen de muzikanten in het
lokaal.
Om 15.30 u. kort wandelconcert door de dorps-
kom en bezoek aan de muzikanten-herbergiers.
Om 17 u. eucharistieviering voor de overleden
leden opgeluisterd door het muziek.
Om 18.30 u. feestmaal in de zaal ,,'t Rozenhof"
en om 21.30 u. muziek en dans met discobar,
waar iedereen welkom is.

Koko- Flanel te Proven
Op zondag 18 november om 14.30 u. in zaal
Sint Jozef. Inrichting: K.L.J. Proven

Foto's Sint Maarten
De foto's genomen van de kinderen samen met

Sint Maarten kunnen vanaf woensdag 14 novem-
ber afgehaald worden in café-feestzaal "Het
Rozenhof' ' .

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 8 november. 71 deel-
nemers, 12 wonnen 3 partijen: Vercruyse A.
476; Vandecaveye R. 435; Loones M. 344; Ridez
M. 311; Gast L. 308; VanbeverenJ. 307; Alle-
man Rose-Anne 304; Coene R. 288; Boeket M.
287; Brunfaut J. 248; Depuyper M. 246; Metsu
M. 240. volgende kaarting op donderdag 22
november.

Abonnement parochieblad
Nog de volgende straten: Canonstraat - Canada-
weg - Gravendreef - Reningsestraat - Eekhoute -
Mazemanlaan - Blokweg - Obterrestraat - Pro-
venplein eu Alesisplein en de buitenlanders.
Overal goed omvangen.

Stop de versuffing
Mensen liggen massaal plat voor de lichtbak, het
sleutelgat, waarlangs je naar de wereld kunt kij-
ken en je eigen wereld kunt vergeten. Soms is
het enig, fantastisch, heerlijk. Soms komt al het
vuil van de wereld als langs een riool de huiska-
mer binnen. Soms is het vervelend en val je in
slaap, gelukkig. Voor TV in slaap vallen is dik-
wijls de beste appreciatie van het programma.
TV - video - computer - disco - reklame!
Uirvindingen van deze eeuw, die heilzaam kun-
nen zijn, maar die thans leiden tot een algemene
versuffing.
Mensen worden van vroeg tot laat meegesleurd
in een woord- en beeldstroom, die zo sterk is,
dat ze stilaan van zichzelf en van hun omgeving
vervreemden. Het persoonlijk denken vermin-
dert of wordt geheel uitgeschakeld. Mensen wor-
den gedachtenloos, dof. niet meer aktief van
geest.
Het denken van mensen wordt lam gelegd om
hen des te beter te kunnen manipuleren. De
massifikatie - De hersenspoeling van de grote
massa door anonieme grootmachten. Alles wordt
geslikt. Het reaktievermogen van de mensen bot
af en hun weerbaarheid gaat verloren. Ze dobbe-
ren rond in een geesteloze atmosfeer op de
vlucht voor zichzelf. Door druk bezig zijn. aller-
lei sterke prikkels, opkikkerende drankjes en
allerlei truuks wordt de schijn van vitaliteit en
echt leven hoog gehouden. We leven in de leu-
gen.
Bevrijd jezelf' Kom uit de versuffing !
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10 u. 3e Gez. 6-wekenmis v. Michel
Gruwez, echtg. v. Maria Fockenoy

Geboorte
Acne Vanbeveren. z.v. Bart en Christine Deker-
vel, Uilegatstraat 9, Proven (geb. te Poperinge
op 19 nov. '90).

In de Heer ontslapen
Alice Covemaeker, wed. v. Lucien Danneel,
over!. te Proven op dinsdag 20 nov. '90 in de
leeftijd van 77 j. en die zaterdag 24 nov. '90 om
10 u. te Proven wordt begraven.

PRIESTER VAN DIENST (v. 25 nov tot 1 dec)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 3003 91
GENEESKUNDIGE ZONDAG DIENST
Dokt. Goudeseune (24-25 nov) tel. 40 Ol 92
Veearts Vandenberghe (25 nov) tel. 38 81 60
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren Nog de volgende straten :
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54 Voor de hernieuwing van het abonnement op
VERPLEEGKUNDE: het Parochieblad nog de volgende straten :

1. Canadaweg
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere) 2. Canonstraat
KROMBEKE : teUO 04 31 (M. Deschuttere) 3. Gravendreef
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.) 4. Proven lein
KINESITHERAPIE : -----:5:'O ....;O~b.:..te.:.:rc:.lreO':st.:.:r:.::aa:.-t----------
A. Deketsgieter. Obterrestr. 74 te!.30 07 58 6. Alexisplein.
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54 Met veel dank, overal goed ontvangen en dank
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11 voor uw steun.

