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stoelgeld naar de parochie. Een parochie kan niet
leven zonder allerlei uitgaven evenmin als een
gezin dat kan. Koken kost geld.

Tot kind Gods gedoopt
Robbe Vanhee, z.v. Danny en Martine Noter-
daeme, Blokweg 10, Proven.

Cyriel Dever stopt
Dat is geen goed nieuws.
Altans voor mij en voor de kerk.
Ik ben om zo te zeggen mijn rechterarm kwijt,
want Cyriel was een trouwe dienaar, en dat
gedurende 35 jaar van 1956 tot januari 1992. Hij
was altijd stipt en trouw aanwezig ieder weekend
en bij alle omstandigheden, huwelijken en
begrafenissen, en ook bij vele andere plechtighe-
den in de kerk.
Cyriel was altijd ter trouwe en zeer rechtvaardig,
dat moet onderlijnd worden, en ten gepaste tijd
kon hij de pastoor met wijsheid en goede raad
bijstaan.
Ik begrijp dat hij zijn ontslag heeft aangeboden,
..': zijn mijn benen" zegt Cyriel, "en 'k ben 87
jaar" Ja, ik begrijp zijn ontslag, maar 't is een
verlies ! Zijn afscheid nemen mag ik dan ook
nlet simpel laten voorbijgaan, met te zeggen:
"dank je wel" en "God zegen je en God bewaar
je". Neen, we zullen voor Cyriel en zijn familie
een dankrnis doen op zaterdagavond 18 januari
te 5 u. Een schone Gregoriaanse mis zullen we
doen om Cyriel eens naar waarde te danken. En
dit in aanwezigheid van zijn familie, van de
leden van de Kerkfabriek, en van zoveel moge-
lijk Parochianen, uit sympathie voor Cyriel en
zijn familie. We zullen onze trouwe kerkbe-
diende op een voldoende wijze proberen te hul-
digen. Meer daarover in volgend parochieblad.

Michel Ollivier, pastoor

Geboorte
Florian Verdonck, z.v. Frank en Sibylle Berquin ,
Waaienburgsestraat 2, Stavele (geb. te Pope-
ringe 27 dec. '91).

PRIESTER VAN DIENST (v. 5 tot 11 jan.)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (1 jan.) tel. 30.00.72

Geeraert (4-5 jan.) tel. 30 15 55
Veearts Busschaert (1 jan.) tel. 44 53 63

Vandenberghe (4-5 jan.) tel. 388160
Apoteek Blanckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE: Ter herinnering
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere) Begrafenissen en huwelijk
KROMBEl'..E : 'eUO 04-31-{M~I:Hme-ro!-l----''"''I'rrmwi1le van et vermmëléfa aanta pnesters
POPERINGE: te!.33 31 16 (W.-G. Kr.) geldt in ons bisdom vanaf 1 januari volgende
KINESITHERAPIE: regeling: de begrafenis wordt door twee gewijde
A. Dekersgierer, Obterrestr. 74 te!.30 07 58 bedienaars gedaan, de huwelijksmis door één
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54 gewijde bedienaar.
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Zalig en gelukkig
NIEUWJAAR

1992
Aan alle lezers van Ons Parochieblad en aan
alle inwoners van Proven wens ik een jaar
van voorspoed en vrede, van gezondheid en
geluk, van geloof en levensmoed.

Stoelgeld en schaal
Vanaf 1 januari 1992 wordt het stoelgeld in heel
het bisdom van 2 op 5 fr. gebracht en wordt aan
de ker-kgangers ook een grotere kerkgave in de
schaa~gevraagd, minstens 5 fr. en waarom ook
niet meer.
En de kinderen ? Goddank er komen nog veel
kinderen naar de mis, meestal met hun ouders.
Voor hen is er geen tarief bepaald. Maar kinde-
ren doen graag zoals de groten. Bovendien het
behoort tot de opvoeding dat ouders hun kinde-
ren leren geven.

Vrijdag 3 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V_ v.d. grot' (gev.)
Zaterdag 4 januari
17 u. Gez. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot
voor de zieken van de parochie

Zondag 5 jan. - Driekoningen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Alice Duranr-
Truyaert Leonie

Maandag 6 januari
8 u. H. mis v. over!. broer
Dinsdag 7 januari
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
Woensdag 8 januari
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Donderdag 9 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,

geneZIng
Vrijdag 10 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 januari
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. André
Deturck, echtg. v. Albine Gombeir

Zondag 12 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Demol,
echtg. v. Simenne Degraeve

Openingsuren Postkantoor Proven
De vroegere openingsuren van het postkamoor
te Proven blijven behouden tot 1 februari 1992.

Kotelettekaarting
Ten voordele van de kerstverlichting in de
Obterrestraat op 4 januari 1992 vanaf 19 u. en
op 5 januari vanaf 10 u. en vanaf 19 u. in zaal
"Sint-Elooi" bij Danny en Linda.

Stoelgeld waarvoor ?
Een deel gaat naar de kerkfabriek om onder-
houd, verlichting, verwarming en verzekering
van de kerk te helpen betalen. Een ander deel
gaat naar het bouwfonds Domus Dei waarmee
het bisdom de parochies helpt die scholen,
kapellen, parochiezalen moeten bouwen of her-
stellen.
Een vijfde deel gaat naar de parochie voor allerlei
pastorale werkzaamheden bvb. buurtwerking,
doopsel- en vormselpastoraal, bidprentjes, kerst-
pakjes , ziekenwerking ,omhaalkaarten, affichen.

Te overwegen

ZORG-SAAM OMGAAN
MET HET LEVEN IS ...

Ook zwangerschap mooi vinden.
Elk kind aanvaarden.
Geen commentaar geven bij een trouw van
moeten.
Gehandicapte kinderen alle kansen geven.
Met de buren een geboortefeestje bouwen.
Weten waarom je jouw kind laat dopen.
Op een verjaardag de doopkaars aansteken.
Op het geboortekaartje Gods naam noemen.
Kinderen speelkansen geven in de woonwijk.

Schaalgeld waarvoor ?
Een deel gaat naar de kerkfabriek voor de kosten
van de eredienst: hostiebrood en wijn, altaar-
kaarsen en godslamp, onderhoud en aankoop
van liturgische gewaden of gewijde vaten ...
Een ander deel gaat samen met een deel van het



PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 jan)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (11-12 jan) tel. 4001 92
Veearts Vulsteke (12 jan) tel. 3341 17
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel.33 31 ~(W.-G. Krl.._
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 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 10 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 januari
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. André Oe-
turck, echtg. v. Albine Gombeir

Zondag 12 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille,
wedn. v. Ida Dernolder

Maandag 13 januari
8 u. H. mis v. over!. broer V.I.W. (C.W.)
Dinsdag 14 januari
8 u. H. mis v . over!. broer (M.W.)
Woensdag 15 januari
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (V.I.)
Donderdag 16 januari
8 u. H. mis v. over!. echtg. (G.L.)
Vrijdag 17 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot v.
voorspoedige reis (M.L.)

Zaterdag 18 januari
17 u. Gez. dankmis vw. de kerkfabriek
St. Victor tegenover Cyriel Oever die
35 jaar lang de parochiepriesters, de
kerk en vooral de Provense kerkgemeen-
schap ten dienste heeft gestaan.

Ons
Parochieblad
Proven
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Zondag 19 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Guillaume
Desmyter, wedn. v. Alice Louwage.

Tot kind Gods gedoopt
- Kimberly Pannekoecke, Z.v. Luc en Anja Gru-
wez , Duinkerkestraat 163b, Poperinge.

- Sien Denecker, d.v. Stephan en Katrien Her-
pelinck, Provenplein 26, Proven.

Geboorte
Matthias Demuynck, z.v. Eric en Katrien Snick,
Uilegatstraat 10, Proven (geb. te Poperinge op 1
jan. '92).

In de Heer ontslapen
Marcel Demaerel, echtg. v. Martha Devos, overl.
te Nieuwpoort op 4 jan. '92 in de leeftijd van 80
T en voor wie zaterdag 5 jan. te Proven in de
avondrnis van 17 u. een nadienst plaats heeft,
met uitdeling van gedachtenissen.

Om Cyriel Dever naar waarde te danken
Op zaterdag 18 jan. '92 in de avondrnis te 17 u.
zullen we een schone mis doen om Cyriel Dever
eens naar waarde te danken. En dit in aanwezig-
heid van zijn familie, van de leden van de kerk-
fabriek en van zoveel mogelijk parochianen, uit
sympathie voor Cyriel en zijn familie. We zullen
onze trouwe kerkbediende op een voldoende
wijze proberen te huldigen.

De opvolger van Cyriel Dever
God zij gedankt, we hebben een opvolger en ik
mag zeggen, een goede opvolger in de persoon
en ik mag zelf zeggen in het gezin : André
Bouw-Bryon Alice, Alexisplein 13 te Proven.
André heeft in het voorbije weekend van 4 en 5
jan. '92 voor de eerste keer zijn taak in de kerk
verricht. Alles is vlot verlopen. André Bouw
bezit nu de sleutel. U kunt dus ook bij hem voor
kerkelijke aangelegenheden terecht (Alexisplein
13). We danken André Bouw-Bryon Alice om
het aanvaarden van die taak en het heeft mij
deugd gedaan dat vele mensen mij proficiat
gewenst hebben met de nieuwe aanwinst voor de
kerk. Michel Ollivier, pastoor.

Stoelgeld en schaal
We kunnen niet nalaten te vernoemen dat in het
voorbije weekend de mensen die in Proven de
mis hebben bijgewoond bijna op een perfekte
wijze 5 fr. hebben gegeven voor stoelgeld. Dat

mag wel eens ter ere van de aanwezigen gezegd
worden. En ten tweede mogen we ook zeggen
dat vele, ja vele mensen ook hetzelfde bedrag
van 5 fr. hebben neergelegd in de schaal. Ten
anderen, 'r is zo'n gedacht, dat ik had van de
Provenaars. Dank U.

Huissleutel met zwarte etui gevonden in de
omtrek van het Alexisplein
Terug te bekomen in de pastorie.

K.V.L.V.
Agrawerking : Landbouw in onze samenleving.
Dinsdag 14 januari om 13.30 u. door Mevr. C.
Boeraeve-Derycke, in "De Kring", B. Berten-
plein 7, Poperinge.

Bij schoenmaker Noël
Soldenverkoop vanaf heden tot 5 februari.
Dank U.

-Kotelettekaarting t.v.v. de kerstverlichting
in de Obterrestraat
De inrichters danken alle sympathisanten. De
winnende nummers zijn :
029 041 056 101 205 273 281 307 351 386
395 408 416 420 436 440 510 523 596 599
611 636 677 743 765 798 813 824 942
De prijzen kunnen afgehaald worden bij Frans
Hauspie, Obterrestraat 17. De hesp woog 5,579
gr. en werd gewonnen door Bernard Aernout.

Adem "tegen kanker"
Morgen, vrijdag 10 januari, om 20.30 u. in zaal
St. Elooi, brengt het gelegenheidstheater "De
ondergrond" een toneelstuk ten voordele van de
aktie "Kom op tegen kanker". "Adem" heet
het stuk en wordt gespeeld in een regie van Ray-
mond Bossaerts. Kaarten te verkrijgen aan 150
fr. in café St. Elooi.

Play-backshow
Zaterdag 18 januari organiseert de KS] van Pro-
ven opnieuw een play-backwedstrijd. Iedereen
kan deelnemen. Voor inlichtingen ben je het
best bij Veerle Hauspie, Obterrestraat 17, tel.
057/30 02 41. Kaarten in voorverkoop aan 80 fr.
kun je verkrijgen bij de leiding of in café 't
Rozenhof.

Nota:
- Zaterdag 11 jan. is er terug aktiviteit. Deze zal
handelen over onze play-backshow.
- Vrijdag om 10 u. vergadering.
- Verder wenst KS] Proven aan alle inwoners van
Proven een zalig en gelukkig Nieuwjaar.



PRIESTÊR VAN DIENST (v. 19 tot 25 jan)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 3003 91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (18-19 jan.) tel. 3887 55
Veearts Busschaert (19 jan.) tel. 44 5363
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30 0 I 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
Kl ESITHERAPIE:

A. Dekersgieter, Obterrestr. 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

Donderdag 16 januari
10 u. P!. Begrafenis v. Hugo Camerlynck,

echtg. v. Lena George.
Vrijdag 17 januari
8 u. H. mis t.e ,v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 januari
17 u. Gez. dankmis vwo de kerkfabriek

St. Victor t.o. Cyriel Oever, die 35 jaar
lang de parochiepriesters, de kerk en
vooral de Provense kerkgemeenschap
ten dienste heeft gestaan.

Zondag 19 januari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. 2e Gez. '6-wekenmis V. Guillaume

Desrnyrer, wedn. V. Alice Louwage.
Maandag 20 januari
8 U. H. mis V. over!. fam. (Z.A.)
Dinsdag 21 januari - H. Agnes
8 U. H. mis V. over!. broer (M.W.)
Woensdag 22 januari
8 U. H. mis V. over!. echtg. (G.L.)
Donderdag 23 januari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank.
Vrijdag 24 januari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 januari
17 U. Gez. mis V. Marcel Dernaerel , echtg.

V. Martha Oevos met uitdeling V. ge-
dachtenissen.

Ons
Parochieblad
Proven
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Zondag 26 januari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Jean Menu, echtg.

V. Maria Degraeve.

Geboorte
- Lore Couttouw, d. V. Hans en Carine Boone ,
Eekhoute 99, Proven (geb. te Poperinge op
8-1-'92).

- Brecht Verhille, z.v.Jozef en Roza Snaer , Uile-
gatstraat 11, Proven (geb. te Poperinge op
8-1-'92).

- An-Sofie Brysbaert , d.v. Johan en Annick
Buraye , Eekhoute 91, Proven (geb. te Poperinge
op 14-1-'92).

In de Heer ontslapen
Hugo Camerlynck, echtg. V. Lena George, over].
te Poperinge op vrijdag 10 jan. '92 in de leeftijd
van 53 j. en die donderdag 16 jan. '92 om 10 U.

te Proven wordt begraven.

Dankmis voor Cyriel Dever
In dienst geweest van de kerk St. Victor te Pro-
ven van 1956 tot 1992.
Een 40-tal familieleden van Cyriel zullen aanwe-
zig zijn in de dankrnis zaterdagavond te 17 U.,

nl. zijn kinderen en kleinkinderen en zijn broer
en zusters.
Wij nodigen ook zoveel mogelijk parochianen
uit tot die dankrnis, om op die manier hulde te
brengen aan een verdienstelijk man.
Men heeft mij laten weten dat twee bijzondere
priesters van het bisdom Brugge, laat me maar
zeggen twee heel bijzondere priesters, zullen
komen naar Proven om mee te concelebreren in
die dankrnis, zaterdag eerstkomend in de avond-
rnis te 17 U. En dit is, om wel aan te tonen dat 35
jaren dienst in de kerk geen kleinigheid is.
Onmiddellijk na de dankrnis wordt Cyriel met
zijn familie ontvangen in de zaal St. Jozef samen
met enkele genodigden. We zullen proberen
hem daar ook een passende hulde te brengen.

Geboorten Proven 1991
1. Vaneeckhoutte Karen (Poperinge, 4 januari)

d. v. Geert en Baes Marleen, Molendreef 30
2. Sticker Els (Poperinge, 10 januari)

d.v. Rik en Christine Soenen, Blasiusstr. 87.
3. Dever Jill (Ieper, 3 februari),

d. v. Frans en Pattyn Anneke, Provenplein 58

4. Dequidi Sven (Poperinge, 20 februari)
Z.V. Gino en Van Exern Sandra, Blekerijw. 88

5. Declerck Lore (Poperinge, 3 maart),
d.v. Wim en Ryckoon Els, Obrerrestr. 49/E

6. Dcvriendt Louis (Menen, 8 april).
Z.V. Geen en Verbcke Katrien, Canadaw. 14.

7. Ryckeboer Steven (Ieper, 16 april),
Z.V. Eduard en Delanghe Ann, Couthofl. 22.

8. DeblockJoren (Poperinge, 3 mei), Z.V.

Jan en Demonie Kathleen , Switspapendr. 5.
9. Dehondt Nick (Poperinge, 17 mei), Z.V.

Johnny en Ingelaere Bernadette, Provenpl. 24
10. Delporte Christof (Poperinge, 25 mei), Z.V.

Frans en Vanlerberghe lngrid, Reningestr. 3.
11. Delefomie lnes (Poperinge, 27 mei), d.v.

Marnix en Lozie Mia, Eekhoute 85.
12. Ganne Maarten (Poperinge, 13 juni),

Z.V. Geert en Vanhee Linda, Gravendreef 13.
13. Colpaert Floris (Poperinge, 24 juni), Z.V.

Marc en Verdonck Leentje , Reningestraar 2.
14. Viane Marie-Line (Poperinge, 23 augustus)

d.v. Rudi en Pareyn Marc., Roesbruggesrr 19
15. Dever Isaura (Poperinge, 12 september), d.v

Michel en Quaghebeur Paula, Blekerijweg 54
16. Vanhee Robbe (Poperinge, 28 oktober), Z.V.

Danny en Norcrdaerne Manine, Blokweg 10
17. Denecker Sien (Ieper, 12 oktober), d. V.

Stephane en Herpelinck Katr., Provenpl. 26
18. Vandevelde jolien (Ieper, 2 oktober), d.v.

Mark en Verstraete Kathleen, Uilegatsrr. 2
19. Mermuys Zoë (Poperinge, 26 november),

d.v. Mermuys Sabine, Roesbruggesrraat 35.

Playbackshow
Zaterdag 18 januari om 19.30 U. start in "Het
Rozenhof' ' de jaarlijkse Playbackshow van de
KSJ. De avond is goed gevuld met een 25-tal
inschrijvingen.
De toegang bedraagt 100 fr.

Te overwegen
Zorg-saam omgaan met de dood is. __

Ook na de begrafenis op bezoek gaan.
Samen met de buurt bidden voor de overle-
denen.
Jets persoonlijks schrijven op je rouwbetui-

s=s
Niet weggaan na de offerande.
Mensen met verdriet niet mijden.
Meer dan eenmaal per jaar naar het kerkhof
gaan.
Luisterend aanwezig zijn bij pijn en lijden.
De dood niet doodzwijgen.
Als gebuur een helpende hand reiken.



PRIESTER VAN DIENST (v. 26 jan tot 1 febr)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (25-26 jan) tel. 30 03 38
Veearts Busschaere (26 jan) tel. 44 53 63
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: teU3 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

"A.Dekersgietër, Obterrestr. 74 tel.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 24 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 januari
17 u. Gez. mis v. Marcel Oemaerel,
echtg.

v. Martha Oevos met uitdeling v. ge-
dachtenissen

Zondag 26 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Jean Menu, echtg.

v. Maria Oegraeve
Maandag 27 januari
8 u. H. mis v. over!. fam. (Z.A.)
Dinsdag 28 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader
Woensdag 29 januari
8 u. H. mis v. over!. echtg. (G.L.)
Donderdag 30 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 31 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 februari
10 u. P!. Begrafenis v. Zenobie Oevos,

wed. v. Cyriel Oerycke en v. Henri
Cleynen.

17 u. Gez. mis v. Paul Top, echtg. v.
Christiane Leys, vwo buren en vrienden.

Zondag 1. februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
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10 u. )e Gez. 6-wekenmis v. Robert
Verhille, wedn. v. Ida Oemolder.

In de Heer ontslapen
Zenobie Devos, wed. v. Cyriel Derycke en v.
Henri Cleynen, over I. te Proven op maandag 20
januari '92 in de leeftijd van 92 j. en die zater-
dag 25 jan. '92 om 10 u. te Proven wordt begra-
ven.

Overlijdens Proven 1991
1. Keygnaert Maria (Poperinge, 3 jan.), 86 j.
wed. v. Sohier Cyrille, Provenplein 28.

2. Menu Jean (Poperinge, 21 jan.), 88 j.
echtg. v. Degraeve Maria, Blekerijweg 46.

3. Rappelet Maria (Poperinge, 7 feb.), 91 j.
wed. Struye Roger, Obterrestraat 3.

4. DewulfJosef(Poperinge, 18 feb.), 77 j.
wed. Deberdt Maria, Blokstraat 2A.
5. Mahieu Maria (Poperinge, 23 feb.), 77 j.
weit îtyöTI Andre, Beiaard, Poperinge.

6. Loones Maria (Poperinge, 8 apr.), 79 j.
wed. Clarebout Gerard, Obterrestraat 23.

7. Billiet Margareta (Poperinge, 27 apr.), 88 j.
wed. Candaele Gerard, Provenplein 28.

8. Devos Marcel (Poperinge, 28 apr.), 83 j.
wed. Papegaey Alice, Obterrestraat 27.

9. Vanstraceele Roger (Poperinge, 6 mei), 78 j.
Provenplein 28.

10. Bryon Magdalena (Poperinge, 21 mei), 80 j.
wed. Saelens Raphaël, Provenplein 60.

11. Verhille Robert (Poperinge, 10 juli), 83 j.
wed. Demolder Ida, Obterrestraat 32.

12. Deturck André (Poperinge, 14 aug.), 48 j.
echtg. Gombeir Albine, Bn. Mazemanlaan 14.

13. Desmyter Guillaume (Ieper, 22 aug.), 86 j.
wed. Louwaege Alice, Ieper.

14. Lanszweert Robert (Poperinge, 3 okt), 84 j.
wed. Mylle Blanche, Provenplein 28.

15. Bourree Clara (Ieper, 10 okt), 74 j.
echtg. Boury Gerard, Blasiusstraat 60.

16. Vanbeveren Marijke (Ieper, 28 okt), 34 j.
echtg. Soenen Marc, Couthoflaan 46.

17. Maerten Willy (Poperinge, 5 dec), 61 j.
z. Nestor en Dumon Mauritia, Blekerijweg 76.

18. Top Paul (Poperinge, 23 dec), 48 j.
echtg. Leys Christiane , Provenplein 57.

K.V.L.V. Proven
Kookles : "Er zijn soepen en soepen".
Maandag 27 januari om 13.30 u. door Mevr. Gil-
liaert Dominique in zaal St. Elooi. We verwach-
ten zoveel mogelijk leden zodat de cursus kan
doorgaan.

K.S.J. Proven
- De Playbackshow van zaterdag laatstleden
werd een tweede maal een groot sukses. In de
jongste categorie won Evelien Dekimpe uit

Kachtem, de categorie ouder dan 14 j. kreeg net
als vorig jaar Benedicte Dumarey uit Menen als
laureate . Tenslotte was soundmixer Bernard Ole-
son uit Hoboken de beste in zijn categorie. De
K.S.]. dankte alle neeringdoeners van Proven
hartelijk voor de milde steun, alle playbackers,
de jury en de aanwezigen.
- De sloebers en kastaars vertrekken zaterdag om
13.30 u. naar Diksmuide met een bus. Zorg voor
gemakkelijke of sportschoenen, voor elk een
grote witte, later niet meer te gebruiken zakdoek
en 50 fr. voor de bus. We zijn terug rond
17.30 u.
- Zondag gaan we met de jimmers gaan bowlen
naar Watou. Fiets meebrengen I

- De leiding komt samen op vrijdagavond om
19 u.

K.B.G. Hobbyclub
Onze eerste bijeenkomst heeft plaats op dinsdag
28 januari om 14 u. bij Gilberte. Alle leden wor-
den vriendelijk verzocht aanwezig te zijn. Breng
uw niet afgewerkte werken mee. Leden van de
K.B.G. die wensen in de club te komen zijn har-
telijk welkom. Het geeft altijd een blij gevoel iets
nieuws te kunnen bijleren. Dus wees allen op
post en tot dinsdag. Het bestuur.

K.V.l.V.
Agrawerking : Herstructurering van de varkens-
houderij. Dinsdag 28 januari om 13.30 u. door
de heer D'hooghe in "De Kring", B. Betten-
plein 7 te Poperinge.

K.A.V.
Op maandagnamiddag 27 januari bij Gilberte
Dever van 13.30 u. tot 16 u. is er een demonstra-
tie over "Gerechten met bier". Na een theore-
tische uitleg over de aanmaak van bier, schen-
ken, bewaren enz., worden volgende gerechten
bereid: Gevuld witloof met Pils, Zonnefilet met
Duvel, Mousse van Frambozenbier. Hartelijk
welkom. Het bestuur.

Milac met de week van de soldaat
In de week van 1-9 februari 1992 organiseert
Milac voor de 45' keer de Week van de Soldaat.
Met als slogan: ,,Ik ben er nog".
De boekjesverkoop Extra Rantsoen ten voordele
van de dienstplichtigen van uw gemeente, vindt
plaats tijdens het weekend van 8-9 februari en
dit aan de ingang van de kerk.

Vrije Basisschool Proven
Op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart
wordt er in de zaal St. Jozef opnieuw gekaart
voor Beauvoordse pannekoeken , dit ten voordele
van onze Provense Basisschool, De leerlingen
komen U kaarten aanbieden, 1 voor 40 fr. en 3
voor 100 fr.



PRIESTER VAN DIENST (v. 2 tot 8 feb)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 3003 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (1-2 feb) tel. 4000 20
Veearts Vandenberghe (2 feb) tel. 38 81 60
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : tel.30 04 31 (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 31 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 februari
17 u. Gez. mis v. Paul Top, echtg. v.

Christiane Leys, vwo buren en vrienden.
Zondag 2 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 5<Gez. 6-wekenmis v. Robert Ver-

hille, wedn. v. Ida Demolder.
Maandag 3 februari
8 u. H. mis v. overl. fam. (Z.A.)
Dinsdag 4 februari
8 u. H. mis v. overl. broer
Woensdag 5 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 6 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V v.d. grot, inten-

tie v.d. gever
Vrijdag 7 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 februari
17 u. Y Gez. 6-wekenmis v. André De-

turck, echtg. v. Albine Gombeir
Zondag 9 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Vanden-
. broucke, echtg. v. Julia Samyn.

Ons
Parochieblad
Proven
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Na een maand (januari '92) verhoging
stoelgeld en schaal (5 fr.)
We moeten zeggen dat onze mensen die ieder
weekend naar de kerk komen die verhoging van
stoelgeld en schaal naar 5 fr. goed aanvaard heb-
ben en ook waar gemaakt hebben. We moeten U
daarvoor danken en U mag uw gave beschouwen
als een gift aan God, waardoor U Zijn kerk en
ook Uw parochiekerk steunt. Moge God het U
lonen.

De vraag is ????
Houden jullie ook van een sfeervolle avond met
veel bekende gezichten ? Kom dan af naar de
ouderavond van KLJ-Proven op zaterdag 1
februari om 20 u. in zaal St. Elooi. Tot dan.

Bedanking
Aan alle aanwezigen op de mosselsouper op 23
november '91. Door uw talrijke opkomst en
steun hebben wij enkele driewielers, zandbak-
materiaal en een 15-talleesboekjes kunnen aan-
kopen voor de school. Hartelijk dank.

De oudervereniging.

Omhaling voor de melaatsen in de kerk
tijdens het weekend van zaterdag 1 en
zondag 2 februari
Vandaag zwijgen de ratels, of toch, bij ons.
Lepra is een besmettelijke infektie ziekte die kan
leiden tot ernstige verminkingen. In de middel-
'eeuwen teisterde de ziekte ook onze streken.
Toen gebruikten lepralijders ratels om hun aan-
wezigheid aan te kondigen. Dank zij de verbe-
terde levensomstandigheden is lepra bij ons
verdwenen. Hier zwijgen de ratels, maar in een
groot deel van de wereld laat lepra echter nog
steeds van zich horen. 8 miljoen mensen, waar-
onder een groot aantal kinderen lijden nog aan
deze verschrikkelijke ziekte en wachten op
behandeling. Ondanks de grote verspreiding van
de ziekte is de kans groot dat ze in de loop van
het volgende decennium wordt uitgeroeid. Al
dertig jaar is de Damiaanaktie medisch en sociaal
aktief in meer dan 25 landen. Een patiënt bij wie
de ziekte vroegtijdig wordt opgespoord en die
een aangepaste behandeling krijgt, kan volledig
genezen.
Uw steun kan melaatsen genezen. Daarvoor
doen we een omhaling in de kerk in het aan-
staande weekend van 1 en 2 februari. Als U het
wenst, kunt U zelf uw gift thuis in een omslag
steken en zo meebrengen naar de kerk. Dank.

Dode consumptie-dingen
Arm welvaartskind
Waarom zie je er niet gelukkig uit? Met een
druk op de knop heb je alles wat je wensen kunt.
Waarom lach je zo weinig? Waarom zo op van
de zenuwen? Waarom zo gejaagd, zoveel
stress? Waarom zoveel discobar, verdoving en
drug?
Arm welvaartskind
Je bent op de vlucht. Je zoekt "leven" in dode
consumptiedingen. Je huis staat overvol en je
blijft kopen omdat je meer in je beurs hebt dan
in je hart.

Arm welvaartskind
Zo onvoldaan en zo leeg. Je voelt je niet goed,
omdat het dode dingen zijn. En met dode din-
gen kun je nooit een gram liefde uitwisselen.
En, arm welvaartskind,
het is liefde dat je nodig hebt,
liefde om te leven.
Maar liefde kun je niet kopen. Als je voor liefde
betaalt is het geen liefde meer.
ZOEK GEEN LEVEN IN DODE
CONSUMPTIE-DINGEN (B.Z.N.).

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 23 januari. 79 deel-
nemers, 8 wonnen 3 partijen: Bocket M. 432;
Windels R. 360; Bouw A. 300; Coene A. 299;
Gantois A. 297; Deraeve M. 275; Ganne M. 269;
Simoen M. 249. Volgende kaarring op donder-
dag 13 februari.

K.B.G. Lourdesbedevaart
Voor de Lourdesbedevaart die doorgaat van 23
juni tot 29 juni, kan ingeschreven worden bij
Looten Alida of bij Ryon Gerard, Obterrestraat,
dit zo vlug mogelijk. De prijs met de trein
bedraag 12.800 fr.

K.A.V. Proven
De K.A.V. organiseert zes bijeenkomsten met
als tema "Beweeglijk en gezond na je 4Y".
Data: 25 febr., 3, 10, 17, 24 en 31 maart, tel-
kens op dinsdag van 13.30 u. tot 16 u. in de zaal
,,' t Rozenhof" . Gelieve in te schrijven vóór 15
febr. bij mevr. Debergh-Cauwelier Simonne.
Prijs voor de leden: 300 fr. , niet-leden 500 fr.
Zorg voor losse, gemakkelijk zittende kledij.

Postkantoor Proven
Het postkantoor Proven blijft verder open in de
namiddag.
Openingsuren :
- voormiddag: 9.30 u. tot 11.30 U.

- namiddag: 13.30 u. tot 14.15 U.



PRIESTER VAN DIENST (v. 9 tot 15 feb)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (8-9 feb) tel. 300637
Veearts Vulsteke (9 feb) tel. 3341 17
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVE : teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: teUO 0431 (M. Deschuttere)
POPERiNGE: rei.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. 40 00 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 7 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 februari
17 u. 5· Gez. 6-wekenmis v. André De-

turck , echtg. v. Albine Gombeir
Zondag 9 februari
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Vanden-

broucke, echtg. v. Julia Samyn.
Maandag 10 februari
8 u. H. mis v. over!. fam. (Z.A.)
Dinsdag 11 februari - O.l.V. v. Lourdes
8 u. H. mis v. Priesterroepingen
Woensdag 12 februari
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Donderdag 13 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 14 februari
8 u. H. mis voor de Wereldvrede
Zaterdag 15 februari
17 u. Gez. jaarmis v. David Lefevere ,

z.v. Jacques en Gisèle Goudenhooft
Zondag 16 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Y Gez. 6-wekenmis v. Guillaume

Desmyter, wedn. v. Alice Louwage

Ons
Parochieblad
Proven
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Postkantoor Proven
operungsuren

Het postkantoor Proven blijft verder open in de
namiddag.
Openingsuren :

voormiddag : 9.30 u. tot 11. 30 u.
- namiddag: 13.30 u. tot 14.45 u.

Verloofden avond
Poperinge: Parsifal, Schomminckelsuaat 22, te
Westouter op 23 februari '92 van 9.30 u. tot 18
u. Voor meer inlichtingen contacteer Luc Coene,
Bruggeseraar 112,8970 Poperinge, tel. 33.70.97.

Uittreksel uit de brief van de Bisschop
In de voorbije zeven jaar had ik de grote vreugde
71 priesters te mogen wijden: gemiddeld elk
jaar zeven diocesane priesters, samen 50, en 21
religieuzen. De Heer zij geloofd en geprezen om
deze grote gave aan ons bisdom I Ik mocht ook
22 manue •• tul pet'fflit fit diaken wijden. In die-
zelfde periode hebben 43 vrouwen hun eeuwige
geloften afgelegd in een religieuze gemeenschap
van ons bisdom, 24 in een actieve congregatie en
19 in een contemplatieve orde of slotklooster.
Daarnaast waren er nog een aantal in huizen bui-
ten ons bisdom en in de missies. Ik schrijf u dat
alles om u te laten delen in mijn vreugde, maar
ook om uw gebed en zorg te vragen voor de toe-
komst.
Gelukkig zijn er veel mannen en vrouwen, ook
jongeren, die zich ten dienste stellen voor allerlei
taken en mede verantwoordelijkheid opnemen.
Dit is een grote kracht in ons bisdom en het is
een van de redenen waarom ik in deze tijd van
overgang en onzekerheid wil getuigen : het gaat
goed met de Kerk I U allen, die zich trouw
inzet, wil ik van harte bemoedigen.

Een beetje hulp voor Kerk in Nood
Oostpriesterhulp
Een weekend van gebed en offer zaterdag en
zondag a.s. 8 en 9 februari.
Vluchtelingen uit Joegoslavië smeken ons om
hulp.
Eind november werden aan de Hongaars-
Joegoslavische grens kinderen uit de veroverde
stad Vukovar geëvacueerd. Kinderen die uit
bunkers, kelders en andere schuilplaatsen gekro-
pen waren. Trieste, troosteloze gezichten van
kinderen die eigenlijk blij, zonder angst en pro-
blemen op de straat hadden moeten spelen. Op
dat moment besloten wij om samen met de Mal-
resers (een katholieke hulporganisatie) de eva-

cuatie en de opvang van deze kinderen te verzor-
gen.
Ondertussen hebben wij al heel wat levensmid-
delen, afdekzeilen en klederen naar Hongarije
getransporteerd. Maar er is meer nodig : deze
kinderen zullen gedurende een - voorlopig -
onbepaalde tijd verzorgd moeten worden. Er is
een enorm tekort aan geneesmiddelen en de
kampen hebben nauwelijks of geen hygiënische
omstandigheden.
We zullen er daarom in het aanstaande weekend
een woordje over spreken. In naam van OOSt-
priesterhulp. dank om uw gebed en steun.

Hutsepot
De Noorntjes nodigen iedereen uit op hun jaar-
lijkse hutsepotsouper op zaterdag 8 februari
aanstaande, vanaf 19.30 u. in zaal St. Elooi. De
prijs bedraagt 250 fr. Indien mogelijk vooraf
inschrijven (ook aan huis bestelling) op tel.
057/30.08.51.

K.S.].
Zaterdag om 13.30 u. worden alle leden aan het
lokaal verwacht.
Te noteren : zaterdag 9 mei gaan we naar Oos-
tende I

Herberg Canada
Vrijdag 14 februari 1992
zaterdag 15 februari 1992
telkens vanaf 18.30 u. :
HUTSEPOT, zoveel als U wilt. ..
met één varkenskotelet, één boeteworst en één
schelle van de zeuge , dit t.v.v. de kaartersclub.
Prijs: 250 fr. Wie vooraf bestelt of zich een voor-
verkoopkaart aanschaft, krijgt er nog GRATIS
één kerelsbier bij.
Het bestuur en de leden danken U bij voorbaat
voor de steun I

Wat christenen geloven over het leven
Een christen gelooft dat het leven een kostbaar
geschenk is van God. Dus heeft het leven zin.
Want God heeft een blijvende relatie met alle
mensen.
Hij is trouwen maakt persoonlijk onze geschie-
denis mee.
Dit geloof in de schepping is een oproep om eer-
biedig om te gaan met het leven in wording. Het
vraagt ook profetisch verzet tegen al wat mens-
onwaardig is of het leven onderdrukt.



PRIESTER VAN DIENST (v. 16 tor 22 feb)
E.H. Ollivier , pasr. Proven rel. 30 03 91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokr. Vandercruysse (15-16 feb) rel. 300647
Veearrs Goerhals (16 feb) rel. 30 02 67
Aporeek Vandewalle - Oosrvlereren
TANDHEELKUNDE: rel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: reUO 0822 (Lur Wemaere)
KROMBEKE : reUO 04 31 (M. Deschutrere)
POPERINGE: reU3 31 16 W.-G,-Kr.
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgierer, Obrerresrr. 74 reUO 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), rel. 30 03 54
P Deschrevel (ook pedicure), rel. 4000 11

BRANDWEER rel. 300348-300365-300325

Vrijdag 14 februari
8 u. H. mis v.d. wereldvrede
Zaterdag 15 februari
17 u. Gez. jaarmis v. David Lefevere.

z.v. Jacques en Gisèle Goudenhooft
Zondag 16 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Guillaume

Desmyter, wedn. v. Alice Louwage
Maandag 17 februari
8 u. H. mis v. over!. fam. (Z.A.)
Dinsdag 18 februari
8 u. H. mis v. bijz. over!. (M.V.)
Woensdag 19 februari
8 u. H. mis Le.V. O.L. V. v.d. grot, dank
Donderdag 20 februari
8 u. H. mis t.e,v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Vrijdag 21 februari
8 u. H. mis Le.V. Godd. Vzheid.
Zaterdag 22 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echrg.

v. Maria Deberdt
Zondag 23 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Hugo Camerlynck,

echtg. v. Lena George vwo hoogmis-
vrienden.

Ons
Parochieblad
Proven
21'Jaargang Nr. ï 16 februari 1'.1'.12 Verantw. uitg. Pastoor Proven, rel. 300391 - Druk. Schoonaert

Tijdens de week van de soldaat
Milac diende een voorbede in als volgr :
Voor alle vergeren groepen in onze samenleving
en voor onze diensrplichrigen en soldaren van de
parochie met name

Gino Gruwez
Geen Vanrenrerghem
Pedro Plancke
Vincent Dewippe.

Dar ze zich bewust blijven van hun eigen waarde
en inbreng in onze samenleving en zich ook als
zodanig erkend mogen voelen.

K.V.L.V.
Maandag 17 februari om 13.30 u. kookles in zaal
Sr. Elooi : "De vele mogelijkheden van soezen-
deeg". Mevr. Gilliaen leidr de les en geeft des-
kundige uitleg op alle vragen. Kom maar met
velen af.

-verloofdendag 23 februari
Jullie zijn ongerwijfeld druk in de weer om je
huwelijksfeesr voor re bereiden. Jullie willen kosr
war kosr die dag zien 'slagen tor in de derails. Jul-
lie sparen ook geen rijd en geen moei re om de
nieuwe woonst gezellig in te richten en ze een
persoonlijk gezicht te geven. Die inspanning
schept vreugde en geluk. Jullie verlangen zeker
ook dit geluk in de toekomst te bewaren. Daar-
om hopen wij dat jullie ook geen moeite zullen
sparen om aan het belangrijkste van alles DE
RELATIE te werken. Daarom, neem deel aan de
verloofdendag op zondag 23 februari van 9.30 u.
tot 17.30 u. in Parsifal, Schomminkelsrraat 20,
Westouter. Deze dag wordr opgebouwd door de
verloofden zelf met twee begeleidende echtpa-
ren en een priester. Vooraf inschrijven bij Luc en
Marleen Coene-Debrock, Bruggesrraat 112,
Poperinge, tel. 33.70.97.

Lourdesavond KWB - KAV
28 juli - 3 aug. 1992 : Lourdesbedevaartreis van
KWB-KAV.
Wij nodigen U vriendelijk uit tot de Leurdes-
avond, vrijdag 14 februari om 19.30 u. in De
Gilde. Op het programma : het Lourdesthema
"Maria, een gelovige vrouw" door Mevr. Maria
Dewulf uit Wervik en verder diamontage, inlich-
ringen, mogelijkheid tot inschrijven (5.000 fr.
voorschor ).

Kerkelijke huwelijken van Proven in 1991.
1. Wyffels Kris (Vlereren) en Leys Sonia (Bleke-

rijweg 23), Prof. Rubbrechtsrr. 60, Roesbrug.

2. Demuys Norben (Obterresrr. 61), en Deruy-
ter Simonne (Obterrestr. 61), Obterresrr. 61.

3. Laseure Paul (Haringestr. 55, Roesbr.) en
Ganne Rira (Couthofln. 34), Couthoflaan 34.

4. Top Johan ( Provenpl. 57) en Vandenabeele
Dorine (Langemark-Poelk.), Alveringem.

5. Logie Yves (Ieper) en Devaere Sandra (Bn.
Mazemanln. 4), Kornstr. 12, Poperinge.

6. Knockaen Danny (Eekhoure 57) en Queldry
Conny (Vlereren), Lo-Reninge.

7. Vanmassenhove Eric (Koksijde) en Lefevere
Sophie (Bn. Mazemanln. 31), Blekerijweg 88.

8. ManhysJohan (Lo-Reninge) en Debeer Linda
(Canonsrr. 1), Roesbruggestraat 23.

9. Top Wim (Obterrestr. 65) en Scharre Dorene
(Roesbruggestr. 25), Terenburgseweg 7.

___ 10.. Vandevelde.Marc (Roeselare) en Verstraete
Kathleen (Uilegatsrr. 2), Moorslede.

11. Marc Devos (Molendreef 8) en Dorine Ber-
quin (Hogebrugsrr. 8, Oostvleteren).

12. Stefaan Lerrnyte (Canonsrr. 8) en Gina
Bondue (Mommerencystr. 18, Vlamertinge).

Pleutekarnaval is daar !
Zaterdag aanstaande is het weer de hoogdag van
de Orde van de Landelijke Pleuten. Proven,
zowat de bakermat van het Pleurenkarnaval.
zendt toch een zoon vooruit in de zaal van De
Lovie. Naast Pascal Laurenr en Danny Supply
wordt Wim Devooght de plaatselijke vedette.
Proven laat zich nooit onbetuigd!
Provenaars. wees erbij voor een mooie avond met
leute en spanning. Kaarten kun je verkrijgen in
alle plaatselijke cafés of bij Wim Devooghr.

K.S.). Proven
Zaterdag IS er geen aktiviteir. Wel op 22
februari I

Wat christenen geloven over de dood
Een christen gelooft dat het leven zijn oorsprong
vindt in een onvoorstelbaar begin bij God. Dus
is het leven ook niet afgelopen als de dokter er
het einde van vaststelt.
Dit geloof biedt uitzicht op het geheim van her
lijden. Pijn, ziekte en dood zijn de schaduwzij-
den die bij het leven horen. Maar ze hebben nier
het laatste woord. Omdat Jezus niet in de dood
is gebleven, is er hoop voor ieder van ons op een
leven voor altijd.



PRIESTER VA DIENST (v. 23 tot 29 feb)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (22-23 feb) tel 38 8271
Veearts Busschaert (23 feb) tel. 44 5363
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 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 21 februari
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid.
Zaterdag 22 februari
10 u. P!. Begrafenis v. Albert Wyffels,
echtg. v. Maria Decaesteker
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg.
v. Maria Deberdt

Zondag 23 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Hugo Camer!ynck,
echtg. v. Lena George vwo Hoogmis-
vrienden

Maandag 24 februari
8 u. H. mis v. over!. fam. (Z.A.)
Dinsdag 25 februari
8 u. H. mis v. bijz. over!. (M.V.)
Woensdag 26 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
intentie

Donderdag 27 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Vrijdag 28 februari
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Zaterdag 29 februari
17 u. Gez. 6-wekenmis v. Magdalena
Bryon, wed. v. Raf. Saelens

Zondag 1 maart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
Parochieblad
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10 u. Gez. jaarmis v. Pro sper Gheldof-
Verhille Adrienne en over!. dochter.

Geboorte
- Kevin Billiau, z. v. Paul en Katrien Parmen-
tier , Bromstraat 4, Proven (geb. te Poperinge 11
febr. '92).
- Rhani Scharre, d.v. Edwin en Rita Gruwez,
Roesbruggestraat 11, Proven (geb. te Poperinge
op 17 febr. '92).

In de Heer ontslapen
Albert Wyffels, echtg. v. Maria Decaesteker ,
overl. te Proven op maandag 17 febr. 1992 in de
leeftijd van 73 j. en die zaterdag 22 febr. om 10
u. te Proven wordt begraven.

K_B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarring van 13 februari. 78 deel-
nemers, 10 wonnen 3 partijen: Butaye A. 364;
Coe .R..162; Deraeve G. -.B8; Masschelein M.
329; Windels R. 298; Alleman R.A. 298; Vande-
caveye R. 277; Depuydt 1. 276; Claeys M. 227;
Devloo G. 220. Volgende kaarring op donderdag
27 februari.

Ziekenzorg - tombola
Er zijn loten te verkrijgen voor de tombola bij de
bestuursleden van ziekenzorg. Doel van de tom-
bola: hulp aan de langdurige zieken, hulp aan
de vakanties en Lourdesbedevaarten en hulp
voor de plaatselijke ziekenzorgwerking .

Schoolbericht
Maandag a.s. is er geen school voor alle leerlin-
gen wegens pedagogische studiedag voor de
leerkrach ten.