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 23 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 24 november
10 u. P!. Begrafenis v. Alice Covemàeker,
wed. v. Lucien Danneel

17 u. Y Gez. 6-wekenmis v. Margriet
Viane, wed. v. Henri Kerckhof

Zondag 25 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2e Gez. 6-wekenmis v. Michel Gru-
wez, echtg. v. Maria Fockenoy

Maandag 26 november
8 u. H. mis v. over!. echrg. en vaderOJV)

Dinsdag 27 november
8 u. H. mis v. over!. zoon (S.].)
Woensdag 28 november
8 u. H. mis v. over!. fam. (D.D.R.)

Donderdag 29 november
8 u. H. mis v. over!. schoonouders

Vrijdag 30 november - H. Andreas
8 u. H. mis r.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 1 december
17 u. Gez. jaarmis v. Georges Van-
dromme- Verschaeve Gabrielle

Zondag 2 december
g u. Gez. mis v. d. Parochianen

K.S.). nieuws
Zondag is er weer K.S.]. van 14 tot 17 u. bij ons
lokaal. Vergeet je sjaaltje zeker niet en eventueel
10 fr. voor een limo.
Bijeenkomsten voor de rest van 1990 : zondag 2
dec. en zaterdag 22 dec. (kerstfeest je ).
Vergadering leiding op zaterdag om 13.30 u.
Wie een zetel, een kast, matrassen of iets derge-
lijks niet meer nodig heeft, kan dat aan ons kwijt
om in ons lokaal te plaatsen want die is aan ver-
nieuwing toe. Neem kontakt op met de leiding!

Groentenkaarting
Op zaterdag 1 en zondag 2 december '90 grote
conservenkaarting bij A. Buseyne-Vanden-
broucke in café "Het Hopland" . Deze kaarring
is ten voordele van de kaartersclub "De
Hoplandkaarters" . Aanvang om 19 u.

Mossel- en karbonadenfestijn
Voor de 2e maal organiseert de oudervereniging
van de Vrije Basisschool Proven een grandioos
mossel- of karbonadenfestijn. Deze maaltijd
gaat door in zaal "Rozenhof" op vrijdag 30
november vanaf 19.30 u. Inschrijvingen:
Rozenhof 057/300335 t.e.m. woensdag 28
november.

Bewoners van het Rustoord te Proven
1. kamer 3 Maria Fauvercq

17.12.1910 Roes brugge
2. kamer4 Maurice Malbrancke

02.09.1920 Proven

3. kamer 5 Zenobie Devos
13.03.1899 Proven

4. kamer 6 Nestor Boutez
22.06.1917 Poperinge

5. kamer7 Henri Scharre
01.04.1899 Proven

6; kamer 10 Germain Goudenhooft
24.09.1913 Proven

7. kamer 11 Henri Desmarey
20.12.1911 Proven

8. kamer 12 Anna Decroo
19.06.1908 Watou

9. kamer 16 Maria Keygnaert
02.10.1904 Poperinge

10. kamer 16 Michel Rousseeuw
05.11.1913 Oostvleteren

11. kamer 20 Maurice Vandevelde
07.11.1923 Beveren

12. kamer 20 Roger Vanstraceele
02.02.1913 Roesbrugge

13. kamer 21 Firmin Labaere
09.12.1914 E,rove_n

14. kamer 22 Margeriet Billiet
16.05.1902 Roesbrugge

15. kamer 23 Madeleine Breda
27.04.1925 Krombeke

16. kamer 23 Alberrine Magry
14.12.1904 Proven

17. kamer 24 Emma Facon
1O.1U909 West vI. /Proven

18. kamer 27 Victor Declerck
17.08.1894 Proven

19. kamer 27 Robert Lanszweert
13.01.1907 Roesbrugge

Hebben is hebben,
Krijgen is de kunst!?
Dit is een heel oud, zeer egoïstisch en hebzuch-
tig gezegde. Het groeide in 'n tijd dat mensen
moeten vechten voor elke snee brood, voor het
naakte bestaan. Om te overleven was voor hen
"krijgen" de kunst.
Vandaag echter klinkt dat gezegde volkomen
vals en mensonwaardig. We leven in overvloed,
in een tijd van overschotten en afval. Toch gaat
het in het dagelijks leven en in bepaalde han-
delspraktijken nog altijd om "hebben" en "krij-
gen", om geld, om niets anders. De 20e eeuw is
de eeuw van de hebzucht geworden. We lieten
de helft van de wereld verhongeren om onszelf te
verrijken. De hebzucht laat ons blijkbaar niet toe
met wat ook tevreden te zijn. We leven op de
grens van een animale gulzigheid, terwijl uit
heel de wereld vragende ogen op ons gericht zijn
en ontelbare handen naar ons uitgestoken blij-
ven. Denk maar aan de 11. l1.l1-aktie, aan Wel-
zijnszorg, aan Artsen zonder Grenzen, Darni-
aanaktie, Rode Kruis en zoveel andere. En daar-
om de spreuk van B.Z.N. : Hebben is hebben,
GEVEN IS DE KUNST!
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Zondag 9 december - 2" Zond. v. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

10 u. Gez. mis v. d. leden en overl. leden
en hun familie v.h. Brandweerkorps

K.S.J.-nieuws
Zondag is de laatste activiteit voordat de exa-
mens van het eerste trimester starten. Afspraak