Pannekoekenkaarting
Traditiegetrouw richt de Vrije Basisschool een
kaarring in tijdens het eerste weekend van de
krokusvakantie. Er wordt gekaart in de zaal Sint
Jozef op zaterdag 29 februari vanaf 19 u. en op
zondag 1maart tussen 10.30 u. en 13 u. en vanaf
17 u. Wie wint, ontvangt weer Beauvoordse pan-
nekoeken en die vallen elk jaar erg in de smaak.
Daarnaast is er een reuze-altijd-prijs-
enveloppe trekking met waardevolle prijzen
(radio, benzinebons, patersbier, planten, ... ). De
opbrengst van deze aktiviteiten gaat integraal
naar de school. Bij voorbaat dank voor uw steun
aan de Provense schooljeugd !

Trouwen kan je leren
Een mooie huwelijksdag en een mooi huis zijn
geen garantie voor een gelukkig huwelijksleven.
Een geslaagd huwelijk is wel mogelijk als men
van in het begin af aan wil bouwen aan de rela-
tie. Jullie denken wellicht, "dat doen wij al

----------------------------_._- ~- --

spontaan' '. Wij wensen jullie daarom van harte
proficiat. Maar hoe jullie verder kunnen werken
aan de relatie, morgen en overmorgen, daar kun-
nen mensen met meer ervaring je in helpen. Wij
weten dat jullie tijd kostbaar is. Toch durven wij
oproepen om deel te nemen aan de een of
andere verloofdenontmoeting. Een ploeg men-
sen staan voor jullie klaar. Gebruik die kans en
wees er samen gelukkig om. De relatie, daar gaat
het toch om of niet ?
Daarom, neem deel aan de verloofdendag op
zondag 23 febr. van 9.30 u. tot 17.30 u. in Parsi-
fal te Westouter, Schomminkelstr. 20. Deze dag
wordt opgebouwd door de verloofden zelf met
rwee begeleidende echtparen en een priester.
Vooraf inschrijven bij Luc en Marleen Coene-
Debrock, Bruggestr. 112, Pop., tel. 33.70.97.

Bewoners van het rustoord
1. Henri Scharre
2. Emile Dehaene
3. Valere Boussemaere
4. Albertine Maqry
5. Agnes Alleweireldt
6. Anna Decroo
7. Emma Facon
8. Maria Fauvercq
9. Henri Desmarey
10. Alice Veniere
11. Alice Foutreyn
12. Germain Goudenhooft
13. Michaël Rousseeuw
14. Firmin Labaere
15. ]ozefDevloo
16. Nestor Bouttez
17. Maurice Malbrancke
18. Maurice Vandevelde
19. Magda-Lena Breda

01.04.1899
10.02.1901
05.06.1901
11.12.1904
12.04.1905
19.06.1908
10.11.1909
17.12.1910
20.12.1911
20.01.1912
15.05.1912
24.09.1913
05.11.1913
09.12.1914
24.12.1914
22.06.1917
02.09.1920
07.11.1923
27.04.1925

Karnaval
Haringe wim, Roesbrugge verliest nipt en Proven
heeft meegedaan ! Wim Devooght dankt nog
iedereen die in die ene week geholpen hebben of
die een kaart kochten. Volgend jaar richt Proven
normaliter in. Suggesties en ideeën zijn welkom!

KS) Proven
Zaterdag om 13.30 u. komt bij de sloebers en
kastaars een bekende man op bezoek. Met hem
maken ze speels enkele derde wereld-reizen.
Warm aankleden!
Vrijdagavond is er belangrijke samenkomst van
de leidersploeg !

Kerkbediende en kerkhofaangelegenheden
Zich wenden naar André Bouw-Bryon Alice,
Alexisplein 13, Proven, tel. 30.11. 89.
Nota: in geval van kerkbezoek en de voordeur is
op slot, zich eveneens wenden naar Alexisplein
13, Proven.



PRIESTER VAN DIENST (v. 1 tot 7 maart)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 3003 74
KERKBEDIENDE
André Bouw, Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (29 feb - 1 mrt) tel. 38 87 55
Veearts Vandenberghe (1 maart) tel. 3881 60
Apoteek Blanckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
J>ROVEN : te!.3ü 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : tel.30 04 31 (M. Deschurtere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 tel. 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 februari
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Zaterdag 29 februari
17 u. Gez. 6-wekenmis v. Magdalena

Bryon, wed. v. Raf. Saelens
Zondag 1 maart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Gheldof-

Verhille Adrienne en over!. dochter
Maandag 2 maart
8 u. H. mis v. over!. echtg.
Dinsdag 3 maart
8 u. H. mis v. over!. fam.
Woensdag 4 maart - Aswoensdag
8 u. H. mis v. over!. broer
Donderdag 5 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 6 maart - H. Coleta
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 maart
17 u. l' Gez. 6-wekenmis v. Paul Top,

echtg. v. Christiane Leys
Zondag 8 maart - l ' zondag v.d. vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps-

Ghesquière lrma

Ons
Parochieblad
Proven
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Woensdag 4 maart - Aswoensdag
is de eerste dag van de 40-daagse vasten. Op die
dag kunnen we ons in de winterkapellaten tekenen
met as en kunnen we proberen wat minder te eten.

U krijgt een mooie kalender gratis
Dezer dagen worden vastenkalenders ten huize
besteld: "Veenig dagen lang" met een nageltje
erbij. Deze kalender kost mij 20 fr. per stuk, maar
ik geef hem gaarne gratis aan ieder gezin, omdat hij
zeer mooi is van inhoud. Mag ik u a.U.b. vragen
deze kalender met een nageltje vast te hechten aan
de muur in uw woonkamer op een goed zichtbare
plaats. Deze blaadjes dienen voor iedere dag van de
vastentijd vanaf aswoensdag en begeleiden u naar
Pasen. Voor iedere dag vindt u in deze bundel een
slagzin en een schriftwoord ter overweging. Op de
keerzijde informatie en teksten die tot nadenken
stemmen. Ieder jaar in de vasten wordt zo'n kalen-
der dankbaar aanvaard en met aandacht gelezen.

Hoe de vastenkalender gebruiken ?
Nogal eens blijft het gebruik van de vasterikálender
tot de dagspreuk beperkt. De ene dag is ze al beter
dan de andere. Maar voor wie wil, steekt er heel wat
meer in, bijvoorbeeld de kans om elke dag een
kleine huisliturgie te houden. We proberen het
eens. We spreken af dat we bij het begin van het
avondeten vijf minuutjes tijd nemen. We zitten
met z.'n allen aan tafel. We beginnen met een
kruisteken. Er wordt een kaarsje aangestoken. Een
van de kinderen neemt de vastenscheurbundel.
Woensdag 4 maan. Pasen ligt nog ver af. Nog 40
(week)dagen. Er is dus nog veel te doen eer we de
verrijzenis van Jezus en onze verlossing kunnen vie-
ren. Dan leest hij of zij hardop de spreuk: "De
deur naar het goede gaat moeilijk open." Samen
vragen wij ons af wat dit nu betekent. Waarover
gaat het? Wat steekt er achter? Enzovoon. Kleine
kinderen kunnen tussendoor venellen wat ze op de
foto zien : die mensen daar hebben ons blijkbaar
iets te venellen. Wat zou dat kunnen zijn? Dan
leest vader of moeder het schriftwoord: "Wat niet
in de macht der mensen ligt, ligt in de macht van
God." We zoeken samen waarom precies dit
schriftwoord hier vandaag gekozen is en wat het
met de dagspreuk te maken heeft. Zeggen beide
niet een beetje hetzelfde? We spreken af wat we
met ons gezin concreet zouden kunnen doen, of we
gaan na wat we van onze vroegere voornemens heb-
ben terechtgebracht. We eindigen met een kon
gebed, mogelijk uit de "Gebeden bij de vasten-
scheurbundel" , of gewoon een Onze Vader en
daarna een kruisteken. Smakelijk.

8.GJ.G.
De "Bond" organiseen te Proven een lessenreeks
"Koken voor mannen". Data: donderdag 5 - 12 -
19 - 26 maan en vrijdag 3 april een afsluitend
feestje met de dames. We koken van 19.30 u. tot
22 u. Deelname in de organisatiekosten : 300 fr.

per persoon (niet-leden: 500 fr.) Kosten voor
gebruikte grondstoffen worden verdeeld onder de
deelnemers. Inschrijven en betalen vóór 1 maart bij
bestuursleden B.G.J.G. Slechts de eerste 15 kun-
nen van deze unieke kans genieten !!

Slagerij Jacques Vulsteke-Onraet bestaat 20
Jaar.
28 februari 1972 28 februari 1992
Voor deze gelegenheid worden alle klanten extra
verwend op vrijdag 28, zaterdag 29 februari en zon-
dag 1 maan.

Na twee maanden verhoging
mogen we en willen we ook eens met dankbaarheid
vermelden dat onze kerkgangers de verhoging van
stoelgeld en schaal naar 5 fr. goed in acht nemen.
Ik ben er u echt dankbaar voor. Voor u blijft het
tenslotte een kleintje. Uw gave is een gift aan God,
ten dienste van uw parochiekerk. Januari en
februari zijn een goede stars geweest. Doe zo voon,
a.u.b. De pastoor, Michel Ollivier

K.V.L.V.
De les over "Koffie, thee en andere kruidentrek-
sels" gaat door in zaal St. Elooi op maandag 2
maan om. 13.30 u. Sabine Spenninck zal ons des-
kundige uitleg geven over dit onderwerp. Dit is
echt de moeite waard om te komen luisteren en
proeven. Tot maandag 2 maart.

K.SJ.
Merlijn de Tovenaar zit met een groot probleem
dat hij met zijn toverboeken niet kan oplossen.
Zaterdag om 13.30 u. komt hij naar de sloebers en
kastaars om hun hulp in te roepen. Warm aankle-
den '!
Vrijdag, samenkomst van de leiding.

Duim voor Els
Wie herinnen het zich nog, hoe Els Notebaen rwee
jaar terug verkozen werd als Prinses van het Blauwe
Masker. Dit jaar gaat het er in Poperinge nog meer
stuiven. Elsje van 't Rozenhof doet een gooi naar de
titel "Koningin van het Blauwe Masker". Deze
karnavaleske verkiezing gaat zaterdagavond aan-
staande door in de zaal "Maeke-Blyde" te Pope-
ringe. Supponers op post, kaarten te verkrijgen in
'r Rozenhof.

Kaarten voor de schooljeugd
Te Proven wordt op zaterdag 29 februari en zondag
1 maan gekaart ten voordele van de plaatselijke
vrije basisschool. Op zaterdagavond vanaf 19 u. en
op zondag tussen 10.30 en 13 u. en vanaf 17 u.
worden 'de kaarters verwacht in zaal St. Jozef nabij
de school. De winnaars krijgen een pakje onver-
valste lekkere en verse Beauvoordse pannekoeken.
Er is ook doorlopend een reuze-enveloppentrekking
met tal van prijzen. De opbrengst komt volledig
ten goede van de Provense schooljeugd.



PRIESTER VAN DIENST (v. 8 tot 14 maart)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 Ol 84
KERKBEDIENDE
André Bouw, Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (7-8 maart) tel. 3000 72
Veearts Vulsteke (8 maart) tel. 33 41 17
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tt1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgierer, 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 6 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 maart
17 u. l' Gez. 6-wekenmis v. Paul Top,

echtg. v. Christiane Leys
Zondag 8 maart - l' Zond. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps-

Ghesquière Irma
Maandag 9 maart
8 u. H. mis v. over!. broer v. LW. (CW)
Dinsdag 10 maart
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid. en

O.L.V., dank.
Woensdag 11 maart
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius
Donderdag 12 maart
8 u. H. mis v. over!. grootouders
Vrijdag 13 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 maart
17 u. Gez. mis v. Albert Wyffels, echtg.

v. Maria Decaesteker VWo de geburen
Zondag 15 maart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Desomer,

echtg. v. Martha Quaghebeur en over!.
familie

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 10 8 maart 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonaert

Tot kind Gods gedoopt
Matthias Demuynck, z.v. Eric en Katrien Snick,
Uilegatstraat 10, Proven.

In de Heer ontslapen
Zuster Yvonne Maes van de congregatie van de
H. Vincentius te Torhout, zuster van de overste,
zuster Mariene Maes en zuster van E.H. Roger
Maes (kapelaan geweest te Proven). Zuster
Yvonne is overleden op 27 februari '92 in de
leeftijd van 72 j. Begrafenisdienst te Torhout in
de kerk van St. Pierers op donderdag 5 maart '92
om 10 u. Rouwadres : E.H. Roger Maes, Maria
van Bourgondiëlaan 23, 8820 Torhout.

Biblioteek - Uitleenpost Proven
Uitleenzittingen vanaf woensdag 11 maart
1992 :
woensdag: 15 u. - 17 u.
vrijdag: 16.30 u. - 18.30 u.

Eekhoute Proven
Jaarlijkse kaaskroketren- en aardappelkroketten-
kaarting in zaal St. Elooi.
Zaterdag 7 maart vanaf 19 u.
Zondag 8 maart vanaf 10 tot 13 u. en vanaf 17 u.
Zoals ieder jaar is er ook een prachtige prijs te
winnen met de schatting.

DF ijzerweelde
Op maandag 9 maart a.s. om 20 U. heten wij
iedereen welkom voor een diamontage en voor-
dracht over de "Moorden van Beernem" door A.
Ryserhove. Tevens is er tentoonstelling van
dokumenten en voorwerpen dienaangaande.
Een unieke kans, niet te missen!!

K.B.Gepensioneerden - Bezinning
Dit ter herinnering voor onze jaarlijkse bezin-
ning die doorgaat op dinsdag 10 maart om 14 u.
in zaal St. Elooi. Ook is er ontspanning met kof-
fie voorzien. We verwachten daar veel van onze
leden. Iedereen welkom, tot dinsdag.

K.B. Gepensioneerden - Kaarting
Uitslag van de kaarring van 27 februari. 90 deel-
nemers, 11 wonnen 3 partijen: Vandewynckel
F. 361; Demolder M. 314; Bournaillie 1. 308;
Vanexem M. 298; Vandecaveye R. 291; Gast L.
262; Butaye M. 234; WyckaertJ. 231; Vercruyce
A. 230; Bocket M. 202 en Decroos S. 197. Vol-
gende kaarring op donderdag 12 maart.

Pannekoekenkaarting
De direktie en het onderwijzend personeel dan-
ken u, ouders, familieleden, vrienden en sympa-
thisanten voor uw aanwezigheid op onze kaar-
ring. Aan u is het groot succes en welslagen te
danken. Meteen een bijzondere dank voor die
mensen die de bediening verzorgd hebben en

voor alle handelaars die de tombola mogelijk
maakten. De opbrengst van deze kaarring zal
gebruikt worden in dienst van onze leerlingen.

Gedenk, 0 mens, dat ge stof zijr en tot stof
zult wederkeren.

Vastenkalender 1992 te Proven
is reeds ten huize besteld. Die kalender is een
gids op de weg naar Pasen. Scheur iedere dag een
blaadje af en lees.
"Veel beloven en weinig geven, laat de arme in
armoe leven."
"Het zijn niet de kijkers die doelpunten
maken."

Wil eens nadenken over het woord van
Jezus Christus
In die tijd begaf Jezus zich op weg en er kwam
iemand aanlopen die zich voor Hem op de
knieën wierp en vroeg: "Goede Meester, wat
moet ik doen om het eeuwig leven te verwer-
ven ?"
Jezus antwoordde: "Ge kent de geboden:
Gij zult niet doden,
gij zult geen echtbreuk plegen,
gij zult niet stelen,
gij zult niet vals getuigen,
gij zult niemand tekort doen,
eer uw vader en uw moeder. ' ,
Hij gaf Hem ten antwoord : "Dat alles heb ik
onderhouden van mijn jeugd af."
Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak:
"Eén ding ontbreekt u : ga verkopen wat ge
bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge
een schat bezitten in de hemel, en kom dan
terug om Mij te volgen."
Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij
heen, omdat hij vele goederen bezat. Toen liet
Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot
hen : "Hoe moeilijk is het voor degenen die geld
hebben het Koninkrijk Gods binnen te gaan!
Voor een kameel is het gemakkelijker door het
oog van een naald te gaan dan voor een rijke in
het koninkrijk Gods te komen."

K.S.J. Proven
Zaterdag is er voor alle geledingen aktiviteit van
13.30 u. tot 16.30 u.

Wat moet ik doen om te vasten?
Heer Jezus Christus,
Gij vraagt dat wij onze overvloed "broederlijk
delen" met anderen, omdat wij té veel hebben
en zoveel anderen té weinig. Maar Gij vraagt ons
ook, door deze onthechting, vrij en open te
leven voor U en de mensen. Zuiver ons hart,
Heer, van alles wat uw liefde en uw kracht in ons
verzwakt; doorbreek onze zelfzucht en onze
hoogmoed; maak ons mild en deemoedig.



PRlESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 maart)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 3003 91
KERKBEDIENDE
André Bouw, Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (14-15 maart) tel. 40 05 55
Veearts Goethals (15 maart) tel. 300267
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te!.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO 0431 iM. Deschuttere)
POPERlNGE : teU3 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, Obterrcstr. 74 tel. 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 13 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 maart
17 u. Gez. mis v. Alben Wyffels, echtg.

v. Maria Decaesteker vw. de geburen
Zondag 15 maart - 2" Zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Desomer,

echtg. v. Martha Quaghebeur en over!.
familie

Maandag 16 maart
8 u. H. mis v. over!. vader
Dinsdag 17 maart
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid.
Woensdag 18 maart
8 u. H. mis tev OLV v Altijdd. bijstand
Donderdag 19 maart - H. Jozef
8 u. H. mis t.e.V. St. Jozef
Vrijdag 20 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 maart
17 u. 6" gez. 6-wekenmis v. André De-

turck, echtg. v. Albine Gombeir
Zondag 22 maart - 3" Zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4" Gez. 6-wekenmis v. Guillaume

Desmyter, wedn. v. Alice Louwage

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 11 15 maart 1992 Veramw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Tot kind Gods gedoopt
Lore Couttouw, d.v. Hans en Carine Boone,
Eekhoute 99, Proven.

In de Heer ontslapen
André Top, echtg. v. Elisabeth Vandenberghe,
overl. te Poperinge op woensdag 4 rnaart '92 in
de leeftijd van 85 j. en die dinsdag 10 maart '92
om 10 u. te Proven werd begraven.

Geboorte
Thomas Degryse, z.v. Luc en Annie Vanneste ,
Provenplein 52, Proven (geb. te Ieper op 22
februari).

Vasten om broederlijk te delen. Wat zegt
Jezus Christus daarover? Lees zijn woord.
De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand
maar de bokken aan zijn linker.
Dan zalclë"Xorungrot die aan zijn remterhand
zeggen:
Komt, gezegenden van mijn Vader,
en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is
vanaf de grondvesting der wereld.
Wam Ik had honger, en gij hebt Mij te eten
gegeven,
ik had dorst, en gij hebt Mij te drinken gegeven.
Ik was vreemdeling, en gij hebt Mij opgenomen,
Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed,
Ik was ziek, en gij hebt Mij bezocht,
Ik was in de gevangenis, en gij hebt Mij bezocht.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden
en zeggen:
Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien
en U te eten gegeven
of dorstig en U te drinken gegeven ?
En wanneer zagen wij U als vreemdeling
en hebben U opgenomen,
of naakt en hebben U gekleed ?
En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis
en zijn U komen bezoeken ?
De Koning zal hun ten antwoord geven :
Voorwaar, Ik zeg u :
Al wat gij gedaan hebt
voor een dezer geringsten van mijn broeders
hebt gij voor Mij gedaan.

Om over na te denken
"Zeg altijd voor alles dank
aan God de Vader."
"Overwin het kwade
voor het goede."
"Wie zich niet weert
leeft verkeerd."

"Wee mij als ik het Evangelie
niet verkondig."
" Word niet moe
het goede te doen."
"De weg van later
loopt naar het plein van nooit."
"Geen enkel bezit
al is het nog zo overvloedig
kan je leven veilig stellen. "
"Hier zijn geen armen, zei de vrek
en hij keek in zijn brandkast."

K.V.L.V.
De laatste kookles gaat door in zaal St. Elooi op
maandag 16 maart om 13.30 u. Een volledige
maaltijd met verwerking van inlands fruit wordt
voorgewerkt door Mevr. Gilliaut. Het loont zeker
de moeite om nog eens af te komen.

Eekhoute - Proven
De ene keer meer, de andere keer minder.
Wat volgend jaar?
Maar dit jaar was er niet minder en niet meer dan
1.225 fr. in onze bokaal. Winnaar werd Deque-
cker Dirk.
Hierbij ook dank aan alle kaarters, sympathisan-
ten, helpers en in het bijzonder "Zaal St. Elooi"
die zorgden dat onze kaarting weerom een succes
werd.
Ter inlichting: onze feesten vinden plaats op 4
en 5 juli 1992. De kinderen van Proven en om-
streken worden extra verwend dit jaar. Maar ja,
nog even wachten en dan vertellen wij meer.
Tot dan!

K.S.). Proven op kamp
We kregen de mogelijkheid om dit jaar nog op
kamp te gaan naar Tessenderlo (Limburg) van
maandag 10 augusrus tot 17 augustus. Inschrij-
vingen bij de leiding. Enkel voor kinderen van
de lagere school. Meer informatie volgt.

K.S.). Proven
Zaterdag aktiviteit van 13.30 u. tot 16.30 u.
Leidersvergadering op vrijdag.

Proven - Broederlijk Delen
Mijn getuigenis :
Proven heeft altijd serieus broederlijk gedeeld.
Hier weet men dat het gaat tussen :
Armoede en welvaart.

Mich. Ollivier
Pastoor



PRIESTER VAN DIENST (v. 22 tot 28 maart)
E.H. Decadt, past. Haringe tel. 30 06 09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Bayon A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (21-22 maart) tel. 40 Ol 92
Veearts Busschaert (22 maart) tel. 44 53 63
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KRm"lBEKE-:.. tel.êû lL4 lL(.M. ....Deschuucrc)
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. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 20 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 maart
17 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. André
Deturck, echtg. v. Albine Gombeir

Zondag 22 maart - 3' Zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Guillaume
Desrnyter, wedn. v. Alice Louwage

Maandag 23 maart
8 u. H. mis v. overl. moeder
Dinsdag 24 maart
8 u. H. mis v. overl. ouders
Woensdag 25 maart
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
Donderdag 26 maart
8 u. H. mis Le.V. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 27 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 maart
17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Paul Top,
echtg. v. Christiane Leys

Zondag 29 maart - 4' Zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Robert Ver-
hille, wedn. v. Ida Oemolder

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 12 22 maart 1992 Veranrw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 . Druk. Schoonaert

Sinksenkermis - Kermisaffiche
Verenigingen en herbergiers die met Sinksenker-
mis een aktiviteit organiseren, gelieve dit schrif-
telijk mede te delen aan de secretaris van het
feestcomité, Kris Rosseeuw, en dit vóór 3 april.

Straatkinderen
Straatkinderen, miseriekinderen : zo zijn er 80
miljoen in de wereld. Men vindt ze in alle groot-
steden van de ontwikkelingslanden: Calcutta,
Nairobi, Mexico, Rio de Janeiro ... Van jongsaf in
de steek gelaten, zijn ze de belangrijkste slacht-
offers van de onrechtvaardige maatschappijstruc-
ruren in hun land.
Waar komen ze vandaan? Velen zijn geboren in
de slums, groezelige krottenwijken waardoor
hun verder leven getekend wordt. Anderen zijn
met hun ouders van het platteland naar de stad
gekomen om te ontsnappen aan de ellendige
levensvoorwaarden of omdat ze van hun grond
zijn weggejaagd.
Vaak hebben deze kinderen geen contact meer
mertmlr"f~omell aan 'de-lmst dOOl te
bedelen, te werken of te stelen, soms zelfs door
prostitutie. Vroeg of laat komen ze in aanraking
met de politie. Voor hen bestaat geen gezond-
heidszorg, school noch kantine. Ze eten wat ze
vinden in vuilnisbakken of afval van de markt.
Ze slapen onder de bruggen, in de deurportalen,
in leegstaande bouwvallige huizen. Vaak vormen
ze een bende. Deze biedt een schijn van zeker-
heid en vervangt de familie. Maar ook daar is het
leven alles behalve zachtzinnig. Om er
"erkend" te worden dient de jongere allerlei
gewelddadige proeven te onderstaan. In dagen
van neerslachtigheid gebruiken ze drugs of snui-
ven benzine of schoenmakerslijm die de longen
verbrandt ...

"Wie wil geven aan
Broederlijk Delen
vindt wel een middel.
Wie niets wil doen
vindt een excuus."

Wat is vasten? \
Vasten is :
je brood delen met _;rie honger heeft.

De eerste omhaling van Broederlijk Delen
zal gebeuren ten huize met omslagen, en dit
vanaf donderdag 26 rriaart tot en met donderdag
2 april. ('
De medewerkers zullen U in die periode een
omslag aanbieden. Ik vraag niet voor mezelf. Ik
dank U al vooraf. Mich. Ollivier.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarring van 12 maart. 66 deelne-
mers, 10 wonnen 3 partijen: Hommez Z. 359;

Sticker L. 350; Depreiter M. 347; Demolder M.
314; Looren 1. 287; Windels R. 282; Lejeune A.
275; Lemahieu M. 246; Gantois A. 234; Deroye
G. 233. Volgende kaarting op donderdag 26
maart.

K.S.). Proven
Ondanks de examens voor de meesten van de lei-
ding, is er zaterdag toch aktiviteit voor sloebers
en kastaars van 13.30 u. tot 16.30 u.

Klare taal
Hoezeer wij ook dromen van solidariteit zonder
grenzen en hoezeer wij er ook van overtuigd zijn
dat van noord tot zuid en van oost tot west, alle
mensen recht hebben op een menswaardig be-
staan, toch bekruipt ons telkens weer de beko-
ring ons op te sluiten binnen de veilige grenzen
van een comfortabel bestaan.

En wat zegt). Christus' daarop ?
Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.
Oordeelnriet-;- -- .
dan zult ge niet geoordeeld worden.
Veroordeelt niet,
dan zult ge niet veroordeeld worden.
Spreekt vrij
en ge zult vrijgesproken worden.
Geeft,
en u zal gegeven worden :
een goede, gestampte, geschudde en overlo-
pende maat zal men u in de schoot storten.
De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken.

Veertigdagentijd
Tijdens deze tijd van het jaar nodigt de Kerk ons
uitdrukkelijk uit tot gebed, boete en bekering.
Drie woorden die ons, in deze tijd, niet goed
meer in de oren klinken, wereldvreemd gewor-
den zijn.
Wij willen het "zelf" doen, onszelf realiseren ...
en dan is er nog weinig behoefte aan gebed, dat
wij aanvoelen als een uitdrukking van afhanke-
lijkheid, onvermogen, onmacht ...
Ons hele leven is gericht op "geluk", op
"genieten", op "zich uitleven" ... en daar past
boete, zich vrijwillig iets ontzeggen, zich beheer-
sen, ook al in.
En bekering veronderstelt de betekenis dat wij
iets verkeerds hebben gedaan, dat iets in ons
leven beter en anders moet en kan ... En ook dat
strijkt ons tegen de haren in, in een tijdsgeest
waar alles wat mis loopt altijd andermans schuld
IS ...
"Laat het vasten der gelovigen het voedsel wor-
den der armen", schreef paus Leo de Grote.
Denk daaraan als volgende week bereidwillige
mensen ten huize komen voor de eerste omha-
ling van Broederlijk Delen.



PRIESTERVAN DIENST (v. 29 mrt tot 4 apr.)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 3003 74
KERKBEDIENDE: André Bouw-Bryon A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (28-29 maart) tel. 38 87 55
Veearts Vandenberghe (29 maart) tel. 38 81 60
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30 OS 22 (Lur Wematrc)
KROMBEKE: te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:

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

BRANDWEERtel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 27 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 maart
17 u. 2<Gez. 6-wekenmis v. Paul Top,

echtg. v. Christiane Leys
Zondag 29 maart - 4< Zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6< Gez. 6-wekenmis v. Robert Ver-

hille, wedn. v. Ida Demolder
Maandag 30 maart
8 u. H. mis v. over!. ouders
Dinsdag 31 maart
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Woensdag 1 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.

intentie
Donderdag 2 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 3 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 april
17 u. 1<Gez. 6-wekenmis v. Albert Wyf-

fels, echtg. v. Maria Decaesteker
Zondag 5 april - 5<Zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 13 29 april 1992 Verantw. uirg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonsen

10 u. 1<Gez. 6-wekenmis v. Hugo
Camer!ynck, echtg. v. Lena George.

VANAF VANDAAG
DONDERDAG 26 MAART

TOT EN MET
DONDERDAG 2 APRIL

OMHALING TEN HUIZE VOOR
BROEDERLIJK DELEN !

Het woord van Jezus Christus
Er zal aan mij maar één vraag gesteld worden bij
het oordeel Gods :

"Wat hebt gij gedaan voor de minsten van de
mijnen I"

Misschien is dit jaar mijn laatste kans om Broe-
derlijk te delen. Mocht Zijn antwoord zijn:

"Wat gij aan de minsten van de mijnen hebt
gedaan, dat hebt gij voor Mezelf gedaan. "

Enkele gedachten en spreuken
- De Samaritaan trad op hem toe, goot olie op
zijn wonden en verbond ze... en Jezus besloot :
"Ga en doe gij evenzo."
De barmhartige Samaritaan ging niet betogen.
Hij deed iets !

- Ze zijn machtig en rijk geworden. Ze glimmen
van het vet, ze zijn door en door verdorven, ze
komen niet op voor de armen ! En zou ik zo iets
niet straffen? is de godsspraak van de Heer (uit
de Schrift).

- De natuur heeft ons twee oren gegeven, maar
slechts één mond, deel broederlijk.

- Het is aangenamer te kunnen geven dan te
moeten krijgen.

- Haat en onverschilligheid maken meer slacht-
offers dan kanker.

Wie doet er dit jaar (1992) op donderdag 28
mei (Ons Heer Hemelvaart) zijn Eerste
Kommunie?

1. Blanckaert Bart, Canadaweg 41, Proven
2. Boeraeve Carmen, Blekerijweg 41, Pr.
3. Boera Vicky, Roesbruggestr. 14, Pr.
4. Busschaert Lore, Eekhoute 18, Pr.
5. Butstraen Sven, Eekhoure 22, Pr.
6. Cayzeele Ilse, Eekhoute 5, Pr.
7. Deleu Imke, Eekhoute 26, Pr.
8. Deleu Saartje, Eekhoute 26, Pr.
9. Descamps Els, Courhoflaan 15, Pr.

10. Gruwez Softe, Eekhoute 7, Pr.

11. Huyghe Lindsay, Haandekotstraat 3, Pr.
12. Missiaen Thijs, Hapjesstraat 5, Pr.
13. Ryon Toon, Moenaardestr. 63, Haringe
14. Simpelaere Janne, Canadaweg 40, Pr.
15. Top Thomas, Terenburgseweg 6, Pr.
16. Vandenbroucke Nele, Roesbruggestr. 2, P.
17. Vanderhaeghe Tine, Blasiusstr. 83, Pr.
18. Vandromme Ans, Eekhoute 8, Pr.
19. VandrommeJill, Blekerijweg 12, Pr.
20. Verhille Bert, Uilegatstraat 11, Pr.
21. Vermeersch Marieke, Blekerijweg 88, Pr.
22, Weemeeuw Tom, Uilegatstraat 5, Pr.
23. Notredarne Jessica, Harden bergstrasse,

Ludenscheid (Duitsland)

Aan de ouders van de I" Kommunikanten
en Vormelingen
De heer Renaar Desmet, leraar aan de Vrije Nor-
maalschool te Torhout: komt spreken tot de
ouders van de Eerste Kommuniekantjes en dl'
Vormelingen. Deze bijeenkomst gaat door op
dinsdag 28 april in de zaal St. Jozef om 20 u. Er
volgt nog een persoonlijke uitnodiging.

De Volksvreugd
Te onthouden datum: op zondag 19 april 1992
verzorgt de Provense Harmonie haar jaarlijks
concert. We nodigen U uit om 17 u. in de kerk.

Jeugdmuziek
Er is geen repetitie op zondag 29 maart.

Groentenkaarting
Op zaterdag 28 en zondag 29 maart is er bij A.
Buseyne in café "Het Hoppeland" een grote
groenten- en conservenkaarting. Deze kaarting
heeft plaats ten voordele van de lokale kaarters-
club. Gewone voorwaarden.

K.SJ. Proven
Zaterdag aanstaande is er geen aktiviteit van de
jeugdbeweging. Wel volgende week zaterdag 4
april houden we voor sloebers en kastaars duis-
ternisspelletjes klaar.

Vanaf vandaag donderdag 26 maart komt
men U een omslag voor Broederlijk Delen
aanbieden.
Denk op het woord van Jezus Christus:
"Hoe kan de goddelijke blijven in een mens die
geld genoeg heeft, maar zijn hart sluit voor de
nood van zijn broeder ?
Wij moeten niet liefhebben met woorden, maar
met concrete daden (H. Schrift)."



PRIESTER VAN DIENST (v. 5 tot 11 april)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 01 84
KERKBEDIENDE : André Bouw-Bryon A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (4-5 april) tel. 3003 38
Veearts
Apoteek
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVE : 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 tel.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 3 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 april
17 u. Gez. jaarmis v. Maria Gruwez,

echtgte. v. Henri Desmarets
Zondag 5 april - 5<Zon. v.d, Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 1< Gez. 6-wekenmis v. Hugo Ca-

merlynck, echtg. v. Lena George
Maandag 6 april
8 u. H. mis v. bijz. overl.
Dinsdag 7 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.

Intentie
Woensdag 8 april
8 u. H. mis v. overl. ouders en schoon-

ouders
Donderdag 9 april
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam(DDR)
Vrijdag 10 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 april
17 u. Gez. jaarmis v.]ozefFauvercq, z.v.

Louis en Madeleine D'Hooghe
Zondag 12 april - Palmzondag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen-Ver-

haeghe Madeleine

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Ne. 14 5 april 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaen

Geboorte
Emma Porternan , d.v. Zeger en Veroniek
D'hoore, Obterrestraat 19, Proven (geb. te
Poperinge op 23 maart '91).

In de Heer ontslapen
Henriette Van Mechelen, wed. v. Dokter Nor-
bert Thiers, overl. te Ieper op woensdag 25 maart
'92 in de leeftijd v. 90 j. en die maandag 30
maart '92 om 11 u. te Proven werd begraven.

K_R Gepensioneerden
Volgende kaarting op donderdag 9 april.

De eerste omhaling ten huize voor "Broe-
derlijk Delen" is voorbij,
De eeste omhaling ten huize is voorbij. Dank
aan alle medewerkers die ten huize gingen om te
bedelen, niet voor zichzelf maar voor de armen.
Dank ook aan alle mensen die gegeven hebben.
't Is beter te kunnen geven dan te moeten krij-
gen. De omhaling van deze 1<omhaling is nog
niet geteld, maar ik hoop dat het goed zal uitval-
len. Wordt volledig meegedeeld in volgend
parochieblad. In alle geval dank voor Proven en
proficiat.

Deeltje uit een brief van pater Eric Maes,
Lisala, 26.2.1992

Beste Vrienden,
Het is zo stilaan een gewoonte geworden dat ik,
na mijn verlof in het moederland, eens een
briefje schrijf vanuit mijn nieuwe vaderland naar
al mijn vrienden, familie en weldoeners. Dat is
dan op de allereerste plaats bedoeld om hen van
harte dank te zeggen voor al het goede en schone
dat ik vanwege hen heb mogen ondervinden.
Vooral wil ik dan ook, niet alleen in mijn naam,
maar ook en vooral in naam van die vele mensen
hier, oprecht dank zeggen voor de zeer milde
financiële steun die ik weer van zoveel mensen
heb mogen ontvangen, en die het ons nu moge-
lijk zal maken, in deze steeds moeilijker wor-
dende tijden in Zaïre, de allergrootste nood van
heel wat mensen te lenigen.
Zoals sommigen misschien wel zullen weten is
het weer eens een terugkeer met hindernissen
geworden. Een paar weken voor ik normaal had
moeten terugkeren, hadden in Kinshasa de
fameuze plunderingen plaats. Toen na ongeveer
een maand het ergste voorbij leek en de toestand
een beetje gestabiliseerd scheen, en ook mijn
vertrek opnieuw vast stond, begon het pas goed
te rommelen en had de tweede grote evacuatie-
golf plaats. Ook alle Scheutisten van Lisala, de
hoofdplaats van ons bisdom, lieten zich evacue-
ren, en zo was onze missieprovincie plots
onthoofd. Op de 10 andere posten in de omge-
ving bleven alle Scheutisten echter wel ter
plaatse. Dat was dan ook een teken dat het mis-

schien toch niet onmogelijk was om er weer aan
de slag te gaan. En op 21 november zou ik het er
dan toch op wagen. Het wachten had nu lang
genoeg geduurd. Daar men sedert een paar
maanden niets anders gezien had dan buitenlan-
ders die het zekere voor het onzekere kozen, viel
het des te meer op dat er plots een paar missiona-
rissen weer in die andere richting het vliegtuig
namen. Dat werd hier door de plaatselijke bevol-
king buitengewoon geapprecieerd. Ze voelden
zich plots weer "niet meer in de steek gelaten".
Het onthaal en de verwelkoming waren dan ook
nog hartelijker dan we al gewoon waren.

K.S-J- Proven
Zaterdag maken we van ons lokaal een Egypti-
sche duisternis want we houden voor de sloebers
en kastaars vanaf 13.30_u. een aantal spelen in
het donker klaar.
Vrijdagavond, net voor de deemstering, komt de
leiding samen op de gewone heksenkring.

Kortverblijf bejaarden
Het Rust- en verzorgingstehuis O.L.Vr. Gasthuis
(oude kliniek)
Nieuw aanbod kortverblijf :
Een tijdelijke opvangmogelijkheid (max. 28
dagen per kalenderjaar) voor bejaarden die thuis
door hun familie verzorgd worden.
Bij ziekte of vakantie van diegene die instaat
voor de dagelijkse thuiszorg, kan het rust- en
verzorgingstehuis tijdelijk instaan voor de verzor-
ging van de bejaarde.
Het R.V.T. beschikt over één kortverblijfkamer
(volledig gemeubileerd - met T. V.). De bejaarde
krijgt een aangepaste verzorging en kan deelne-
men aan de animatieaktiviteiten.
Kostprijs: dezelfde van het rust- en verzorgings-
tehuis. Sommige mutualiteiten verlenen finan-
ciële tussenkomst.
Info: Zr. Marie-Thérëse Monserez of Frank
Hauspie, tel. 057/33.41.45.

Modeshow bij Francine
Zondag 12 april om 14.30 u. in 't Rozenhof.
Kaarten bij Coiffure Ronny en bij Francine.

Bakkerij Rubben
Gesloten vanaf 7 april tot en met 21 april,
wegens operatie.

Vergeef ons onze schulden,
Biecht minstens eens per jaar uw zonden en
nut rond Pasen het Brood des Heren,

Uw bijdrage voor Broederlijk Delen
is Gods Voorzienigheid voor de armen. Dank
meteen de Goddelijke Voorzienigheid voor wat
je zelf hebt: het leven, de gezondheid, en nog
zoveel andere goede dingen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 19 april)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 300391
KERKBEDIENDE : André Bouw-Bryon A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (11-l2 april) tel. 40 00 20
Veearts Goethals (12 april) tel. 30 02 67
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgierer, Obterrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30 03 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 10 april
8 u. H. mis Le.V. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 april
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Fauvercq, z.V.

Louis en Madeleine D'Hooghe
Zaterdag 12 april - Palmzondag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen-Ver-

haeghe Madeleine
Maandag 13 april
8 u. H. mis v. overl. echtg. (L.P.)
Dinsdag 14 april
8 u. H. mis t.e ,v. O.L.V. v.d. grot, uit

dank (B.B.)
Woensdag 15 april
8 u. H. mis v. over!. ouders
Donderdag 16 april - Witte Donderdag
18 u. Biechtgelegenheid (1 biechtvader)
19 u. Dienst v. Witte Donderdag en aan-

bidding tot 20.30 u.
Vrijdag 17 april - Goede Vrijdag
15 u. Sterfdag en sterfuur v. Jezus Chris-

tus. Laten we de kruisweg gaan
18 u. Biechtgelegenheid (1 biechtvader)
19 u. Dienst v. Goede Vrijdag en kruis-

verering (met bloempje)

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Ne. 15 - 12 april 1992 Verantw. uirg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Zaterdag 18 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biechtgelegenheid (2 biechtvaders)
19 u. Verzoeningsviering of biechtviering

met H. Mis en Paaskommunie
Zondag 19 april - Pasen
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille-

Demolder Ida.

Tot kind Gods gedoopt
- Brecht Verhille, z.v.Jozef en Roza Snaet, Uile-
gatstraat 11, Proven.
- An-Sofie Brysbaert, d.v. Johan en Annick
Butaye, Eekhoute 91, Proven.

Geboorte
Marty Conçalves, z.v. Domingos en Fanny Defe-
ver, Obterrestraat 5, Proven (geb. te leper op 25
maart '92). -

Opbrengst van de eerste omhaling van
Broederlijk Delen ten huize
bracht de mooie som op van 61.740 fr. Veel
dank.

De 2' omhaling v_ Broederlijk Delen
gebeurt in de kerk de zaterdagavond vóór Pasen
tijdens de "Verzoeningsviering" te 19 u. en ook
op Pasen zelf in al de missen. Daartoe zult u in
de Goede Week een paar omslagen in uw brie-
venbus ontvangen.

K.A_V_ Proven
Gezien het grote sukses herhalen we op alge-
mene aanvraag de lessenreeks , ,Beweeglijk en
gezond" gedurende 6 weken. De eerste les vindt
plaats op woensdag 22 april om 13.30 u. in de
zaal ,,' t Rozenhof" .
Gelieve uw naam op te geven bij mevr.
Debergh-Cauwelier. Niet-leden zijn ook wel-
kom.

Opendeurweek in "Au Petit Jardin"
Vanaf zaterdag 11 april tot en met Paasmaandag
20 april.
10 % korting op alle artikelen gedurende deze
week. Een extra geschenkje bij aankoop vanaf
500 fr. Voor de kinderen een leuke paasverras-
sing. Van harte welkom.

Gilbert en Bea Indevuyst

Een mooi paas geschenk
Aan alle kleuters en jongens en meisjes van de
lagere afdeling wordt ter gelegenheid van Pasen

een mooi paasgeschenk gegeven door Mr. Pas-
toor. Aan de vormelingen en nog andere kinde-
ren na de "Verzoeningsviering" de zaterdag-
avond vóór Pasen 18 april te 19 u. en ook aan alle
kinderen op Pasen zelf na de hoogmis in de kerk.

Slechts één keer per jaar
- Vergiffenis verlangen en verkrijgen.
- Neem deel aan de "Verzoeningsviering", de
zaterdagavond vóór Pasen in de kerk te 19 u.
- Een mooi aanbod dat U te Proven wordt aan-
geboden om zinvol uw Pasen te houden.
- Die "Verzoeningsviering" werd al 3 jaar mas-
saal bijgewoond.

Nu reeds te onthouden
De zaterdag vóór Pasen zijn er noch hier noch
elders in de kerken voorafgaande avondrnissen.
Deze vallen weg op Paaszaterdag. Er is alleen de
avonddienst.

Paasklanken
Onder deze titel brengt de harmonie "De Volks-
vreugd" haar jaarlijks lenteconcert. Zowel de
jongste muzikanten als de volwassenharmonie
brengen een mengeling van feestelijke klanken
op zondag 19 april om 17 u. in de Sint-
Victorkerk. Aan alle sympathisanten: hartelijk
welkom i!!

Vormelingen 1992
Vergeet niet: bijkomende bijeenkomst in de
zaal Sint-Jozef op zaterdag 18 april om 16 uur !!

K.S-1- Proven
Zaterdag worden de sloebers en kastaars terug
aan het lokaal verwacht om 13.30 u. Er staat heel
wat op het programma en stapel je hoofdje maar
vol fantasie want dat zal je zeker nodig hebben.

Modeshow bij Francine
Zondag 12 april vanaf 14.30 u. In zaal ,,'t
Rozenhof' '. Kaarten te verkrijgen bij Coiffure
Ronny en in de Cera. Winkel gesloten vanaf
donderdag 9 april tot en met zondag 12 april.

HEER,
MAAK MI) TOT EEN INSTRUMENT

VAN UW VREDE_

IK VRAAG OM VERGEVING
IN DE VERZOENINGSVIERING

ZATERDAGAVOND VÓÓR PASEN

GOD, WEES MI),
ZONDAAR, GENADIG_



PRIESTER VAN DIENST (v. 19 tot 25 april)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 30 06 09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Bryon A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (18-19 apr.) tel. 3006 37
Dokt. Vandercruysse (20 april) tel. 30 06 47
Veearts Busschaert (18-19 april) tel. 44 53 63
Veearts Vandenberghe (20 april) tel. 38 81 60
Apoteek Debruyne (18-19 april) - Lo
Apoteek Regheere (20 april) - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VE~PLEEGKUNDE :
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: teU3 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 tel.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

Donderdag 16 april - Witte Donderdag
18 u. Biechtgelegenheid (1 biechtvader)
19 u. Dienst v. Witte Donderdag en aan-
bidding tot 20.30 u.