PRIESTER VAN DIENST (v. 2 tot 8 dec) om 14 u. aan het lokaal. Let wel: tot 16.30 u.
E.H. Decat, past. Haringe tel. 30 06 09 zodat jullie voor het donker is naar huis kun-
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST nen!
Dokt. Provoost (1-2 dec) tel. 4000 20 De sloebers en kastaars gaan knutselen en hier-
Veearts Vulsteke (2 dec) tel. 33 41 17 voor hebben we een aantal grote eierkartons
Apoteek Darras - Alveringem nodig. Breng er een tweetal mee!
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54 Vergeet je sjaaltje en drinkgeld niet. Leiding:
VERPLEEGKUNDE: zaterdag om 13.30 u. vergadering.
PROVEN: tel. 30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE----:-reI~1r043T(M~.~D~e=s~ch'='u,.;t=t=er"'e'"'")--Foto's sZ-Maarten
POPERINGE: te!.33 31 16 (W.-G. Kr.) De foto's genomen van de kinderen samen met
KINESITHERAPIE : Sint Maarten kunnen nog afgehaald worden tot
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te!.30 07 58 en met maandag 3 december in café "Het
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54 Rozenhof" .
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 30 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 1 december
17 u. Gez. jaarmis v. Georges Vandrom-
me- Verschaeve Gabriëlle

Zondag 2 december - l' Zond. v. Advent
8 u. Gez. mis v.d. parochianen

10 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Michel Gru-
wez, echtg. v. Maria Fockenoy

Maandag 3 december
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vaderOJV)

Dinsdag 4 december
8 u. H. mis v. over!. ouders (N.M.)

VVoensdag 5 december
8 u. H. mis v. over!. ouders (G.N.)

Donderdag 6 december - H. Nicolaas
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank

Vrijdag 7 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 8 december - M. Onbevlekt
17 u. 4" Gez. 6-wekenmis v. Alben Van-
doolaeghe, wedn. v. Anna Top, echtg.
v. Maria Couture

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 22 november. 79
deelnemers, 10 wonnen 3 partijen: Meernhout
M. 419; Gast L. 388; Ganne M. 321; Masschelein
M. 352; Ridez M. 319; Metsu M. 308; Brunfaut
]. 302; Kino]. 299; Busson M. 279;. Mooren M.
249. Kampioenenviering met prijsdeling op
donderdag 13 december en vrije kaarting.

Geven is de kunst !
Als je miljoenen hebt, is het geen kunst om een
paar duizend frank te geven. De kunst van het
geven bestaat in het geven zonder veel bereke-
ning, in het geven van zichzelf.
Heel de natuur leert het ons. De zon geeft
warmte. De wolken geven regen. De bomen hun
vruchten, zonder te vragen wie ze opeet. De
bloemen geven bloemen. De bijen honing, de
koeien melk, de vogels hun lied ... ze vragen
geen geld, want ze vinden hun vreugde, in het
geven.
Lieve mensen, GEVEN IS DE KUNST. Laat ons
in alle omstandigheden geven wat we hebben en
laten we tenslotte ook onszelf geven. "Hebben is
hebben" . Je mag gerust, ,hebben". Maar als je
niet geven kunt, ga je dood aan de abnormale
verdikking van je ;,IK". Vandaar de spreuk van
de maand november: Hebben is hebben, geven
is de kunst. Geven moet vandaag, vooral hier in
het Westen, voorrang krijgen.

Nog een paar straten
Voor de hernieuwing van het abonnement
"Parochieblad" zijn we begonnen aan het ce?-
trurn : Provenplein, Obterrestraat en het Alexis-
plein. Tegen 15 december '90 moeten de lijsten
met de namen van de abonnementen binnen
zijn bij de post, zodat alles vlot kan verlope.n
vóór het begin van het nieuwe jaar. Ik moet die
mensen toch bedanken voor de steun of het
steuntje dat ze bijgeven.
Nota:
Wat artikels betreft om in het Parochieblad
opgenomen te worden en te verschijnen, we zeg-
gen klaar en duidelijk: iedereen mag Inzenden,
maar zorg ervoor dat uw artikel ten laat~te ~p
maandagavond in de bus van de pastorie ZIt.
Wat U aanvraagt om te verschijnen in het Paro-
chieblad, is gratis.

KAV Proven +--KAlLRoesbrugge
Naaicursus: Ook mijn lingerie maak ik zelf ~
Deze cursus gaat door in zaal "St. Jozef" te
Haringe om 19.30 u. op de volgende data: wo.
23/1/91 - 30/1- 6/2 - 13/2 - 20/2 - 27/2. Prijs
leden : 360 fr. - niet-leden : 700 fr. Inschrijven
vóór 15 december bij Karelijn Gheysens, Blok-
weg 4, Proven.

Café St. Elooi
Op zaterdag 1 december, zondag 2 december en
maandag 3 december: St. Elooisfeest. Kotelet of
2 worsten met veldsla en witte bonen voor 200 fr.