Vrijdag 17 april - Goede Vrijdag
15 u. Sterfdag en sterfuur v. J.Che.
Kruisweg

18 u. Biechtgelegenheid (1 biechtvader)
19 u. Dienst v. Goede Vrijdag en kruis-
verering (met bloempje)

Zaterdag 18 april
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biechtgelegenheid (2 biechtvaders)
19 u. Verzoeningsviering of biechtviering
met H. Mis en Paaskommunie

Zondag 19 april - Pasen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille-De-
molder Ida

11.30 u. Dankmis ter ge!. v.d. familiebij-
eenkomst v.d. familie Busschaert

Maandag 20 april
10 u. Gez. jaarmis v. Sylvain Lefebvre
en over!. familie

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 16 19 april 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonaert

Dinsdag 21 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot uit
dank (L.K.)

Woensdag 22 april
8 u. Gez. mis v. over!. echtg. (H.Pe.)
Donderdag 23 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, uit
dank (K.N.)

Vrijdag 24 april
8 u. H. mis v. over!. broer v. I.W.(C.W.)
Zaterdag 25 april
17 u. Gez. jaarmis v. Madeleine Meersse-
man, echtgte. v. Maurice Malbrancke

Zondag 26 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hektor Delanote,
wedn. v. Hélène Nollet en v. Felicie
Depouvre

Jot .kind Gods gedQQP.J
Florian Verdonck, z.v. Frank en v. Sibylle Ber-
quin, Waaienburgsestraat 2, Stavele.

VERZOENINGSVIERING
Zaterdagavond vóór Pasen te 19 u.
(Geen avondmis te 17 u.)
Verzoeningsviering en paaskommunie . Al onze
vormelingen doen mee. Als we niet" komen tot
een persoonlijke biecht, laten we dan deelnemen
aan de verzoeningsviering die telt als biecht. Zo
kunnen we op een schone en zinvolle wijze ons
Pasen houden en vieren in blijdschap. Welkom,
maar gij beslist.

Alle kinderen blij maken
met een mooi paasgeschenk uitgedeeld in de
kerk op zaterdagavond na de verzoeningsviering
en op Pasen zelf na de hoogmis.

BROEDERLIJK DELEN
Zaterdagavond te 19 u. en op Pasen zelf,
in al de missen
Uw "Broederlijk Delen" wordt een offergave
aan de armen.
Breng uw enveloppe mee naar de Kerk zater-
dagavond te 19 u. of in de zondagmissen op
Pasen.
Maak van uw offergave een Paasgave .
Enveloppes komen deze week in uw bus
terecht.

Gevonden
Radio-cassettespeler. Af te halen : Baron Maze-
manlaan 31.

K.S.]. Proven
Zaterdag is er terug aktiviteit om 13.30 u. Er

-------------------- -----------

staat "Siamese Tweeling" op het programma.
De leiding wordt vrijdagavond om 19 u. aan het
lokaal verwacht.

Paaskommunie ten huize
In deze dagen wordt de Paaskommunie gedra-
gen naar zieken en bejaarden ten huize.

Doe-Het-Zelf Devos
Couthoflaan 7b - Open Deur Weekend
- Paaszaterdag 18 april van 9-12 en v. 13-18 u.
- Paaszondag 19 april v. 10-12 en v. 14-18 u.
- Paasmaandag 20 april v. 10-12 en v. 14-18 u.
Iedere bezoeker wordt verrast met een drankje en
een verrassing voor de kinderen.

Paasklanken
Zondag 19 april brengt de harmonie "De Volks-
vreugd" haar jaarlijks concert. Alle sympathisan-
ten worden om 17 u. uitgenodigd in de kerk. Na
vele weken oefenen brengen de jeugd en de vol-
wassenharmonie elk een aantal gemakkelijk in
het oor liggende stukken. Provenaars kunnen het
werk van de muzikanten belonen met hun aan-
wezigheid. Volwassenen betalen 100 fr., kinde-
ren lagere school hebben gratis toegang.

Muzikanten : repetities
Jeugd: vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19
april, telkens te 10 u.
Volwassenen: vrijdag 17 april te 20 u., zaterdag
18 april van 16.30 tot 18 u.
Pas op : alle repetites gaan door in het lokaal !!

Vormelingen
Denk aan de bijeenkomst op zaterdag 18 april
(v. 16 u. tot 20.15 u.) (muzikanten: vergeet in-
strument en muziek niet !)

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 9 april. 70 deelne-
mers, 5 wonnen 3 partijen: Deprey A. 338; Soe-
nen D. 309; Lejeune A. 293; Van Engelandt E.
267; Ridez M. 233. Volgende kaarring op don-
derdag 23 april.
Er is nog plaats vrij voor de reis naar Tielt en
Beernern. Inschrijven vóór 21 april bij G. Ryon
(30.04.43) of). Van beveren (30.12.34).

K.A.V. Proven
"Kultuur om en rond de woning". Dit is het
onderwerp van onze gespreksavond met dia's.
Deze les gaat door op donderdag 23 april om
19.30 u. bij Gilberte Dever. De lesgever is de H.
Paul Vandenberghe uit Ieper.

Geef ons heden ons dagelijks brood !
Dat hebben wij, God zij gedankt.
Laat mij dan ook Broederlijk Delen
met hen die veel te weinig hebben.



PRIESTERVAN DIENST (v. 26 april - 2 mei)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 30 03 74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Bryon A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve tel 38 82 71 (25-26 april)
Veearts Vulsteke tel. 3341 17 (26 april)
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 f!.ut Wemaere)
KROMBEKE: te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEERtel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 24 april
8 u. H. mis v. over!. broer v. I.W. (CW)
Zaterdag 25 april
17 u. Gez. jaarmis v. Madeleine Meersse-

man, echtgte v. Maurice Malbrancke
Zondag 26 april
8 u. Gez. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hektor Delanote,

wedn. v. Hélène Nollet en v. Felicie
Depouvre

Maandag 27 april
8 u. H. mis v. over!. broer v. l.W. (CW)
Dinsdag 28 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank

(L.K.)
Woensdag 29 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank

(K.N.)
Donderdag 30 april
8 u. H. mis v. over!. ouders
Vrijdag 1 mei - H. Jozef
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Valeer Decaesteker-

De Francq Anna

Ons
Parochieblad
Proven
21' JaargangNr. 17 26 april 1992 Veranrw.uitg. PastoorProven,tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Zondag 3 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2< Gez. 6-wekenmis v. Hugo

Camerlynck, echtg. v. Lena George

Geboorte
Ine Debeer, d.v. Rik en Ingrid Deweerdt, Cour-
hoflaan 25, Proven (geb. te Ieper 21-4-92).

Huwelijksaankondigingen
- Alben Elslander, Provenplein 10, Proven en
Marleen Bauw, Begoniapark 16, Westouter.
- Pieter Top, Obterrestraat 65, Proven en Chan-
tal Vandermeulen, St.-Jan-ter-Biezen, Watou.

Een groot succes
Het verheugt mij U te kunnen zeggen dat de
Paasviering in de kerk een groot succes was. En
dit niét alleen door een verzorgde en zinvolle
inhoud van de verzoeningsviering paaszaterdag,
voorgegaan door de vormelingen, maar vooral
door de massale aanwezigheid van zoveel men-
sen die intens meegedaan hebben. Ook vele
jonge mensen en jongeren hebben eraan deelge-
nomen. Het moet dus zijn, dat zo'n manier hen
aanspreekt. Er waren immers tussen 350 en 400
mensen aanwezig om de boeteviering te volgen
en mee te bidden en mee te zingen.
Ook op Pasen zelf was de aanwezigheid groter
dan gewoonlijk.
Ik was fier, dank U en proficiat:

Nog een succes
Laat mij U eerst herinneren aan de eerste omha-
ling voor Broederlijk Delen ten huize. Deze
bracht de mooie som op van 61.740 fr.
De rweede omhaling nu laatstleden in de kerk
met Pasen bracht de grote som op van 54.985 fr.
En dit is voor een omhaling in de kerk zeer veel.
Verleden jaar in de kerk was het 44.225 fr. Dus
dit jaar in de kerk 10.000 fr. meer.
Totaal nu voor 1992 :

l' omhaling :
2' omhaling :

61. 740 fr.
54.985 fr.

116.725 fr.
Ik meen dat we zouden kunnen zeggen : Proven
boven. Ik ben U zeer dankbaar voor alle gevers
en voor alle milde gevers.

"Priesters kunnen we niet maken,
wij moeten ze krijgen."
Dekanale gebedsavond voor roepingen
Naar aanleiding van de wereldgebedsdag voor
roepingen die plaats heeft op zondag 10 mei,
wordt in elke dekenij van ons bisdom op dinsdag
5 mei om 20 u. een gebedsavond voor roepingen
ingericht. Voor de dekenij Poperinge in de St.-
Bertinuskerk, U wordt vriendelijk uitgenodigd.
Dit jaar bidden wij speciaal voor alle priesters en
om nieuwe priesterroepingen, rond het thema:
"In Gods naam ... mens voor de mensen". De
nood is groot in vele landen. Ook in ons land
voelen we het nijpend tekort. Kardinaal Dan-
neels schrijft: "Priesters kunnen we niet maken,
wij moeten ze krijgen." Dat betekent: we moe-
ten ze biddend vragen. Want wij beheersen noch
controleren de aanwas van roepingen in de kerk.
Wij weten trouwens dat Jezus zelf er om bad in
nachtelijke uren. De Oogst is groot, zei hij, maar
arbeiders zijn er te weinig. Vraagt daarom de
heer van de oogst arbeiders te sturen-om te oogs-
ten (Mt. 9.37). Wordt er wel echt en intens
gebeden om roepingen ? Ook buiten Roepin-
genzondag ? Is het "vurig geloof dat bergen ver-
zet" in ons wanneer wij bidden om roepingen?

K.SJ. Proven
Zaterdag gaan we met de Sloebers en Kastaars
balspelen, dus iedereen wordt verwacht om
13.30 u. Leidersvergadering zaterdag om 11 u.

Bidt dit gebed voor priesterroepingen
Heer jezus Christus,
Gij hebt gezegd:

..De oogst is groot ... "
en op dat woord

zijn door de eeuwen heen
ontelbaar velen opgestaan

en gaven allespnjs.
Wij bidden U

zend ook in deze tijd
Uw Geest die stuwkracht is.

Zie met liefde neer
op onze gezinnen,

onze gemeenschap, onze parochie.
Roep jonge mensen tot Uw dienst,

opdat zij' in Uw spoor
de weg van zetfoergete» liefde gaan.

Geef aan hen een trouw hart
dat Uw roepstem blijft horen

en eenvoud in denken en doen,
om U geheel toe te behoren.

H. Man'a, Moeder van de Kerk,
bid voor ons. Amen.



Ons
Parochieblad

'1 Prov~n

PRIESTERVAN DIENST (v. 3 tot 9 mei)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 01 84
KERKBEDIENDE: André Bouw-Bryon A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke tel. 42.27.91 (1 mei)

Bal tel. 3000.72 (2-3 mei)
Veearts Goethals tel. 3002 67 (1 mei) .

Busschaert tel. 44.53.63 (3 mei)
Apoteek Vanacker - Leisele

Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 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 1 mei - H. Jozef
. 8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 mei .
17 u. Gez. jaarrnis'v. Valeer Decaesteker-
Defrancq Anna

Zondag 3 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2'; Gez. 6-wekenmis v. Hugo Ca-
merlynck, echtg. v. Lena George

Maàndag 4 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders
Dinsdag 5 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,
bijz. int.

Woensdag 6 mei .
8 u. H. mln. bijz. overl.
Donderdag 7 oiei
8 u. H. mis v . bijz. over\. (M.)
Vrijdag 8 mei
B.u. H. mis t.e,v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 mei
17 u. 1<Gez. 6-wekenmis v. ·Albert
Wyffels, echtg. v. Maria Decaesteker

.Zondag 10 mei
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen

21' Jaargang Nr. 18 3 mei 1992 Yerantw. uirg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonsen

10 u. Gez. jaarmis v . Richard Vanrenter-
ghem-Vermeulen Margriet en zoon Dirk

Bidden voor Priesterroepingen
Ter gelegenheid van roepingenzondag 10 mei
wordt een dekanale gebedsavond ingericht op
dinsdag 5 mei om 20 u. in de Sint-Bertinuskerk
te Poperinge. Het thema van de gebedswake is :
••De priester: in Gods naam ... mens voor de
mensen". Mensen hebben priesters nodig om
hun eindbestemming te bereiken. God heeft
priesters nodig die in zijn naam de mensen
bijeenbrengen als broeders en zusters, die in zijn
naam zorgen voor de mensen, woorden van
leven spreken en het brood des levens breken.
Op de dekanale gebedsavond bidden wij met
velen eensgezind en met aandrang dat God ons
zulke mensen geeft, en dat hij alle priesters in
hun roeping bevestigt.

Daarom
Zondag a.s. wordt in heel de Kerk ROEPlN-
GENZONDAG gevierd. Een dag van bezinning
en gebed rond roepingen. De omhaling van die
dag is voor het WERK DER PRIESTERROEPIN-
GEN . Ze is bestemd om in het kostgeld van
bepaalde seminaristen te helpen voorzien en om
bij te dragen in de globale werkingskosten van
het grootseminarie van Brugge. Oprechte dank
voor uw bijdrage. Op dit ogenblik is er een
GROOT TEKORT AAN ROEPINGEN in ons
land. In veel andere landen zijn de vormingshui-
zen te klein. Roepingen zijn een GAVE VAN
GOD. WIJ MOETEN EROM BIDDEN zoals
Jezus zegt: ••De oogst is groot, arbeiders zijn er
weinig. Bidt de Heer van de oogst dat Hij arbei-
ders zendt om. te oogsten".

Bedevaart Oostakker
Donderdag 14mei - 64' dekenale bedevaart naar
O.L.Vrouw van Lourdes in Oostakker. Terugkeer
langs St.-Andriesabdij Zevenkerken, Loppem.
Vertrek 8 u. Grote Markt, Poperinge. Terug om
19 u. De bedevaarders worden afgehaald bij de
kerk van hun dorp.
Prijs 300 fr. Nu inschrijven bij Francine Struye.

Postkantoor Proven
Vanaf 4 mei 1992 zal het postkantoor Proven
alleen nog in de voormiddag open zijn, en dit
vanaf 9.15 u. tot 12.15 u.

Gevonden
In de Roesbruggestraat. een bruine portemonnee
met 31 fr. en een autosleutel. Terug te bekomen
in de pastorie.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 23 april. 71 deelne-
mers. 9 wonnen 3 partijen: Pacco M. 395, Soe

nen D. 370, Claeys M. 353, Delerue R. 346,
Devroedt G. 321, Moninck M. 320, Depuydt I.
307, Vanacker C. 307, Vaningelandt R. 301.
Volgende kaarting op donderdag 14 mei.

K.V.L.V. Proven
Iedereen is ooit wel eens moe geweest. Het is een
normaal verschijnsel dat bij het leven hoort. Ken
jij ook dat prettig gevoel na een geslaagde in-
spanning, of dat onaangenaam gevoel dat niet
overgaat, dat niet bij je hoort.
Maandag 4 mei om 20 u. in zaal ••St.-Elooi"
komt Mevr. Hilde Lemaire hierover spreken en
misschien nuttige tips geven.
Aangenaam samenzijn met een heerlijke koffie-
tafel en tombola hoort vast bij deze laatste verga-
dering van dit seizoen.

TSC-Voetbalnieuws
Proven heeft opnieuw een kampioenenploeg.
Sinds zaterdag 11.zijn de paarswitte preminie-
men kampioen. Hartelijk proficiat aan alle spe-
lertjes. alsook een pluim voor trainer Peter en
begeleiders Eddy en Noël.
Zo de scholieren zaterdag a.s. één puntje wegka-
pen op het veld van Hollebeke telt TSC meteen
een tweede kampioenenploeg binnen haar ran-
gen.
Zaterdag 16 mei organiseert TSC een grandioos
bal met als gastvedette Will Tura. Plaats: West-
hoek Expo te leper. Kaarten in vooryerkoopkos-
ten 250 fr. en zijn te verkrijgen bij bestuursleden
en spelers.

Verbroedering met Obterre : 20 jaar!
Het begon inderdaad allemaal in 1972, toen een
delegatie uit het toen nog zelfstandige Proven
voor het eerst naar Obterre trok. Sindsdien is er
een hechte band gegroeid en zijn zovelen, één
keer of meer, gaan verbroederen in dat lieflijke
dorpje of zijn in Proven als gastheer opgetreden.
En zij die de smaak te pakken kregen, konden
het niet meer laten !
Onze Fransevrienden vinden dat dit moet worden
gevierd : thans reeds plannen zij een lustrum-
verbroedering in het weekend van vrijdag 28 tot
en met zondag 30 augustus e.k. Tevens hopen iij
dat de Provenaars talrijk zullen aanwezig zijn in
Obterre : ondermeer de harmonie, de brandweer,
zij die er in 1972 bij waren, enz ...
Teneinde alles praktisch te kunnen organiseren -
er worden Europese subsidies aangevraagd ter
delging van de kosten - is het wenselijk nu reeds
te vernemen wie deze veelbelovende verbroede-
ringstrip wenst mee te maken.
Geïnteresseerden gelieve dit te melden bij
Guido Berten (tel. 30 03 67), Pieter Top (tel.
kantoor 30 12 91) of Werner Claeys (tel.
3000 16). We proberen er, zoals in het verle-
den, iets prachtigs van te maken!



PRIESTER VAN DIENST (v. 10 tot 16 mei)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraen tel. 30.15.55 (9-10 mei)
Veearts Vandenberghe tel. 38.81.60 (10 mei)
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO Q4 31 (M. Deschurrere)
POPERI GE: teU3 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, Obrerresrr. 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 8 mei
8 u. H. mis r.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 mei
17 u. I' Gez. 6-wekenmis v. Alben Wyf-
fels, echtg. v. Maria Decaesteker

Zondag 10 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Richard Vanrenter-
ghem-Vermeulen Margriet en zoon Dirk

Maandag 11 mei
8 u. H. mis v. over!. broer v.LW. (C.W.)
Dinsdag 12 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,
bijz. int.

Woensdag 13 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 14 mei
8 u. H. mis v. over!. ouders
Vrijdag 15 mei
8 u. H. mis r.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 mei
17 u. Gez. jaarmis v. René Deraeve-
Thoris Julienne en over!. kinderen en
familie

Zondag 17 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang r. llJ 10 mei 1<)')2 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

10 u. )' Gez. 6-wekenmis v. Guillaume
Desmyter, wedn. v. Alice Louwage

Ter herinnering
De Eerste Kommunie gaat door op O.L.Heer
Hemelvaartdag, donderdag 28 mei om 10.30 u.

Plechtige Kommunie en H. Vormsel
Op zondag 31 mei om 10.30 u. De Vormheer dit
jaar is E.H. Louis Maertens. sekretaris in het bis-
dom Brugge. Voor de volgende leerlingen:
I. Boeraeve Peter, Blekerijweg 41, Pr.
2. Busschaert Koen, Blekerijweg 39, Pr.
3. Cam bron Joachim, Blekerijweg 92, Pr.
4. Catel Melanie, Eekhoute 2, Pr.
5. Delanote Veerle, Courhoflaan 23, Pr.
6. Dennekin Diëgo, Eekhoute 11, Pr.
7. Dever Frederik, Blekerijweg 54, Pr.
8. Lelieur Tom, Roesbruggesuaat 8, Pr.
9. Monkerhey Bart, Eekhoute 20, Pr.
10. Pecqueux Sabrina, Eekhoute 43, Pr.
1I. Re~heere Ilse Blokweg 1L Pr.
12. Ryckeboer Klaas, Viooltjesveld 12, Pr.
13. Ryon Liesbet. Roesbruggesrraat· 3, Pr.
14. Terriere Arne, Eekhoure 41, Pr.
15. Top Thijs, Montefoulstraar 4, Pr.
16. Vanderhaeghe Nele, Blasiussrraat 83, Kr.
17. Vandrornme Griet, Eekhoute 8, Pr.
18. Vanhee Benen, Hapjesstraat 12, Kr.
19. Vermeulen Jeroen, Obterrestraat 56, Pr.
20. Yde Ann, Blasiussrraat 63, Kr.

K.S.). Proven
Zaterdag aanstaande is er geen aktiviteit, maar
de hele leiding wordt zaterdagnamiddag om
13.30 u. verwacht aan het lokaal voor een werk-
vergadering.

In de meimaand
is er iedere avond om kwart voor zeven paternos-
ter aan de grot.

T.S.C. Voetbalnieuws
• Na de preminiemen zijn nu ook de TSC-
scholieren kampioen. Hartelijk proficiat aan alle
spelers en een pluim voor trainer Alain en bege-
leider Danny. Het Proven se voetbal zit dus dui-
delijk in de lift. Doe zo voort, paars-wit 1

• Nog maar 10 dagen scheidt ons van het gran-
dioos bal met Will Tura in de Westhoek Expo te
Ieper. De spelers en het bestuur rekenen op de
aanwezigheid van alle TSC-sympathisanren.
Volgend seizoen treedt Proven met liefst 8 ploe-
gen aan in de Belgische voetbalcompetitie. Kaar-
ten in voorverkoop kosten 250 fr. en zijn te ver-
krijgen bij spelers en besruursleden.

Jeugdmuziek
Zondag 10 mei IS er opnieuw repetitie op de
gewone uren 1

Voor de K.B. Gepensioneerden
We fietsen weer. Wie gaat er met ons mee,
iedere maandag vanaf mei tot september' We
vertrekken om 14.30 u. op het Marktplein.

Zuivelhandel Michel Devooght
Deze week is er vrijdag ronde i.p.v. zaterdag.

Roepingen-Zondag
Zondag a.s. wordt in heel de Kerk ROEPINGEN-
ZONDAG gevierd. Een dag van bezinning en
gebed rond roepingen. De omhaling van die dag is
voor het WERK DER PRIESTERROEPINGEN. Ze is
bestemd om in het kostgeld van bepaalde seminaris-
ten te helpen voorzien en om bij te dragen in de glo-
bale werkingskosten van het groorseminarie van
Brugge. Oprechte dank voor uw bijdrage. Op dit
ogenblik is er een GROOT TEKORT AAN ROE-
PINGEN in ons land. In veel andere landen zijn de
vormingshuizen te klein. Roepingen zijn een GAVE
VAN GOD. WIJ MOETEN EROM BlODE zoals
Jezus zegt: "De oogSt is groot, arbeiders zijn er wei-
nig. Bidt de Heer van de oogsr dat Hij arbeiders
zendt om te oogsten".

BijJacques Berquin
Zaterdag aanstaande 9 mei gesloten.

"De zondagsmis in opspraak"
(uit het boekje van Jos Vanloo sj.)
IK VERVEEL ME DAAR
Vraag: Waarom iedere week naar die vervelende
bijeenkomst gaan die men de Eucharistieviering
noemt? Een viering moet voor mij een feest zijn. En
bekijk me die feestelijke gezichten in de kerk eens 1

Antwoord: Er zijn vele manieren van feestvieren,
elk met hun eigen stijl. Toen koning Boudewijn in
het parlemenr gehuldigd werd bij zijn ambtsjubi-
leurn, kon de eerste minister toch moeilijk een feest-
neus opzetten ? Bierfeesren hebben een andere stijl
dan de akadernische zitting waarmee men een schrij-
ver huldigt. De Bloedprocessie van Brugge ziet er
anders uit dan een optocht. Moederkesdag heeft een
andere sfeer dan het "feest van de Vette Os" ... Zo
heeft de Eucharistieviering ook een eigen stijl, een
religieuze stijl. Die kan variëren van land tot land :
een zuiderling drukt zich uitbundiger uit dan een
koele noorderling. Die ook kan variëren volgens de
leeftijd van de deelnemers : een jeugdmis heeft een
andere stijl dan de konventsmis van een abdij. Ook
de omstandigheden vragen een aangepaste kledij :
Kerstmis wordt anders gevierd dan Pinksteren, en
een huwelijksmis is geen uirvaarrlirurgie. Het is een
hele opgave voor priesters en lirurgische werkgroepen
om van iedere Eucharistieviering iets te maken dat
iedereen aanspreekt. Het is dikwijls boven hun
krachten en mogelijkheden. Maar men moet toch
toegeven dat er met veel goede wil gewerkt wordt, en
dat er ook mooie resultaten bereikt worden. We moe-
ten de inzet van zoveel mensen waarderen en aan-
moedigen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 mei)
E.H. Decadt, past. Haringe tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (16-17 mei) tel. 40.01.92
Veearts Vulsteke (17 mei) tel. 33.41.17
Apoteek Blanckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE--: fe-k-3004 -31 (M. Deschurtere)
POPERINGE: teU3 31 16 (W.-G. Kt.)
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 15 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 mei
17 u. Gez. jaarmis v. René Deraeve-

Thoris Julienne en over!. kinderen en
familie

Zondag 17 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. Guillaume

Desmyter, wedn. v. Alice Louwage
Maandag 18 mei
8 u. H. mis v. over!. kinderen en fam.
Dinsdag 19 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.

intentie
Woensdag 20 mei
8 u. H. mis Le.V. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 21 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank

en bijzondere intentie
Vrijdag 22 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Rachel Devos, echt-

gte. v. André Degraeve
Zondag 24 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 20 17 mei 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez,
echtg , v. Maria Fockenoy

K.B.G. Dagreis
Voor de dagreis die doorgaat op dinsdag 26 mei
naar de Beekse Bergen Safari Park in Nederland,
zijn nog plaatsen vrij. 's Morgens vertrek om
7.30 u. De prijs bedraagt 750 fr. Inschrijven bij
de bestuursleden vóór 18 mei.

K.S.]. Proven
Vrijdag: 19.30 u. Vergadering leiding.
Zaterdagnamiddag is er aktiviteit vanaf 13.30 u.
tot 16.30u.

Eekhoute en zijn bewoners
Omdat vele mensen zeggen: "Wie woont er
daar allemaal op Eekhoute ?", volgt hier daar-
om een lijst van die laatst en voorlaatst op Eek-
houte gebouwd hebben :

Eekhoute n :
1. Catel Eddy-Struye Nadine 2
2. Devos Raoul-Bouve Rita 4
3. Desomer Marc-Bardeyn Christine 6
4. Vandromme Danny-Maes Rita . 8
5. Peperstraere Gratien-Versaevel Roza 10
6. Verschaeve Patrick-Vandewalle Mia 12.
7. Debergh Marc-Buysschaert Annick 14
8. Ostyn Arthur-Denys Magda 16
9. Busschaert Paul-Dewickere Nadine 18

10. Monkerhey Guido-Muylle Thérèse 20
11. Butstraen Guido-Rousseeuw Annette 22
12. Vanderpaelt Gui-Verackx Lieve 24
13. Deleu Rik-Devos Linda 26
14. Demaeght Rudi-Vandebussche Martine 28
15. LahayeJean-Pierre-Struye Christine 30

Eekh.oute III
1. Vandromme Franky-Dehondt Conny 103
2. Wed. Dewippe-Verbiese Agnes 101
3. Courtouw Hans-Boone Carine 99
4. Overbergh Geert-Defever Lilianne 97
5. Parreyn Marnick-Dewickere Gerda 95
6. Knockaert Marnix-Devos Caroline 93
7. Brysbaert johan-Butaye Annick 91
8. Mahieu Roland-Degraeve Nadine 89
9. Beun Ghyl-Dumon Carry 87

10. Deleforttie Marnix-Lozie Mia 85
11. Matton Marc-Willems Erna 83
12. Knockaert Albert-Lalleman Georgette 57
13. Vanhee Rik-Seghers Martine 59
14. Vanhoorn Roland-Herkelbout Rita 61

Nota : volgt nog : Eekhoute I.

Zijn er dan geen vuurheiligen in plaats van
ijsheiligen ?
Want: Warm is beter dan koud, zacht is beter
dan streng, hart is beter dan hard.

Waardoor dat Pancratius, Servatius en Bonifa-
cius de naam van ijsheiligen verdiend hebben,
weet ik niet want volgens de historie waren ze
alle drie vurige kristenen .

PANCRATIUS martelaar (290 tot 304). Dus
14 j. oud. Wanneer een jonge man, amper 14
j. oud, plots sterft, is dat een schokkende
gebeurtenis. Wanneer een jonge man, bijna
nog een kind vrijwillig de dood ingaat,
omwille van zijn overtuiging, dan toept dat bij
ons vraagtekens op. De 14-jarige Pancratius
stond voor de keuze : zijn geloof afzweren en
leven of trouw blijven aan het geloof en ster-
ven. Hij onderging de marteldood in 't jaar
304.

SERVATIUS : Eén van de eerste christenen in
ons land van wie wij de naam kennen is Serva-
tius, bisschop van Tongeren en Maastricht. Hij
leefde in de vierde eeuwen was afkomstig uit
het oosten. Hij kwam naar het toen nog primi-
tieve westen om er bet christendom te yerkon_

digen. Er was in de dagen van Servatius grote
verdeeldheid binnen de geloofsgemeenschap.
Met volharding heeft Servanus geijverd voor
het behoud van de eenheid binnen de kerk.
Zo was hij een trouw dienaar van de Heer, die
wil dat allen één zijn in liefde en betrokken-
heid op elkaar. Servanus stierf op Pinkster-
maandag, 13 mei 384. Zijn lichaam werd bij-
gezet in de Servatiuskerk te Maastricht, waar
nu nog zijn relikwieën bewaard worden.

BONIFACIUS : daar vind ik niets over, maar
voortgaande op zijn naam : bonus-facere =
wel doen = weldoener.

De moeite waard
't Is zeker meer dan de moeite waard om te pro-
beren, wat te doen :

1. beleefd en voorkomend zijn voor mijn huis-
genoten

2. extra tijd maken voor ieder kind
3. een bijzondere attentie voor oude mensen

thuis
4. een bezoek brengen aan zieken of bejaarden

uit mijn buurt en bidden
5. een punt zetten achter een ruzie
6. een karweitje gaan opknappen bij mensen

die geen vaklui kunnen betalen
7. moet ik niet dringend geleend geld terugge-

ven?
8. een eenzame uirnodigen aan tafel
9. een nieuwe inwoner bezoeken

10. een brief schrijven naar een missionaris
11. is er niet iemand die reeds lang op een tele-

foontje wacht ?
12. vergat ik de attentie niet op een verjaardag?
13. heb ik al dank gezegd voor het werk van

vader en moeder ?



PRIESTER VAN DIENST (v. 24 rot 30 mei)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40.01.84
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (23-24 mei) tel. 40.00.20
Veearts Busschaert (24 mei) tel. 44.53.63
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUOJ)R ~t4
KROMBEKE: te!.3O 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: teU3 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 teUO 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30 03 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40 00 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Kruisdagen
Maandag 25 mei - dinsdag 26 mei en
woensdag 27 mei H. missen voor de
vruchten der aarde.

Vrijdag 22 mei
8 u. H. mis r.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Rachel Devos, echt-
gte. v. André Degraeve

Zondag 24 mei
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez,
echtg. v. Maria Fockenoy

Maandag 25 mei - Kruisdag
8 u. H. mis v.d. vruchten der aarde
Dinsdag 26 mei - Kruisdag
8 u. H. mis v.d. vruchten der aarde
Woensdag 27 mei - Kruisdag
17 u. Gez. mis v.d. leden en over!.
leden v.h. Wit-Gele Kruis

Donderdag 28 mei - Ons Heer Hemelv .
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. Eerste Kommunie v.d. kleinen
met hun ouders en familie

Vrijdag 29 mei
8 u. H. mis r.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 21 24 mei 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaett

2. Boeraeve Carmen, Blekerijweg 41, Pr.
3. Borra Vicky, Roesbruggestr. 14, Pr.
4. Busschaert Lore, Eckhoute 18, Pr.
5. Butstraen Sven , Eekhoute 22, Pr.
6. Cayzeele Ilse, Eekhoute 5, Pr.
7. Deleu Irnke , Eekhoute 26, Pr.
8. Deleu Saartje , Eekhoute 26, Pr.
9. Descamps Els, Couthoflaan 15, Pr.
10. Gruwez Sofie, Eekhoute 7, Pr.
11. Huyghe Lindsay, Haandekotsrraar 3, Pr.
12. Missiaen Thijs, Hapjesstraat 5, Pr.
13. Ryon Toon, Moenaardestr. 63, Haringe
14. Simpelaere Janne, Canadaweg 40, Pr.
15. Top Thomas , Teren burgseweg 6, Pr.
16. Vandenbroucke Nele, Roesbruggesu. 2, Pr.
17. Vanderhaeghe Tine, Blasiusstr. 83, Pr.
18. Vandromme Ans, Eekhoute 8, Pr.
19. Vandromme Jill, Blekerijweg 12, Pr.
20. Verhille Bert, Uilegatstraat 11, Pr.
21. Vermeersch Marieke, Blekerijweg 88, Pr.

Brandstichting 22. Weemeeuw Tom, Uilegatstraat 5, Pr.
In de grot' van O.L.Vrouw te Proven. De offerblok 23. NotredameJessica, Hardenbergstrasse,
15 ronduit een stalen kast en ISomgeven door een Ludenscheid (Duitsland)
stevig houten omhulsel, met daaraan verbonden _ De eerste kornrnunikanten hebben een speciale
aan de rechterkant door een dubbel houten bak om --plaats. Bij het binnenk men in de kerk blijven ze
aarsen-ra te v~ftIcn--veor--clCf?elovtgen die-een echter bij vader en moeder staan, rot dat hun naam
offerkaars willen plaatsen lil de Ijzeren stelsels en wordt afgeroepen. Dan pas komen ze vooraan bij
aansteken. Dat is een schone devotie. Maar Iemand het altaar staan.
heeft er niets beters op gevonden van de kaarsen _ Ook de vaders en moeders hebben een voorbe-
die in die houten bakjes rechtstaan aan te steken houden plaats, onmiddellijk achter de Eerste Kom-
met het gevol~ dat er brand 15 ont~:aan : het hou- mumkanren (naam op een briefje op uw stoel). De
ten omhulsel IS verbrand en zelfs e~n van de hou- overige familieleden zitten elders in de kerk.
ten banken IS door brand beschadigd en.ook het _ Om de plechtigheid zo weinig mogelijk te storen
gewelf van de grot lil natuursteen IS lelijk zwart zal er iemand aanwezig zijn om te fotograferen.
gerookt. We weten n.atuurhJk niet van wie het IS. _ Vaders en moeders, dank voor uw medewerking.
Het moet gebeurd zIJn zondag laatst 17 mei lil de
voormiddag. Ik dank de mensen die mij op de
hoogte hebben gebracht.
We zullen zeker alles herstellen en kuisen. Brand-
stichting is natuurlijk al een erg feit. Moest het
elders gebeuren, dan zouden de gevolgen zeer
zwaar kunnen uitvallen. Grote mensen doen dat
niet. 't Ware wellicht goed, moesten de ouders
thuis eens informeren bij hun kinderen of ze deze
zondagvoormiddag 17 mei 't een of 'r ander zou-
den bemerkt hebben in of rond de grot.

Dank, Pastoor van Proven

Zaterdag 30 mei
17 u. Gez. mis v. d. leden en over!. leden
V.h. A.C.W. Proven

Zondag 31 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. P!. Kommunie met H. Vormsel
van de vormelingen met hun ouders,
peters en meters en familie.

In de Heer ontslapen
- Daniël Descamps, echtg. v. Paula Deweerdr,
overl. te Proven op zaterdag 16 mei '92 in de leef-
tijd van 57 j. en die vrijdag 22 mei '92 om 10 u. te
Proven wordt begraven.
- André Louagie, pastoor van Roesbrugge en Sta-
vele, overl. te Roesbrugge op woensdag 13 mei '92
in de leeftijd van 67 j. en die dinsdag 19 mei om
10.30 u. te Roesbrugge werd begraven.

Opendeurdag
Op 7 juni opent het rusthuis te Proven voor het
eerst haar deuren. Voor velen is het rusthuis nog
steeds een plaats met een zeer hoge drempel.
Nochtans hebben deze mensen zich heel hun leven
ingezet voor hun gezin en hun dorp. We zijn hen
wat verschuldigd. Bejaarde mensen hoeven niet
uitgeteld of afgeschreven te worden. Vergeet hen
dan ook niet en breng hen af en toe een bezoekje,
te beginnen op 7 juni. Vanaf 13.30 u. tot 18 U. is er
koffietafel met zelfgebakken pannekoeken.

Worden uitgenodigd tot de Eerste Kommu-
nie op Ons Heer Hemelvaart, donderdag 28
mei om 10.30 u.
1. 8lanckaert Bart, Canadaweg 41, Proven.

K.SJ. Proven ...
Leidingsvergadering : zaterdag om 11 u. Activiteit
voor leden op zat. van 13.30 tot 16.30 U.

K.B. Gepensioneerden
Volgende kaarring op vrijdag 29 mei.

Rerurn Novarum
Op zaterdag 23 en zondag 24 mei is er vóór en na
de missen de jaarlijkse omhaling met omslagen ten
voordele van Wereldsolidariteit. wij rekenen op Uw
steun, die is er nodig. De mis op zaterdag 30 mei
om 17 u. staat in het teken van Rerum Novarum en
wordt opgedragen voor de levende en overleden
leden van het Algemeen Christelijk Werkersver-
bond. Op don. 28 mei om 19 u. is er prijskaarting
voor de leden bij Gilberte Dever.

Jaarlijkse reis K. V.L. V.
Op dinsdag 2 juni. We vertrekken hier op de markt
te Proven om 6.50 u. stipt. - 9 u. Bezoek speel-
goedmuseum + koffie inbegrepen. Rondrit door
Mechelen met gids. Bezoek aan de Sint-Rornbouts-
kathedraal. - 12.30 u. Middagmaal in "Volksbe-'
lang" bij kathedraal. Prijs 320 fr. p.p. - 14.30 u.
Vertrek "Planckendael". Rondgang met gids.
Thuiskomst rond 20.30 u. - Prijs 750 fr., gids en
inkom inbegrepen. Inschrijven bij Simonne.



PRIESTER VAN DIENST (v. 31 mei tot 6 juni)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (28 mei) tel. 30.03.38
Dokt. Melis (30-31 mei) tel. 38.87.55
Veearts Goethals (28 mei) tel. 30 02 67
Veearts Vandenberghe (31 mei) tel. 38.81.60
Apoteek Regheere (28 mei) - Proven
Apoteek Dubacre 01 mei) - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: rel.êü 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te!.30 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te!.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. 300348-300365-300325

Woensdag 27 mei
17 u. Gez. mis v. d. leden en over!. leden

v.h. W.G.-Kruis
Donderdag 28 mei - O.H. Hemelvaart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. Eerste Kommunie v.d. kleinen

met hun ouders en familie
Vrijdag 29 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 mei
17 u. Gez. mis v. d. leden en over!. leden

v.h. A.C.W. Proven
Zondag 31 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. P!. Kommunie met H. Vormsel

v.d. vormelingen met hun ouders, pe-
ters en meters en familie

Maandag 1 juni
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Dinsdag 2 juni
8 u. H. mis v. over!. broer v. I.W. (I.W.)
Woensdag 3 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
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Donderdag 4 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.

intentie
Vrijdag 5 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 juni
17 u. Gez. mis v. Jozef Dewulf, echtg. v.

Maria Deberdt, vwo familie en geburen
Zondag 7 juni - Sinksen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3" Gez. ö-wekenmis v. Hugo Ca-

mer!ynck, echtg. v. Lena George

Geboorte
Matthias Peperstraete, z. v. Gijs en Lutgart
Wemaere, Molendreef 12, Proven (geb. te Roe-
selare op 25 mei '92).

K.A.V.
Zoals ieder jaar starten we met onze fietstochten, en
dit op 3, 10, 17 en 24 juni. We venrekken telkens
op woensdagavond om 19 u. bij Gilbette Dever.

Opendeurdagen
Raf Iamaire-Baes en Jozef Vandeputte-Dannee]
nodigen U uit op hun Opendeurdagen op zaterdag
6, zondag 7 en maandag 8 juni in de Terenburgse-
weg 3 te Proven. Open vanaf 9 u.

Opendeurdag Rusthuis Proven
Op 7 juni opent het rusthuis te Proven haar deu-
ren. Vanaf 14.30 u. tot 18 u. is er koffietafel met
zelfgebakken pannekoeken. Van harte welkom.

Worden uitgenodigd samen met hun ouders
en familie tot de Eerste Kommunie op O.H.
Hemelvaart op don. 28 mei '92 om 10.30 u.
De Eerste Kommunikanten samen met vader en
moeder en de familie. Er zijn voorbehouden plaat-
sen voor de Eerste Kommunikanten en hun ouders.
Bij het binnenkomen in de kerk blijft de Eerste
Kommunikant nog even bij zijn vader en moeder
staan totdat zijn naam wordt afgeroepen. Dan pas
komt het kind op zijn voorbehouden stoeltje
plaatsnemen. Wees a.u.b. op tijd.

TekenschooI afdeling Proven
Ter gelegenheid van de kermis op 7 juni is er een
open "teken- en boetseerwedstrijd" voorzien,
ingericht door de plaatselijke leerkracht. De aktivi-
teit gaat door van 16 u. tot 18 U. op het Alexis-
pIein. Alle leerlingen van de lagere school kunnen
deelnemen. Wil je gratis deelnemen, kom dan
gewapend met een grote plastiekzak of schon naar
de plaats van afspraak. Alle andere materiaal wordt
door de Poperingse tekenschooI ter beschikking
gesteld. Het Provense Feestcomité zorgt voor de
prijzen en die worden uitgereikt in zaal "Sint
Elooi" om 18.30 u.

K.A.V.
Op dinsdag 9 juni brengen we een bezoek aan het
"Talbot House" te Poperinge onder begeleiding
van een gids. We venrekken per fiets om 13.15 u.
op de marktplaats. Voor wie het niet kan per fiets,
wordt gezorgd voor autovervoer . Gelieve voor deze
uitstap uw naam op te geven bij Mevr. Deberdt-
Cauwelier vóór 1 juni.

Oprreden van Provense vedette
Zaterdagavond treedt Chris Borra op in zijn eigen
dorp. Daarbij organiseren de Noorritjes ook een
pikante show (mascara). De toegang tot de tent op
het Eekhoute-terrein bedraagt 150 fr. Kaarten in
voorverkoop zijn te verkrijgen in café "Sint Elooi"
(tel. 057/30.04.83) aan 120 fr.

K.SJ. Proven
Vanaf volgende week geen aktiviteit meer, dit
omwille van de examens. Samenkomst van de lei-
ding op vrijdag om 19 u.

Beste ouders van onze- Vormelingen,
Pl. Kommunikanten
Graag willen we nog enkele afspraken maken.
Mogen we vragen alle richtlijnen te volgen ?
- Gelieve voor de vorrnselplechtigheid ruim op tijd

te komen, vooral de familieleden die een goede
plaats in de kerk wensen. Voor de vormelingen,
de ouders en de vorrnselmeter of -peter zijn er
plaatsen voorbehouden in de kerk.

- Zoals vorige jaren hebben we gezorgd voor een
fotograaf en een video-operateur die de belang-
rijkste momenten van de eucharistieviering op
beeld zullen vastleggen. Achteraf is elk gezin vrij
foto's of video-opnamen te bestellen. Op deze
manier kunnen we de ouders geruststellen : deze
mooie dag in het leven van uw kind zal "vereeu-
wigd" worden en niemand hoeft zich zenuwach-
tig te maken tijdens de plechtigheid.

- Alle vormelingen worden met hun ouders en met
hun vorrnselmeter of -peter uitgenodigd tot de
receptie die door Mijnheer Pastoor wordt aange-
boden in zaal St.-:Jozef, onmiddellijk na de mis,
waar meteen ook een groepsfoto wordt genomen.

Wij wensen ouders en vormelingen een fijne dag
op 31 mei en groeten,

M.Ollivier F. Yde

P.S. Ouders die een getuigschrift wensen voor een
dag verlof op het werk, kunnen dit bekomen bij
Frans Yde.

Wie wordt uitgenodigd tot de receptie in de
zaal St. Jozef na de Vormselplechtigheid ?
De vormelingen, de ouders, de peter of meter van
de vormeling, de muziekmaatschappij, de leer-
krachten, het schoolcomité, de kerkfabriek, de
kerkbedienden, de gemeenteraadsleden van Pro-
ven, de pastoor en de vorrnheer.



PRIESTER VAN DIENST (v. 7 tot 13 juni)
E.H. Decadt, past. Haringe tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (6-7 juni) tel. 30.06.37
Dokt. Vandercruysse (8 juni) tel. 30.06.47
Veearts Vulsteke (7 juni) tel. 33.41.17
Veearts Busschaert (8 juni) tel. 44. 53.63
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 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 5 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 juni
17 u. Gez. misv.JozefDewulf, echtg. v.

Maria Deberdt, vwo fam. en geburen
Zondag 7 juni - Sinksen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Hugo Ca-

merlynck, echtg. v. Lena George
Maandag 8 juni - 2' Sinksen
9 u. Dienst v. ave rl. parochianen en oud-

strijders van beide W.O.
Dinsdag 9 juni
8 u. H. mis v. overl. ouders en schoon-

ouders
Woensdag 10 juni
8 u. H. mis v. overl. familielid
Donderdag 11 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 12 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 juni - St. Antonius
17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Alben Wyf-

fels, echtg. v. Maria Decaesteker
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Zondag 14 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. l' Gez. 6-wekenmis v. André Top,

echtg. v. Elisabeth Vandenberghe

Geboorte
Kevin Devos, z.v. Eric en Mia Dennekin, Renin-
gestraat 4, Proven (geb. te Poperinge op 27 mei
'92).