Enkele citaten
"Bidden betekent niet op de eerste plaats en
voortdurend zelf praten, maar eerst luisteren.
Daarom moet ons gebed steeds zo beginnen :
Spreek, Heer, uw diena(a)r(es) luistert."

"Wat we voor de priestervorming het meest
nodig hebben, zijn geestelijke leiders die werke-
lijk de weg tonen."

"Zeg nooit: Er zijn 'nog' mensen die geloven.
Kijk liever naar wat er 'al' is."

Allen zijr gij broeders
Als we het woord "Allen zijr gij broeders"
lezen, denken we niet alleen aan elkaar maar ook
aan God zelf. God is vader en moeder tegelijker-
tijd, zegt men wel eens. Daardoor mogen wij ook
ons echt broeder en zuster van elkaar noemen.
Maar dat klinkt soms zeer vreemd. Door eigen
zorgen en bekommernissen zijn we vaak vreem-
den voor elkaar. Nochtans is het goed om weten
dat het geloof in God mensen aan elkaar bindt.



PRIESTER VAN DIENST (v. 9 tot 15 dec)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 3003 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (8-9 dec) tel. 30 03 38
Veearts Goethals (9 dec) tel. 30 02 67
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE :
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : tel.30 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE-: tel.3.3 31 L6~W_-G_.Kr...)
KINESITHERAPIE :
A. Deketsgieter. Obterresrr. 74 tel.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRA. DWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Donderdag 6 december
10 u. P!. Begrafenis v. Maurice Leynaert,
wedn. v. Laura Bulckaert

Vrijdag 7 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 december
17 u. 4< Gez. 6-wekenmis v. Albert Van-
doolaeghe, wedn. v. Anna Top, echtg.
v. Maria Couture.

Zondag 9 december - 2" zond. v. advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en over!. erele-
den en hun fam. v.h. Brandweerkorps

Maandag 10 december
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Dinsdag 11 december
8 u. H. mis v. over!. ouders
Woensdag 12 december
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Donderdag 13 december
8 u. H. mis v. over!. echtg.
Vrijdag 14 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 december
17 u. Gez. jaarmis v. Tobit Swynghe-
dauw, echtg. v. Alice Deschilder, en v.
Gerard Swynghedauw

Ons
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Zondag 16 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Michel Gru-

wez , echtg. v. Maria Fockenoy

In de Heer ontslapen
Maurice Leynaerr, echtg. v. Laura Bulckaert,
over!. te Poperinge op zaterdag 1 december '90
in de leeftijd v. 78 j. en die donderdag 6 dec. '90
om 10 u. te Proven wordt begraven.

St. Barbarafeest voor de pompiers
op zondag 9 december '90
Dagorder:
9.30 u. Vergadering voor alle brandweerlieden
in het arsenaal

10 u. Misoffer opgedragen voor de Leden en de
overleden Ere-leden en hun familie van het
Brandweerkorps.

13 u. Middagmaal
17 u. BezoeKDij ere-korporaal G. Vandromme
Café St. Victor

20 u. Onze traditionele versterking in zaal
'r Rozenhof

Driedaagse vleeskrokettenkaarting
Om de clubkas wat te spijzen organiseert voet-
balclub TSC Proven naar jaarlijkse traditie een
grandioze kaarring. Afspraak het aanstaande
weekend in zaal "St.-Elooi", vrijdag en zaterdag
vanaf 19 u., zondag tussen 10 en 13 u. en vanaf
17 u. Iedereen van harte welkom.

KS) - Kerstfeest je en Playback
Volgende aktiviteit is het kerstfeest je op zaterdag
22 december. Meer hierover in een afzonderlijke
brief. Op 12 januari plannen we een playback-
show met als gastvedette Angie Halloway. Wie
wil playback'en, kan nu al beginnen voor te
bereiden. Kaarten en affiches worden in omloop
gebracht. Eerste gewone aktiviteiten in 1991 : 20
en 27 januari. Nog veel blokgenot voor iedereen.

Brandweer Proven
Op zondag 9 december is het de feestdag van de
H. Barbara die de patrones is van de brandweer.
Ter gelegenheid van dit feest en wegens de
machtsoverdracht van André Pareyn - Ivan Top
krijgt U de nieuwe samenstelling van onze
brandweer.

OLT Postoverste : Top Ivan

OLT Geneesheer: Bal Hubert

l ' Sergeant: Declerck Frans
Korporaal: Berquin Jacques, Devos Elie, Devos
Martin, Vermeulen Hugo

Brandweerman: Dekervel Bart, Demaeght
Rudy, Devos Hugo, Gouwy Marnix, Lemahieu
Marnix, Monckerhey Rik, Nouwynck Gery, Par-
ret Frans, Regheere Geert, Ryckeboer Eduard,
Sergie)oseph, Sticker Hendriek, Top Pierre, Top
Pieter, Vanbeveren Bart, Vandromme George,
Varidromme Marnix
Aspirant: Desmyter Wout, Desmyttere Chris,
Verstraete Pascal
Ere-brandweerman: Cornette Willy, Cossey
Marcel, Demaerel Marcel, Oever Denis, Deprey
Alberr, Devos Achiel, Devos André, Lemahieu
André, Pareyn André, Ryon Gerard, Vandebus-
sche )oseph, Vandromme Gerard, Verbrigghe
Lucien

Bijzondere vermeldingen dienstjaar 1990
Behaalde diploma's:
cursus brandweerman : Dekervel Ban, Desmyter
Wout, Desmvttere Chris, Top Pierer , Vanbeve-
ren-Ban

cursus onderofficier: Lernahicu Marnix

Benoemingen :
Top Ivan: onderluitenant
Berquin Jacques: korporaal
Devos Elie : korporaal

Eretekens :
Pareyn André : wegens bereiken leeftijdsgrens
Van drom me Gerard: wegens bereiken

leeftijdsgrens
Verbrigghe Lucien : wegens bereiken

leeftijdsgrens
Pareyn André : wegens opruststelling als officier
Verbrigghe Lucien : wegens 30 jaar dienst
Top Ivan: wegens 15 jaar graad
Devos Hugo : wegens 25 jaar dienst waarvan 15

jaar brandweerman I" klasse

Tel ik mee?
Op de eerste zondag van de Advent weerklinkt
elk jaar de oproep van Jezus: Wees waakzaam!
Dat wil niet zeggen passief wachten of zich onle-
dig houden. Het betekent onze talenten gebrui-
ken, ons engageren, onze verantwoordelijkheid
opnemen, onze dagelijkse opdrachten zo goed
mogelijk behartigen, zo goed dat wij steeds in
staat zijn rekenschap te geven als de Heer komt.
Want de Heer komt zeker. ook al kennen wij dag
noch uur.
In de advemsrijd roept de Heer ons op oog te
hebben voor de mensen die niet meetellen en
die lichamelijk of geestelijk in de kou staan.
Voor hen vraagt de ADVENTSAKTIE van WEL-
ZIJNSZORG onze aandacht met het tema:

TEL IK MEE)



PRIESTEIfvAN biENST (v. 16 t~t 22 dec)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 4001 84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (15-16 dec) tel. 42 27 91
Veearts Vulsteke (16 dec) tel. 3341 17
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.3O 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : tel.30 0431 (M. Deschuttere)

__ POPERINGE :~.33 31 16 W.-G. ~.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40 00 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 14 december
8 u. H. mis t.e. v. 0.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 december
17 u. Gez. jaarmis v. Tobit Swynghe-
dauw, echtg. v. Alice Deschilder en v.
Gerard Swynghedauw

Zondag 16 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4· Gez. 6-wekenmis v. Michel Gru-
wez, echtg. v. Maria Fockenoy

Maandag 17 december
8 u. H. mis v. overl. familie
Dinsdag 18 december
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam.
Woensdag 19 december
8 u. H. mis v. overl. echtg. (R.B.)
Donderdag 20 december
8 u. H. mis v. bijz. overl, (P.B.)
Vrijdag 21 december
'8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
. Zaterdag 22 december
17 u. 5· Gez. 6-wekenmis v. Albert Van-
doolaeghe, wedn. v. Anna Top, echtg.
v. Maria Couture.

Ons
Parochieblad
Proven
19' Jaargang Nr. 50 13 december 1990 Veranrw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 . Druk. Schoonaert

Zondag 23 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Martha Metsu,
echtg. v. Charles Vermeersch

Huwelijksaankondiging
Notredame Ferry, Mazemanlaan 16, Proven en
Haezebrouck Hilde, Schockaertstraat 12, St.
Pieters-Leeuw.

In de Heer ontslapen
Viceor Declerck, z.v. wijlen Franciscus en Zeno-
bie Dehouck, overI. te Proven op donderdag 6
dec. 1990 in de leeftijd van 96 j. en die dinsdag
11 dec. '90 om 10 u. te Proven werd begraven.

Betreurenswaardig
't Is betreurenswaardig te moeten vaststellen dat
in het voorbije weekend van 7 en 8 december de

Jm!; v n de Maria-grot te Proven werd geforceerd
en opengebroken. Men heeft er al het papieren
geld uit weggenomen. Het metalen geld heeft
men gedeeltelijk laten liggen. Dat noemt men
stelen. 't Is spijtig dat dit gebeurt. Intussen is de
bus aan de grot hersteld en terug op zijn plaats.
Er zal geen controle uitgeoefend worden. Zoals
voordien moet men kunnen in en uit de grot
komen ongehinderd en ongecontroleerd om de
mensen vrijelijk hun Maria-devotie te laten
doen. Michel Ollivier, pastoor.

Jeugdharmonie
Wegens de examens is er geen repetitie op zon-
dag aanstaande 16 december.

Achtergelaten
In de kerk werd een regenscherm achtergelaten.
Terug te bekomen bij Cyriel Dever.