Proven Sinksenkermis 1992

Vrijdag 5 juni
• Vanaf 15 u. : start van de FOTOZOEK-
TOCHT in de Obterrestraat. Deelname is moge-
lijk tot vrijdag 12 juni (12 uur). Inschrijving in
café Sint-Elooi of café Het Rozenhof (50 fr.).
Prijsuitdeling : vrijdag 12 juni om 20 u.
Inrichting: Obterrestraatcornité.

Zaterdag 6, zondag 7 en maandag 8 juni
• OPENDEURDAGEN bij Rik Ryon.
Tentoonstelling van keramiek, potten en koper-
sculpturen .

• OPENDEURDAGEN in de Radio- en T.V.-
zaak bij Raf Larnaire.

Zaterdag 6 juni
• 20 u. : KERMISBAL in zaal Het Rozenhof.
Gratis inkom.

Zondag 7 juni
• Vanaf 13.30 u. : OPENDEURNAMIDDAG
IN HET RUSTOORD. Koffietafel met zelfge-
bakken wafels en pannekoeken (75 fr./pers.).
De opbrengst is bestemd voor een dagreis van de
bejaarden.

• Vanaf 15 u. tot 18 u. : optreden van de
Muziekmaatschappij DE VOLKSVREUGD in de
dorpskom.

• Vanaf 16 u. tot 18 u. : PANEELSCHILDE-
REN EN WERKEN MET KLEI voor alle kinde-
ren van. de lagere school op het Alexisplein.
Inrichting: lokale vrije tekenacademie.

• Vanaf 18 u. : STREETPARADESHOW with
The Streetparadeband THE PLAYBOYS.
Bandleader : Johan Laheye.

• 's Avonds : doorlopende optredens van een
ACCORDEONIST, een GITARIST-ZANGER,
een DOEDELZAKSPELER en een HARMONI-
CASPELER in de dorpscafé's.

Maandag 8 juni
• Vanaf 10 u. : REUZE SPRINGKASTEEL bij
café Het Rozenhof. Gratis voor alle kinderen.
• Vanaf 14.30 u. : PROVELO. Bij ieder café
wordt met de eigen fiets een behendigheidsproef
afgelegd. Inschrijven tot 16 u. in café De Zwaan
bij G. Oever (50 fr.). Prijsuitdeling om 18.30 u.
in café Het Rozenhof.
• Vanaf 17 u. : GROTE BARBECUE bij café
Het Rozenhof.

Dinsdag 9 juni
• Om 14 u.: KERMISFEEST VOOR DE
GEPENSIONEERDEN in zaal Sint Elooi.

Kerrniskaartingen (vanaf 19 u.)
• Vrijdag 5 juni: café Het Hopland bij A.
Buseyne
• Dinsdag 9 juni: café De Bascule bij G. Pareyn
• Donderdag 11 juni : caFé Het Rozen 0 bij E.
Norebaert.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarring van 29 mei. 67 deelne-
mers, 10 wonnen 3 partijen: Vanhoucke R. 466;
Dever D. 300; Deraeve M. 293; Vercruyce A.
292; Depuydt ]. 286; Noninck M. 279; Kino F.
252; Lejeune A. 250; Froyman M. 244; Bus-
schaert P. 188. Volgende kaarting op donderdag
11 juni.

A.C.W. Proven dankt.
We houden eraan alle gevers te danken die de
voorbije week ons werk ten voordele van wereld-
solidariteit steunden. De inzameling bracht
10.700 fr. op.
Hartelijk dank. Het bestuur.

Waarom?
Denk eens na op de volgende "waaroms" ?

Waarom heeft een paard een breidel in en teugels?
Waarom heeft een auto remmen, en liefst op
vier wielen en sterke ?
Waarom hebben stromen en rivieren dijken?
Waarom zijn er rode en groene lichten?
Waarom zijn er verkeerstekens velerlei en ten
allen kante?
Waarom rechts rijden?
Waarom snoeit men waterscheuten ?
Waarom wiedt men onkruid en steekt men
distels?
Waarom zijn er pompiers en blusapparaten ?

Op die 9 "waaroms" kun je gemakkelijk zelf een
antwoord geven.
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10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Indevuyst,
echtg. v. Germaine Deroye en
over!. familie

brave dorp, de boze stad") in te richten ter gele-
genheid van de Oktoberkermis. Wie wenst mee
te werken, neme kontakt op met ons.

Namens de feestcommissie, Huberr Bal
Geboorte
Miet Desmadryl, d.v. Wim en Hilde Lejeune ,
Blokweg 3, Proven (geb. te Ieper 3 juni 1992).

Tot kind Gods gedoopt
- Matthias Peperstraere. z.v. Gijs en Lutgart
Wemaere, Molendreef 12, Proven.
- Miet Desmadryl, d.v. Wim en Hilde Lejeune,
Blokweg 3, Proven.

In de Heer ontslapen
Gerda Dewickere, echtgenote van Marnick Par-
rein, oveleden te Proven zondag 7 juni '92 in de
leeftijd van 30 jaar en die zaterdag 13 juni '92
om 10 u. te Proven wordt begraven.

Uit het woord van de Bisschop
"STUDENTENHAVER"
Volgens het woordenboek is studentenhaver een
mengsel van amandelen en rozijnen. Amande-
len kunnen zoet of bitter zijn, en rozijnen zijn
gedroogde druiven. Maar waarom deze toespijs
studentenhaver genoemd wordt, heb ik niet
kunnen ontdekken. Haver is voedsel voor paar-
den, en paarden worden verondersteld hard te
werken. Mijn woordenboek voegt er aan toe :
"de paarden die de haver verdienen, krijgen ze
niet", met als uitleg: die het hardste werkt,
wordt het minste beloond. Dat zal toch wel niet
toepasselijk zijn voor de school of universiteit,
hoop ik.
In deze periode van de blok verdienen studenten
toch wel wat meer haver. Het is een periode van
aanhoudende inzet en stress. Verloren tijd onder
het jaar moet worden ingehaald, of pluk je nu de
vruchten van een regelmatige inzet ? Je moet
wellicht het hoofd bieden aan wisselende stem-
mingen: angst niet tijdig klaar te komen,
vreugde om het verworven inzicht, zenuwen
omdat je zo lang moet stil zitten, genoegen
omdat je rustig kan doorwerken, wrevel omdat
het niet vooruit gaat, spijt omdat je niet vroeger
begon, onmacht omdat je denkt dat je te hoog
gegrepen hebt, groeiend vertrouwen in jezelf, de
opkikker door de eerste resultaten.
We weten dat deze tijd voor jou kan zwaar zijn.
We leven met je mee, we proberen lawaai van
radio, TV of cassettes te vermijden als je aan de
studie bent, eigen spanningen of zenuwen rem-
men we af, en onze kaars brandt voor jou. Het is
een tijd van grotere verbondenheid met elkaar,
met familie en medestudenten, maar het werk
zelf moet jij alleen doen. Het is misschien een
zware test, een confrontatie met jezelf. Ik wens
je daarbij veel moed en volharding.
Studentenhaver: het kan nuttig zijn. Zorg voor
stevige, gezonde voeding; verwacht het niet van
slaap- en pepmiddelen. Neem regelmatig wat
frisse lucht, loop eens een kwartiertje buiten, sla
een korte babbel met een lotgenoot. Doe het op
een afgesproken tijdstip : leg je een eigen ritme
en dagorde op, en hou je eraan. Organisatie is
belangrijk ! •
De blokperiode kan een mooie, vruchtbare tijd
zijn, waarin je groeit als persoon. Je hebt reden
tot dankbaarheid omdat je kan en mag studeren.
Spreek er over met de Heer: Hij is dicht bij jou.
Kijk even naar het kruisbeeld in je kamer, of
neem het kruisje aan je hals in je hand. "Kom,
Heilige Geest. Schenk me je gaven van inzicht
en sterkte. H. Maria, bid voor je studenten."

Roger Vangheluwe, Bisschop van Brugge

PRIESTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 juni)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40.01.84
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve tel. 38.82.71 (13-14 juni)
Veearts Goethals tel. 30 02 67 (14 juni)
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KRUMBEKE: te1.30 0431 (M. Deschurtere)
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. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 12 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 juni
10 u. P!. Begrafenis van Gerda Dewickere,

echtg. v. Marnick Parrein
17 u. 2< Gez. 6-wekenmis v. Alben Wyf-

fels, echtg .. v. Maria Decaesteker
Zondag 14 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 1< Gez. 6-wekenmis v. André Top,

echtg. v. Elisabeth Vandenberghe
Maandag 15 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Dinsdag 16 juni - H. Lutgarde
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,

bijz. int.
Woensdag 17 juni
8 u. H. mis v. bijz. over!. (M.)
Donderdag 18 juni
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
Vrijdag 19 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 juni
17 u. Gez. jaarmis v. Jerome Wyf-

fels, echtg. v. Blanche Cappoen
Zondag 21 juni
8 u. Gez. mis v.d. parochianen

Bericht van de brandweer
Gefieve ilerrelefoonnr. 30.03.65 te schrappen
op uw gele kaart met de oproepnummers.
Wegens verlof is het nummer 30.03.48 niet
bereikbaar van 13/06 tot en met 20/06/92.

Omhaling K.V.G. aan de kerkdeur
Op zaterdag en zondag 13 en 14 juni aanstaande
vóór en na al de missen.

René Matton - Stefaan Dewickere
René Matton werd geboren te Proven in het jaar
1864. Zijn vader was een landarbeider, die
woonde op de wijk, ,De Canada". René was een
schrander baasje en ging, na het doorlopen van
de lagere school, in de leer bij de Poperingse
uurwerkmaker Jan Wolle. Samen met Jan Wolle
installeerde hij onderrneer het uurwerk op de
kerktoren van zijn geboortedorp, Proven. We
schrijven 1880 en een nieuwe uitvinding was op
komst, de fotografie. René Matton zag vlug in
dat de fotografie een terrein was met grote
mogelijkheden. Ijverig ging hij aan het werk.
Door lectuur, proefondervindelijk, met vallen en
opstaan, als een echte selfmade man, werd hij op
korte tijd een bekwame fotograaf, waarvan de
stielkennis door niemand berwist werd. Onder-
tussen was hij na de eeuwwisseling teruggeko-
men naar Proven, waar hij bleef wonen tot aan
zijn dood (1938.). Gans die tijd was hij een suc-
cesvol fotograaf. Vooral de periode rond de
eerste wereldoorlog werd er koortsachtig
gewerkt.

100 jaar later trok een andere Provenaar , Sre-
faan Dewickere, naar Brussel om er zich te be-
kwamen in de fotografie, meer bepaald de pers-
fotografie. De tijden, vooral de technieken zijn
veranderd, maar de emotie, bij het zien van een
foto, al of niet herkenbaar, is van alle tijden. Het
is de bedoeling van de feestcommissie rond deze
twee figuren een tentoonstelling (titel: "Het



PRIESTER VAN DIENST (v. 21 tot 27 juni)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (20-21 juni) tel. 38.87.55
Veearts Vandenberghe (21 juni) tel. 38.81.60
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel.3e 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 19 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 juni
17 u. Gez. jaarmis v. Jerome Wyffels,

echtg. v. Blanche Cappoen
Zondag 21 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Indevuyst,

echtg. v. Germaine Deroy en over!. fam
Maandag 22 juni
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
Dinsdag 23 juni
8 u. H. mis v. over!. broer v. I.W.(C.W.)
Woensdag 24 juni
8 u. H. mis v. over!. man en vader
Donderdag 25 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 26 juni - H. Hart v. Jezus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 juni
17 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Paul Top,

echtg. v. Christiane Leys
Zondag 28 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Hugo Ca-

mer!ynck, echtg. v. Lena George.

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 25 21 juni 1992 Veranrw. uirg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Tot kind Gods gedoopt
Emma Porteman. d.v. Zeger en Veronique
D'Hoore, Obterrestraat 19, Proven.

In de Heer ontslapen
Henri Scharre, wedn. v. Manha Bourrée, overl.
te Proven op donderdag 11 juni '92 in de leeftijd
van 93 j. en die dinsdag 16 juni '92 om 10 u. te
Proven werd begraven.

K.V.G. dankt
Voor de omhaling aan de kerkdeur die de mooie
som van 6876 fr. opbracht. Dank.

Een beetje laat, maar gemeend.
Mijn papa en ik
liepen langs de zee want we waren
met vakantie.
We keken naar de golven.
Die rolden aan en liepen terug.
Altijd opnieuw.
Er vlogen meeuwen boven het water.
Soms gingen ze op de golven zitten.
Dan lieten ze zich wiegen.
Mijn papa zei:
"Er is haast niets mooier dan de zee".
Ik dacht: als we morgen
in het bos wandelen, dan zegt hij:
"Er is haast niets mooier dan een boom."
Soms denk ik :
er is haast niets mooier dan een papa.

Aan alle vaders: een gelukkige vaderdag!

Electro Cossey Proven
Voor ons geacht kliënteel : door de in dienststel-
ling van de digitale telefooncentrale te Roes-
brugge wordt ons nieuw telefoonnummer
30.15.99 in plaats van 30.04.99. Dit nummer is
van toepassing vanaf 16 juni om 12 uur.

K.B.G. halve dagreis op dinsdag 30 juni
De bus vertrekt om 13.30 u. te Proven naar Heu-
velland. We bezoeken Kernrnel, Wijtschate en
Mesen. We drinken koffie in "De Oude
Molen". We toeren rond op de Westvlaamse
heuvels en rijden verder nog naar Nieuwkerke ,
Dranouter en Loker. Dit alles onder deskundige
leiding van een gids. Rond 19 u. nemen we het
avondmaal (koude schotel met frietjes). De prijs
is 500 fr (inbegrepen: de bus, drinkgeld voor
chauffeur, de gids, het avondmaal). Inschrijven
bij één van de bestuursleden of bij Dina Soenen.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarring van 11 juni: 70 deelne-
mers, 13 wonnen 3 partijen: Cardinael M. 355;
Bustraen M. 344; Coene R. 336; Claeys B. 335;
Lejeune A. 316; Vercruyse A. 307; Deraeve M.
305; Nouwynck N. 285; Vercruyse M. 267;
Butaye M. 264; Cappoen B. 263; Busschaert P.
219; Neuville D. 213. Volgende kaaning op
donderdag 25 juni.

K.B.G. Proven - Trekking steunkaarten
De prijzen kunnen afgehaald worden bij de
voorzitster Jeanne Busschaert, Obterrestraat 25
van 9 tot 11. 30 u., tot einde juli.

502 16675 16690 16699 16726 16739 16759
16762 16771 16786 16789 16825 16849 16852
16861 16903 16924 16942 16987 17011 17056
17059 17062 17077 17099 20280 20289 20295
36606 36612 36651 36661 36676 36687 36711
36714 36744 36756 36787 36801 36816 36840
36876 36880 36900 36915 36918 36939 36942
36954 36969 36976 36984 36987 37026 37038
37056 37065 37092 37099 37100 37111 40433
40466 40499 40514 56630 56639 56651 56657
56675 56693 56702 56703 56711 56735 56738
56741 56777 56813 56816 56825 56831 56900
56918 56939 56972 56975 56993 57035 57044
57050 57065

Eekhoute Proven
Mogen wij dringend vragen geen grasafval noch
takken te deponeren bij de speelweide op de
wijk Eekhoute.
Dank U De Eekhoutvrienden

Eekhoutefeesten 4 en 5 juli 1992
Verleden jaar werd het 10-jarig bestaan van de
wijk Eekhoute gevierd. Er was een goed gevuld
programma. Er was ambiance, zelfs toen de zon-
dag alles letterlijk in het water viel. Gestimu-
leerd door het enthoesiasme van de feestgangers,
kunnen wij het natuurlijk niet laten dit jaar
opnieuw de feesten in te richten.
Dit jaar komen de kinderen zeker weer aan hun
trekken. Zo komt er voor het eerst een heuse kin-
dermolen, een viskraam en een schiettent.
De zaterdagnamiddag zijn er leuke goocheltoer-
tjes en allerhande, gedurende een negentig
minuten durend spektakel van "Lozano's Abra
Cadabraz" kindershow.
De zondag is er een grote ballonwedstrijd en kan
er een ritje gemaakt worden met paard en kar.
De volwassenen kunnen de zaterdagavond hun
buikje vullen aan "Kip aan 't spit met frieten"
terwijl discobar" ,The Hiets D'Hokies" voor een
leuk deuntje zorgt.
De zondag is er voor hen ook een volleybal tor-
nooi met als afsluiter een bal met disco 2000.
Tot dan en hopelijk met een stralende zon.

Zaterdag 4 juli
15.00 u. Lozano's Abra Cadabraz kindershow
19.00 u. Kip aan 't spit met frieten en groenten
01.00 u. Bal met disco "The Hiets Dhokies".

Inkom gratis.

Zondag 5 juli
16.00 u. Ballonwedstrijd i.S.m. B.G.J.G.

- Volleybaltornooi
- Rondrit met paard en kar

19.00 u. Bal met disco 2000



PRIESTER VA DIENST (v. 28 juni tot 4 juli)
E.H. Decadt, past. Haringe tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (27-28 juni) tel. 30.00.72
Veearts Vulsteke (28 juni) tel. 33.4l.17
Apoteek Blanckaen - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: te1.30 04 31 (~chuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter , Obterrestr. 74 tel. 30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 26 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 juni
17 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Paul Top,
echtg. v. Christiane Leys

Zondag 28 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Hugo Ca-
merlynck, echtg. v. Lena George

Maandag 29 juni - H. Petrus en Paulus
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. en H. Rita
Dinsdag 30 juni
9 u. Dankmis einde schooljaar
Woensdag 1 juli
8 u. H. mis v. overl. vader
Donderdag 2 juli
8 u. H. mis v. bijz. over!. (P.M.)
Vrijdag 3 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 juli
17 u. Gez. jaarmis v. Margriet Degraeve,
echtgte. v. Cyriel Dever

Zondag 5 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Guillaume
Desrnyter, wedn. v. Alice Louwage

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 26 28 juni 1992 Veramw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonacrt

In de Heer ontslapen
- André Degraeve, wedn. v. Rachel Devos,
overl. te Proven op woensdag 17 juni '92 in de
leeftijd van 80 j. en die maandag 22 juni '92 om
10 u. te Proven werd begraven.

- Irma Lebbe, dochter van wijlenJules en Leonie
Blanckaert, overleden te Poperinge op maandag
22 juni '92 in de leeftijd van 89 j. en die vrijdag
26 juni '92 om 10.30 u. te Proven wordt be-
graven.

Maria-Ommegang te Poperinge
Op zondag 5 juli te 15.30 u.
Kinderzegening op maandag 6 juli te 15 u.
Ziekendag op donderdag 9 juli te 15 u.
Donkere Ommegang op zaterdag 11 juli te 16 u.

K.SJ. Proven
Zaterdag 27 juni gaan we met z'n allen naar het
zwembad. Iedereen wordt aan het lokaal ver-
wacht om 14.45 u. met zwemgerief, 50 fr. en ev.
drank. Voor de ouders: vervoer is altijd welkom.
De terugreis is voorzien omstreeks 16.30 u.

Reis Landelijke Gilde
Deze gaat door op donderdag 2 juli.
Vertrek op de markt te Roesbrugge om 6.45 u.
In de voormiddag bezoeken we de Renault-
fabriek te Vilvoorde. In de namiddag krijgen we
een rondleiding in de brouwerij van het Witbier
Hoegaarden.
Prijs (middagmaal inbegrepen) : leden 850 fr.;
niet-leden 1000 fr.
Gelieve zich aan te geven vóór 26 juni bij één
van de bestuursleden.

Huifkartocht voor kinderen
Alle kinderen van de basisschool kunnen de
grote vakantie inzetten met een rit op de huif-
kar, getrokken door een koppel paarden. De
Bond van Grote en van Jonge Gezinnen nodigt
de kleuters en de leerlingen van de lagere afde-
ling uit op woensdag 1 juli op de parking van het
Rozenhof. We rijden gedurende 1 uur richting
Krombeke. Het deelnemingsstrookje moet wel
vooraf ingediend worden om de groepen te kun-
nen samenstellen. Leden B.G.).G. betalen
30 fr., niet-leden 50 fr.

Eekhoutefeesten 4 en 5 juli 1992
Verleden jaar werd het 10-jarig bestaan van de
wijk Eekhoute gevierd. Er was een goed gevuld
programma. Er was ambiance, zelfs toen de zon-
dag alles letterlijk in het water viel. Gestimu-
leerd door het enthoesiasme van de feestgangers,
kunnen wij het natuurlijk niet laten dit jaar

opnieuw de feesten in te richten.
Dit jaar komen de kinderen zeker weer aan hun
trekken. Zo komt er voor het eerst een heuse kin-
dermolen, een viskraam en een schiettent.
De zaterdagnamiddag zijn er leuke goocheltoer-
tjes en allerhande, gedurende een negentig
minuten durend spektakel van "Lozano's Abra
Cadabraz" kindershow .
De zondag is er een grote ballonwedstrijd en kan
er een ritje gemaakt worden met paard en kar.
De volwassenen kunnen de zaterdagavond hun
buikje vullen aan "Kip aan 't spit met frieten"
terwijl discobar ",The Hiets D'Hokies" voor een
leuk deuntje zorgt.
De zondag is er voor hen ook een volleybaltor-
nooi met als afsluiter een bal met disco 2000.
Tot dan en hopelijk met een stralende zon.

Zaterdag 4 juli
15.00 u. Lozano's Abra Cadabraz kindershow
19.00 u. Kip aan 't spit met frieten en groenten
0l.00 u. Bal met disco-i.The Hiees-Dhelees".

Inkom gratis.

Zondag 5 juli
16.00 u. Ballonwedsuijd i.S.m. B.G.J.G.

- Volleybaltornooi
- Rondrit met paard en kar

19.00 u. Bal met disco 2000

AUTOWIJDING
Werktuig, moto, brommer, fiets
en voetganger op zaterdag 27 juni

en zondag 28 juni
Na al de missen.
Lidgeld St. Kristoffel : 100 fr. (een omslag

wordt aan de kerkdeur afgegeven)

Waarschuwing
(bijzonderlijk nu vóór de grote vakantie).
Het wegverkeer eist jaarlijks duizenden slachtof-
fers. Langs straten en snelwegen gaan mensen
naar hun werk en hun ontspanning. De gevaren
die er dreigen, komen van de mens die de juiste
geest van eerbied voor het leven van anderen en
van zichzelf mist. Alles wat er gedaan wordt aan
veilig verkeer, zal niet baten als de mens de geest
van roekeloosheid niet aflegt. De wijding van uw
wagen is ernstig, als je voorzichtig rijdt en alle
overdreven snelheid vermijdt.

Dankmis einde schooljaar
Dinsdag a.s. 30 juni om 9 uur nodigen de leer-
krachten en de leerlingen allen die zich kunnen
vrij maken, ouders, familie en vrienden, vrien-
delijk uit om met hen de Heer te danken voor de
mooie dagen die ze dit schooljaar samen beleefd
hebben.