Kerstkaarsen B.Z.N.
We worden onze kerstkaarsen niet moe. Ze
geven licht in de nacht van zoveel mensen en
brengen zoveel verlichting aan zorgenmensen en
aan instellingen die voor hen een haven zijn. Een
kerstkaars brandt nooit alleen, in de vlam van
elke kerstkaars brandt de vriendschap en de soli-
dariteit van mensen voor mensen in nood. Elke
kaars die je koopt of verkoopt, spreekt een heel
eigen taal, de taal van je hart. Kerstkaarsen zijn
te verkrijgen bij Larnaire-Baes, Terenburgseweg,
Proven.

Overal een kerststal
Kerstdag nadert. Het wordt tijd om de kerststal

klaar te maken. Overal een kerststal! Op plei-
nen, in straten, in kerken, in scholen, in winkels,
in alle huizen. In de voorbije jaren hebben wijk-
komités hun best gedaan om er mooie kerststal-
len te plaatsen. Wellicht komen er nog een paar
bij. Een Kerststal plaatsen is een eenvoudige
daad van geloof. God is mens geworden, onze
broeder. Hij woont in ons midden. Aan allen die
er iets voor doen bij voorbaat dank.

KERSTNACHTMIS 1990
TE PROVEN

OP MAANDAG 24 DECEMBERTE 18 U.

Met een levende kerststal
Dit jaar is het voor de vierde keer dat we in Pro-
ven nachtmis hebben in de vooravond (de avond
vóór Kerstdag) te 6 u. En we moeten zeggen dat
al onze mensen zeer tevreden zijn, omdat ze dan
de rest van de kerstavond voor zichzelf'hebbenfn
't gezin of met familie. Er zijn nu al gezinnen
van buiten Proven die navraag gedaan hebben,
of onze nachtmis nog altijd in de vooravond is.
Deze zullen ook graag komen.

IN VOLGEND' PAROCHIEBLAD
MEERNIEUWS

OVERDE VIERING
VAN DE KERSTNACHTMIS

TE PROVEN.

Woorden die wegen wijzen
Vandaag moet ik in uw huis zijn (Lk. 19, 1-10).
Jezus richt dat woord niet alleen tot Zacheus,
maar tot elk van ons. Omdat Hij van mij houdt,
wil Hij thuis zijn bij mij, wonen in mijn hart. In
de Apocalyps zegt Hij : "Ik sta aan de deur en
klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur
opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd
bij hem houden en hij met Mij" . Laten wij Hem
van harte welkom heten: ,JA, KOM, HEER
JEWS." (Apoc. 3 p. 20-22, 10). De Heer komt
vaak incognito, verborgen in de gestalte van een
mens die ik ontmoet, een gebuur, de postbode,
een kind.
"Als Christus morgen bij u aanbelt ... zult gij
Hem erkennen, en goed ontvangen?" Zo
schreef Raoul Follereau. Laat ik deze week eens
nagaan: WELKE MENSEN ZijN ER TE GAST
IN ONS HUIS EN IN ONS LEVEN? Dat kan
een ingrijpend belevingspunt zijn van het woord
van Christus, een woord dat wegen wijst.



PRIESTER VAN DIENST (v. 23 tot 29 dec)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 3003 91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (22-23 dec) tel. 3006 37
Dokt. Geeraert (25 dec) tel. 4000 55
Veearts Vandenberghe (23 dec) tel. 38 81 60
Veearts Busschaert (25 dec) tel. 44 53 63
Apoteek Dubaere (23 dec) - Reninge
Apoteek Darras (25 dec) - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschutrere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kt.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, Obterresrr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300348-300365-300325

Vrijdag 21 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 december
17 u. 5< Gez. 6-wekenmis v. Albert Van-

doolaeghe, wedn. v. Anna Top, echtg.
v. Maria Couture.

Zondag 23 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Martha Mersu,

echtgte. v. Charles Vermeerseh.
Maandag 24 december
18 u. Kerstnachtmis verzorgd door de
schoolkinderen en opgeluisterd door de
Muziekmaatschappij "De Volksvreugd"
Dinsdag 25 december - Kerstdag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 5' Gez. 6-wekenmis voor Margriet

Vermeulen, wed. v. Richard Vanrenter-
ghem, echtgre. v. Paul-Omer Vanren-
terghem

Woensdag 26 december - H. Stefanus
9 u. H. mis r.e.v. Godd. Vzheid. en

O.L.V. v.d. grot
Donderdag 27 december - H. Johannes
8 u. B. mis v. overl. fam.

Ons
Parochieblad
Proven
19' Jaargang Nr. 51 20 december 1990 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Vrijdag 28 december
PI. Huw.mis v. Ferry Notredame en Bilde

Haezebrouck
Zaterdag 29 december
17 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Margriet

Viane, wed. v. Henri Kerckhof

Zondag 30 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

10 u. 5' Gez. 6-wekenmis v. Michel Gru-
wez, echrg. v. ·Maria Fockenoy

KERSTNACHTMIS
TE PROVEN OP MAANDAG

24 DECEMBER TE 18 U.

Geboorte
Benny Borra, z.v. Wilfried en Marijke De
Deyne , Roesbruggestraat 14, Proven fge-b.--re
Poperinge op 17 dec. 90).

Kerstpakket
Vanwege de kinderen van onze school aangebo-
den aan de mensen die niet kunnen komen naar
de Kerstmis door ziekte of ouderdom. We
mogen ze niet vergeten. Daarom deze welge-
meende attentie.

Voor alle kinderen een kerstgeschenk
Onmiddellijk na de kerstnachtmis geeft Mr. Pas-
toor een kerstgeschenk aan alle kleutertjes en
jongens en meisjes van de lagere afdeling. Aan
alle kinderen van binnen en buiten de parochie
gaarne gegeven.

De levende kerststal : een gezin
Dit jaar 1990 wordt de levende kerststal uitge-
beeld door het gezin Bernard Huyghe-Gruwez
Noëlla, Haandekotstraar 3, Haringe. Kindje
Jezus: Steffi Huyghe; Jozef: vader Bernard
Huyghe; Maria: moeder Noëlla Gruwez, omge-
ven door de andere kinderen van het gezin :
Lindsay en Lien Huyghe als herdertjes of engel-
tjes rond de kribbe.
Provenaars en omliggende, het wordt uw nacht-
mis maandagavond 24 december om 6 u. 's
avonds in een goed verwarmde kerk. Welkom.

Programma van de kerstnachtmis
maandagavond 24 december te 18 u.
Alle leerlingen van de lagere afdeling werken
mee aan de kerstnachtmis.
- Eerste leerjaar : kerstwensen uitdelen

- Tweede leerjaar: schuldbelijdenis
Derde leerjaar: inleiding

- Vierde leerjaar: voorbeden
- Vijfde en zesde leerjaar : kerstspel
Alle leerlingen werken aan een aandenken dat
alle aanwezigen zullen ontvangen.
Met de school zingen we :

Eer zij God
- Maria die zoude
- Door de liefde
- Stille nacht
De mis wordt muzikaal opgeluisterd door de
harmonie ..De Volksvreugd". Op het pro-
gramrna:
- Jingle Bells

Nu zijt wellekome
White Christrnas
Stille nacht
Adeste
De rïerdertjes
Gloria in excelsis Deo
English carol festival

Harmonie "De Volksvreugd"
repetitie voor de kerstnachtmis op vrijdag
21 december om 20 uur in de KERK
voor de mis zelf worden de muzikanten om
17.30 u. in de kerk verwacht.

Jeugdharmonie
Er is opnieuw repetitie voor IEDEREEN op zon-
dag 23 december I

B.G.J.G.
Zoals ieder jaar verwennen we onze kinderen
met een film tijdens de kerstvakantie.
Dit jaar doen we nog een extra-inspanning II!

Er worden TWEE films vertoond op donderdag 3
januari 1991 in 't Rozenhof.
14 u. : .. Pim de pinguin", een Nederlands ge-

sproken tekenfilm
16.30 u. : "The neverending story", een speel-

film met Nederlandse ondertiteling.

Moeders en vaders met uw kleutertjes
't Is in 'r bijzonder ook voor u dat we de nacht-
mis in de vooravond doen en niet meer 's nachts.
Breng uw kleutertjes maar mee en laat ze maar
eens kijken naar het levende kindje Jezus in de
levende kerststal. En ... ze krijgen nog een kerst-
geschenk ook. Welkom.

Aan allen
een zalig Kerstfeest



PRIESTER VAN DIENST (v. 30 dec tot 5 jan)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 300609
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (29-30 dec) tel 3882 71
Dokt. Melis (1 jan) tel. 38 87 55
Veearts Goethals (29-30 dec)tel. 30 02 67
Veearts Vandenberghe (1 jan) tel. 3881 60
Apoteek Blanckaert (30 jan) - Roesbrugge
Apoteek Taveirne (1 jan) - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel..30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : tel.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterresrr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 28 december
14 u. PI. Huw.mis v. Ferry Notredame en
Hilde Haezebrouck

Zaterdag 29 december
17 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Margriet
Viane, wed. v. Henri Kerckhof

Zondag 30 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 5' Gez. 6-wekenmis v. Michel Gru-
wez, echtg. v. Maria Fockenoy

Maandag 31 december
8u. H. misv. bijz. over!. VWo vr. en
kenn. (V.D.)

Dinsdag 1 januari 1991 - Nieuwjaar
9 U. H. mis t.e.v. de Godd. Vzheid. en
O.L.V. v.d. grot voor het geestelijk en
tijdelijk welzijn V. onze gezinnen

Woensdag 2 januari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot V.

onze zieken
Donderdag 3 januari
8 U. H. mis V. overl. ouders en fam.
Vrijdag 4 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Oos
Parochiebla
Proven
19' Jaargang Ne. 52 27 december 1990 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Zaterdag 5 januari
17 U. Gez. mis V. Margriet Viane, wed.

V. Henri Kerckhof, VWo geburen, vrien-
den en kennissen

Zondag 6 januari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Alben Durant-
Truyaert Leonie

Zalig en Gelukkig Nieuwjaar
1991

Moge het woord van de Ander (God)
ons de weg wijzen naar elkander

Geboorte
- .Pierer TbQr.e..h.bY. josé en Caroline Derycke,
Obterrestraat 13, Proven (geb. te Poperinge op
20 dec. '90).
- Thomas Wyffels, Z.V. Rik en Ann Vansteen-
kiste, Couthoflaan 31, Proven (geb. te Kortrijk
op 19 dec. '90).

Bibliotheek
Vanaf 1-1-91 :
Uitleenpost Proven: Provenplein 19
Vrijdag: 16.30 - 18.30 U.

Zondag: 10.00 - 12.00 U.

K.S.]. - Playbackshow
Op zaterdagavond 12 januari houden wij onze
welgekende playbackshow in de zaal Sint Elooi.
Iedereen, jong en oud, kan er zijn playbackta-
lenten naar voren brengen. Het mag zelfs een
ludieke voorstelling zijn want de leiding van de
KSj zorgt zelf voor grappige momenten. In-
schrijving gebeurt gratis bij Veerle Hauspie,
Obterrestraat 17, tel. 057/300241.
Voor onze leden die willen meehelpen met een
playbacknummertje of hulp willen bij hun eigen
nummertje kunnen komen naar ons lokaal op
vrijdag 28 december om 14 U.

B.GJ.G.
Op donderdag 3 januari vertonen WIJ rn zaal
"Het Rozenhof" TWEE films voor onze "in
vakantie verkerende jeugd" !
Om 14.00 uur: PIM DE PINGUIN voor allen
die van tekenfilms houden.
Om 16.30 uur: THE NEVERENDING STORY
voor jongeren vanaf 9 jaar tot ... jaar.
Toegangsprijs per film: 70 fr. voor leden
B.G.].G. / 100 fr. voor niet-leden.
Gunstprijs voor TWEE films: 100 fr. voor leden
/ 130 fr. voor niet-leden.

Jeugdmuziek
Op zondag 30 december is er gewone repetitie.
Is iedereen aanwezig ???

Harmonie "De Volksvreugd"
GEEN repetitie op vrijdag 28 december.
yolgende repetitie voor IEDEREEN: vrijdag 4
Januari (met nieuwjaarstraktaat).

Christus of de waterman ?
Zo luidt de titel van de nieuwe KERSTBRO-
CHURE van KARDINAAL DANNEELS. Een
van de grote noden van onze tijd is de NOOD
AAN ZINGEVING. TEGENWOORDIG ZOE-
KEN VELE MENSEN, OOK JONGEREN,
DEZE ZINGEVING NIET MEER IN CHRIS-
TUS, maar in de secten en in wat men met een
vreemde verzamelnaam noemt de New Age, de
"Nleuwe- Tij~perk" -spiritualeit (oosterse reli-
gres, astrologie, alchemie, reïncarnatie esote-
risme .enz.). Die zonderlinge, zeer ve~spreide
beweging vormt-een--grotc-uitdaging-voor-de-
Kerk. Kard. DanneeIs gaat nader in op dat ver-
schijnsel, op de inhoud en de uitdaging ervan.
Vandaar de suggestieve titel: CHRISTUS OF
DE WATERMAN? De brochure is te verkrijgen
voor de prijs van 50 fr.

lS' Boetevaart
Een moderne kerstaktie . Nog meer aktueel dan
voorheen, na de wet tot legalisering van de abor-
tus. Velen hebben geen tijd, geen plaats, geen
aandacht voor het kind, voor het Kerstkind. De
Boetetocht is een grote bede om redding uit de
krisis van het zedenverval, tegen geweld en
moord op alle leven, in het bijzonder op on-
schuldige kinderen in de moederschoot.
Vanuit Brugge, zaterdag 29 december, en vanuit
Roeselare, zondag 30 december, naar Kortrijk.
Om 16 uur in Heule Fatima Kruisweg der onge-
borenen, om 17 uur fakkeltocht voor het leven
om 18 uur boetemis Kortrijk St.-Michielskerk:
Daar wordt sinds eeuwen O.L.Vrouw van Groe-
ninge vereerd door aanstaande moeders.

Kerst- en Nieuwjaarskaarten
Gebruik KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN
MET EEN CHRISTELIJKE BOODSCHAP. Tel
ik mee ? Ook in uw wensen ? Zo vraagt ons de
Heer. Door zulke kaarten te schrijven krijgen we
zelf aandacht voor de Heer die komt en tevens
helpen wij andere mensen om waakzaam te zijn
voor de komst van de Heer. De diepste vreugde
van de eindejaarsfeesten wordt ons niet gegeven
door de schitterende kerstboom of door het
kerstmannetje met zijn geschenken, maar door
h~t Kerstkind, een God die onze broeder is, en
die al de dagen van het Nieuwe jaar met ons
meegaat. God-met-ons.