PRIESTER VAN DIENST (v. 5 tot 11 juli)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40.0l.84
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraerr (4-5 juli) tel. 30.15.55
Veearts Goethals (5 juli) tel. 30 02 67
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : tel. 30 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE . tel.~UW~ KY-
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 tel.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 3 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 juli
17 u. Jaarmis v. Margriet Degraeve, echt-
gte. v. Cyriel Oever

Zondag 5 juli
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Guillaume
Desrnyter, wedn. v. Alice Louwage

Maandag 6 juli - H. Godelieve
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader
Dinsdag 7 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 8 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot. bij-
zondere intentie

Donderdag 9 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 10 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 juli
17 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Alben Wyf-
fels, echtg. v. Maria Oecaesteker

Zondag 12 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 5' Gez. 6-wekenmis v. Hugo
Camerlynck, echtg. v. Lena George

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 27 5 juli 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Huwelijksaankondiging
Danny Gokelaere, Benediktijnenstraat 14, Pope-
ringe en Krista Gruwez , Blekerijweg 11, Proven.

Maria-Ommegang te Poperinge
Op zondag 5 juli te 15.30 u.

- Kinderzegening op maandag 6 juli te 15 u.
- Ziekendag op donderdag 9 juli te 15 u.
- Donkere Ommegang op zaterdag 11 juli, 16 u.

Programma van Eekhoutefeesten te Proven
Zaterdag 4 juli
15.00 u. Lozanos Abra Cadabraz kindershow
19.00 u. Kip aan 't spit met frieten en groenten
0l.00 u. Bal met disco "The Hiets Dhokies'".

Inkom gratis.

Zo/dag 5 juli
16.00 u. - Ballonwedstrijd i.S.m. B.G.].G.

- Volleybaltornooi
- Rondrit met paard en kar

19.00 u. Bal met disco 2000

K.V.L.V.
Fietstocht naar Beauvoorde op 26 juli. Vertrek te
11 u. Programma en verdere gegevens volgen.

Grote vakantie - Schoolverlaters
Het zijn de leerlingen van het 6' leerjaar :
l. Boeraeve Peter, Blekerijweg 41, Proven
2. Busschaert Koen, Blekerijweg 39, Proven
3. Cambronjoachim, Blekerijweg 92, Proven
4. Catel Melanie, Eekhoute 2, Proven
5. Debergh Nathalie , Eekhoute 14, Proven
6. Delanote Veerle, Couthoflaan 23, Proven
7. Dennekin Diëgo, Eekhoute 11, Proven
8. Dever Frederik, Blekerijweg 54. Proven
9. Lelieur Tom, Roesbruggestraat 8, Proven
10. Regheere I1se, Blokweg 17, Proven
1l. Ryckeboer Klaas, Viooltjesveld 12, Westout
12. Ryon Liesbet, Roesbruggestraat 3, Proven
13. Terriere Arne, Eekhoute 41, Proven
14. Top Thijs, Montefoulstraat 4, Proven
15. Vanderhaeghe Nele, Blasiusstraat 83, Kr.
16. Vandromme Griet, Eekhoute 8, Proven
17. Vanhee Bertcn , Hapjesstraat 12, Krombeke
18. VermeulenJeroen, Obterrestraat 56, Proven
19. Yde Ann, B1asiusstraat 63, Krombeke

Ze bedanken de school :

Dag school!
Tot ziens hoor, school!
't Is tijd om je te danken
voor al die fijne uren
gesleten tussen muren.

Wij hebben veel geleerdheid opgestoken,
gelezen en gerekend,
en vaak gezongen en getekend.
En af en toe heel hartelijk gelachen

en stiekem wat gefluisterd
of naar een babbelaar geluisterd.
Maar nu, mijn school,
is alles afgelopen,
je poorten staan wijd open ...
Wij trekken elders heen
en laten je alleen.
Voor jou is 't ook vakantie, niet?
Wij hopen dat je - net als wij - er heerlijk van
geniet!

Openbare Bibliotheek uitleenpost Proven
Jaarlijkse vakantie van 16 juli tot en met 1 aug.

Nieuws van speelplein "De Pleute"
Beste ouders,
Daar is ze weer, de zomervakantie ! Ook wij zijn
er weer, met de speelplein werking !
Dit jaar kan je kind tijdens 8 namiddagen zijn
hartje ophalen, dit op de' dinsdagen en de don-
derdagen tussen 10 juli en 10 augustus, dus op
14., 16, 21 ....23, 28 en 30 juli~ 4 au.gyaus
Op donderdag 6 augustus sluiten we de speel-
pleinwerking af met een trip naar zee. Later
volgt daarover meer nieuws.
Op gewone dagen is het speelplein toegankelijk
van 13.30 u. tot 17.30 u.
Inkom : 20 fr.
Mogelijkheid om een vieruurtje aan te kopen:
wafel : 5 fr.; drankje : 15 fr.
Plaats van het gebeuren : speelweide achter het
socio-cultureel centrum, Provenplein.

Bericht
Beenhouwerij Jacques Vulsteke-Onraet zal geslo-
ten zijn vanaf maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 juli.

De grote vakantie
De leerkrachten van de Provense school wensen
aan de ouders en hun kinderen alvast een pret-
tige, zonnige en deugddoende vakantie. We
komen wel een bezoekje brengen :

Juffr. Liliane
Juffr. Vera Maes
J uffr. Brigi tte
Juffr. Erna
Juffr. Katrien
Juffr. Sibylle
Juffr. Marleen
Meester Borrey
Juffr. Hilde
Juffr. Katrien
Meester Piet
Meester Frans
Juffr. Gina
Juffr. Linda
Juffr. Lucienne
Juffr. Vera Neyrinck
Michel Ollivier

peutertuin
l' kleuter
l' kleuter
2' kleuter
3' kleuter
l' leerjaar
l' leerjaar
2' leerjaar
3' leerjaar
4' leerjaar
5' leerjaar
6' leerjaar

turnen
turnen

schoolhoofd
ambulant
pastoor



PRIESTERVAN DIENST (v. 12 tot 18 juli)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGEZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (11-12 juli) tel. 40.01.92
Veearts Busschaert (12 juli) tel. 44.53.63
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: ter.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. ~O 03 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEERtel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 10 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 juli
17 u. 3· Gez. 6-wekenmis v. Albert Wyf-
fels, echtg. v. Maria Decaesteker

Zondag 12 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 5· Gez. 6-wekenmis v. Hugo Ca-
merlynck, echtg. v. Lena George

Maandag 13 juli - H. Henricus
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader
Dinsdag 14 juli - H. Camillus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 15 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 16 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Vrijdag 17 juli
10 u. Pl. Huwelijksmis v. Danny Goke-
laere en Krista Gruwez

Zaterdag 18 juli
17 u. Gez. mis v. Jozef Dewulf, echtg.
v. Maria Deberdt, vwofamilie en buren

Zondag 19 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang NI. 28 12 juli 1992 Verantw. uitg. Pasroer Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonaert

10 u. Gez. mis verzorgd door de K.L.].
t.g.v. het sportfeest van de K.L.].

Aandacht - Aandacht
We vragen met aandrang aan alle belangheb-
benden dat zij hun mededelingen, hun bericht-
geving of artikels bestemd voor het parochie-
blad, zouden indienen in de bus van de pastorie,
vandaag nog (donderdag 9 juli) of ten laatste
morgen (vrijdag 10 juli) vóór 9 u. 's morgens.
Waarom? Omdat het volgend parochieblad zal
gelden voor twee weken. Dus tot en met zondag
26 juli inbegrepen.
Wees dus voorzienig en steek uw berichtgeving
vandaag of morgen ten laatste in de bus van de
pastorie.

Tot kind Gods gedoopt
Rahni Scharre, d.v. Edwin en Rita Gruwez,
Roesbruggestraat 11, Proven.

Huwelijksaankondiging
- Rik Vandevelde, Lindestraat 18, Roesbrugge
en Els Notebaert, Obterrestraat 73, Proven.
- Patriek Cathry, Grote Veldstraat 152, Staden
en Katrien Derycke, Blokstraat 7, Proven.
- KristofTop, Proyenplein 57, Proven en Valerie
Viane, Provenplein 3, Proven.

Schoollaureaten van Proven.
1. Laureaten van het St. Franciscusinstituut te

Poperinge:
- Marjan Vandamme W Latijn-Grieks)
- Els Devooght (Sekretariaat-Talen)

2. Laureaten van het H. Hartinstituut te Pope-
ringe:
- Anja Worm (Technisch-Wetenschappen)

3. Laureaten van de 7 specialisatiejaren in het
Vrij Technisch Instituut te Poperinge:
- Johan Carpentier (H.S.B. - Tuinbouwtech-
niek).

Dit zijn oud-leerlingen van onze basisschool te
Proven. We kunnen er fier op zijn en we zeggen
meteen proficiat aan onze laureaten, alsook aan
hun ouders.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 25 juni. 77 deelne-
mers, 9 wonnen 3 partijen: Bournaillie 1. 384;
Noninck M. 366; Ridez M. 345; Ramon A. 331;
Alleman R.A. 328; Devos J. 295; Vandaele M.
271; Delbaere R. 271; Rommens S. 250. Vol-
gende kaarting op donderdag 9 juli.

Met de hulp van velen
Inderdaad, vanaf het begin van de grote vakantie
hebben de leerkrachten samen met het school-
personeel de handen uit de mouwen gestoken

om de zaal St. Jozef op te knappen (muren en
houtwerk). Zij doen dat zeer degelijk en secuur
en fraai. Ze weten immers dat de Sint Jozefzaal
dagelijks door de school wordt gebruikt. We
danken dus van harte allen die aan de verfraaiing
van de zaal hebben meegeholpen. M.Olliver

Verlof
Raf Lamaire is gesloten wegens verlof vanaf 17
juli tot en met 2 augustus.

Coiffure Ronny - Jaarlijks verlof
Van 19 juli tot en met 6 augustus (uitzonderlijk
open op zaterdag 1 augustus. Vraag tijdig uw
afspraak).

K.S.). Proven
Van 9 t.e.m. 15 augustus gaan we op kamp naar
Schellebelle. Voorwie interesse heeft, zijn er nog
enkele plaatsen vrij. Prijs: leden: 2500fr.; niet-
leden: 3000 fr. Inlichtingen bij Veerle Hauspie,
Obterrestraat 17, tel. n57/30.02.41.

De Post - Bericht aan de bevolking
Van 10 tot 28 augustus 1992zal het postkantoor
Proven volledig gesloten zijn. De postman zal
wel normaal zijn .uitreikingsronde verzekeren.
Poststukken, die hij niet kan afleveren en aan
het loket dienen afgehaald, zullen aan het loket
van het postkantoor Roesbrugge ter beschikking
blijven. Voor Uw financiële bewerkingen kunt U
terecht bij uw postman of ook in het postkantoor
van Roesbrugge. Graag weer tot Uw dienst vanaf
31 augustus 1992. De postontvanger

Fietstocht B.G.).G.
Het bestuur van de plaatselijke B.G.].G. nodigt
alle leden uit tot de volgende aktiviteit: op zon-
dag 12 juli rijden we per fiets de "congé" in.
Wie vorig jaar van de partij was, weet dat onze
fietstocht ons langs zeer rustige, goed berijdbare
wegen leidt. We fietsen dit jaar richting Leisele
over een afstand van ongeveer 30 km. Ook de
jongste leden kunnen meepeddelen want in
geval van nood kunnen zij plaatsnemen in de
bezemwagen. Voor de pechvogels zijn reserve-
fietsen voor groot en klein voorzien. Onderweg is
er een gratis consumptie voor alle leden. Start
om 14.30 u. op de parking van Het Rozenhof.
Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Eekhoute dankt
De Eekhoutefeesten zijn weer voorbij. Gelukkig
washet weer iets beter dan verleden jaar. De kin-
deren en volwassenen hebben hun hartje kun-
nen ophalen met de verschillende aktiviteiten.
Dank aan alle helpers, dank aan iedereen die
materiaal uitleende, dank aan iedereen voor hun
komst en steun. Tot wederhoren.

De Eekhoutevrienden



PRIESTERVAN DIENST (v. 19 tot 25 juli)
E.H. Decadt, past. Haringe tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGEZONDAGDIENST
Dokt. Melis (18-19 juli) tel. 38.87.55
Dokt. Neuville (21 juli) tel. 30.03.38
Veearts Vulsteke (19 & 21 juli) tel. 33.41.1 7
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 0812 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:

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

BRANDWEERtel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 17 juli
10 u. P!. Huwelijksmis v. Danny Goke-

laere en Krista Gruwez
Zaterdag 18 juli
17 u. Gez. mis v.JozefDewulf, echtg. v.

Maria Deberdt, VWo familie en buren
Zondag 19 juli
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis verzorgd door de K.L.].

ter gelegenheid v.h. sportfeest K.L.].
Maandag 20 juli
8 U. H. mis V. over!. echtg. en vader
Dinsdag 21 juli
8 U. H. mis V. over!. broer V. I.W.(C.W.)
Woensdag 22 juli - H. Magdalena
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 23 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.

intentie
Vrijdag 24 juli - H. Christina
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 juli - H. Jacobus
17 U. 4e Gez. 6-wekenmis V. Paul Top,

echtg. V. Christiane Leys
Zondag 26 juli
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 29 19 juli 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 . Druk. Schoonaert

10 U. Gez. jaarmis V. Michel Brysbaert,
Ryon Hélène

DIT PAROCHIEBLAD GELDT VOOR
TWEE WEKEN

PRIESTERVAN DIENST (26 juli - 1 aug)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40.01.84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (25-26 juli) tel. 40.00.20
Veearts Goethals (26 juli) tel. 30 02 67
Apoteek Regheere - Proven

Maandag 27 juli
8 U. H. mis V. over!. echtg. en vader
Dinsdag 28 juli
8 U. H. mis v. over!. ouders
Woensdag 29 juli - H. Martha
8 u. H. mis V. over!. broer
Donderdag 30 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 31 juli - H. Ignace
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 augustus - H. Alfons
17 U. Gez. jaarmis V. Henri Vanthournout

echtg. v. M.Jeanne Breyne
Zondag 2 augustus
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis v. SylveerMaes,echtg.

v. Yvonne Godderis

Verlof
Raf Lamaire is gesloten wegens verlof vanaf 17
juli tot en met 2 augustus.

Coiffure Ronny - Jaarlijks verlof
Van 19 juli tot en met 6 augustus (uitzonderlijk

. open op zaterdag 1 augustus. Vraag tijdig uw
afspraak).

De Post - Bericht aan de bevolking
Van 10 tot 28 augustus 1992 zal het postkantoor
Proven volledig gesloten zijn. De postman zal
wel normaal zijn uitreikingsronde verzekeren.
Poststukken, die hij niet kan afleveren en aan
het loket dienen afgehaald, zullen aan het loket
van het postkantoor Roesbrugge ter beschikking
blijven. Voor Uw financiële bewerkingen kunt U
terecht bij uw postman of ook in het postkantoor
van Roesbrugge. Graag weer tot Uw dienst vanaf
31 augustus 1992. De postontvanger

Jaarlijks verlof
Bij Nadine en Kris, Sako Service, Proven. Jaar-
lijks verlof van 27 juli tot en met 3 augustus.

Bij schoenmaker Noël
Soldenverkoop vanaf 18 juli tot 18 augustus
1992.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 9 juli. 63 deelne-
mers, 7 wonnen 3 partijen: Busschaert J. 430;
Gantois A. 407; Sticker L. 358; Alleman R.A.
314; Vandecaveye R. 304; Deraeve M. 274;
Lemahieu M. 251. Volgende kaarting op donder-
dag 23 juli. Laatste datum voor het afhalen van
de prijzen van de tombola: 15 juli.

K.L.J. Proven - Sportfeest 1992
Programma:
- 10.00 u. : Eucharistieviering
- 13.00 U. : Fakkeltocht
- 13.30 U. : Spelnamiddag
- 20.00 U. : Bal
Iedereen van harte welkom op 19 juli op het
voetbalplein te Proven. •

K.B.G. Hobby
Alle hobbyleden worden verzocht aanwezig te
zijn op dinsdag 28 juli voorJoegoslavisch hand-
werk. Gelieve bordeau en wit of écru splitgaren
mee te brengen. Wçlkom aan allen. Het bestuur

Gezinsfietstocht K.V.L.V.
Op zondag 26 juli stappen we de fiets op rich-
ting Beauvoorde. Om 11.15 u. vertrek aan de
posterij. We nemen onze knapzak mee tot op
een boerderij, waar we om 13.45 u. verwacht
worden. Drank is ter plaatse te verkrijgen. Om
14 U. geleid bezoek aan het kasteel en de kerk.
Achteraf maken we nog een korte wandeling
rond het mooie dorp. We komen terug in Proven
rond 18 U. Groot en klein kan mee. Wie niet
graag met de fiets meerijdt, kan achterkomen
met de wagen. We vragen iemand om onze
drank te vetvoeren. Ondertussen hopen we op
een talrijke opkomst.

Boodschap van liefde
God is met het leed van de mensen begaan.
Naarmate hun lot schrijnender is, is ook zijn soli-
dariteit met hen intenser. Dat blijkt vooral uit
het leven van Jezus. Hij was solidair met allen
die arm en klein waren, met alle zieke en lij-
dende mensen. Hij heeft hun lot gedeeld. Hij
heeft zich met hen vereenzelvigd: "Wat gij
gedaan hebt voor één van de geringsten van mijn
broeders, hebt gij voor Mij gedaan." De woor-
den en daden van Jezus roepen ons op tot liefde
en inzet voor de armen. Hen voorbij lopen is
Jezus voorbij lopen. De ogen sluiten voormense-
lijk leed, is de ogen sluiten voor Jezus' lijden.
Door woord en daad moeten wij de voorkeur-
liefde van God voor de armen en zijn solidariteit
met de lijdende mensen bekend maken.



PRIESTER VAN DIENST (v. 2 tot 8 aug)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (1-2 aug) tel. 30.06.37
Veearts Busschaert (2 aug) tel. 44.53.63
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te\.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: teUO 0431 ilif. Dç§chuttere)
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. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 31 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 augustus
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthournout
echtg. v. M.-Jeanne Breyne

Zondag 2 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Sylveer Maes, echtg.
v. Yvonne Godderis

Maandag 3 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-
zing (B.B.)

Dinsdag 4 augustus
8 u. H. mis v. bijz. overl. (M.R.)
Woensdag 5 augustus
11 u. Pl. Huw.mis v. Rik Vandevelde en
Els Notebaer

Donderdag 6 augustus
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader(A.I.)
Vrijdag 7 augustus
10.30 u. Pl. Huw.mis v. Patriek Cathry en
Katrien Derycke

Zaterdag 8 augustus
17 u. Gez. mis v. Jozef Dewulf, echtg. v.
Maria Deberdt vw familie en geburen

Zondag 9 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 30 2 augustus 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonaert

10 u. 2' Gez. é-wekenmis v. André Top,
echtg. v. Elisabeth Vandenberghe

Tot kind Gods gedoopt
Ine Debeer, d.v. Rik en Ingrid Deweerdt, Cout-
hoflaan 25, Proven.

Huwelijksaankondiging
Peter Notebaert, Obterrestraat 73, Proven en
Sofie Van Poucke, Hogestraat 24, Werken.

Groentenoverschot
De Provense jeugdbeweging gaat van 9 augustus
tot 15 augustus op kamp naar Schellebelle.
Indien er mensen zijn die voor of tijdens deze
periode voorzien dat ze een teveel aan groenten
zullen kweken, kunnen dit melden aan Frans
Hauspie, Obterrestraat 17 in Proven. Dank U bij
voorbaat!

Noomse ribbetjes
Traditioneel, de eerste zaterdag van de maand
augustus is het de hoogdag van de Noomtjes.
Dat wordt gevierd met een barbecue. Voor 250
fr. kun je er ribbetjes en worst met allerlei groen-
ten verorberen op het Provenplein.
Je kan er ook gewoon een worstje komen eten,
een pint je drinken of je uitleven op het muziek
van de Prehistorie.
Zondag 2 augustus, de dag erop, houden de
Noomtjes een kippebillenkaarting. Kaarten te
koop in "St. -Elooi" .

I' Tap
In St.-Victor bij Frans en Marrine , Provenplein
54, 8972 Proven op zaterdagavond 1 augustus
1992 - Iedereen welkom.

Kapsalon Greta
Gesloten van 9 tot 20 augustus

Om goed te onthouden
De Post - Bericht aan de bevolking
Van 10 tot 28 augustus 1992 zal het postkantoor
Proven volledig gesloten zijn. De postman zal
wel normaal zijn uitreikingsronde verzekeren.
Poststukken, die hij niet kan afleveren en aan
het loket dienen afgehaald, zullen aan het loket
van het postkantoor Roesbrugge ter beschikking
blijven. Voor Uw financiële bewerkingen kunt U
terecht bij uw postman of ook in het postkantoor
van Roesbrugge. Graag weer tot Uw dienst vanaf
31 augustus 1992. De postontvanger

Nog altijd vakantie
In het leven van elke dag worden we heen en
weer geslingerd tussen vraag en aanbod. We
worden opgejaagd, zelfs in de vakantie. Velen
van ons worden overvraagd.
"Time is Money" zegt men en dat is fout.

Tijd is meer dan geld, het is ook afstand nemen
en niet alleen afstand afleggen. Maak ook eens
tijd om tijd te hebben, om tot rust te komen. De
vakantie is daar een ideale gelegenheid voor.
- tijd om op adem te komen
- tijd voor ontdekking
- tijd voor ontmoeting.

Voor onze school
Voorzien we voor het komende schooljaar
althans voor de kleuterafdeling het volgende:
- Voor de peutertuin en de I' kleuterklas: Juf-
frouw Ingrid (Mevr. Deschrevel-Desaever) en
Juffrouw Liliane.
- Voor de 2' kleuterklas: Juffrouw Brigitte en
Juffrouw Vera.
- Voor de 3' kleuterklas: Juffrouw Erna.
Voor wat het I' leerjaar aangaat: omwille van
het groot aantal kinderen die binnenkomen in
het I' leerjaar (omtrent ~) zal dit leerjaar ge-
splitst worden in twee I' leerjaren (alfabetisch)
- I' leerjaar A : Juffrouw Sibylle
- I' leerjaar B : Juffrouw Marleen.

Huisbezoek binst de vakantie
Met grote belangstelling en interesse voor de
school bezoekt de' pastoor de ouders van onze
leerlingen zowel van de kleuters als van de lagere
afdeling binst de grote vakantie zowel in Krom-
beke als in Proven. Krombeke heb ik reeds
bezocht, nu ben ik bezig in Proven.
Ik hoor positieve geluiden over onze school en ik
verneem zelf van de ouders dat ze tevreden zijn
over onze school, en dat onze oud-leerlingen die
reeds één jaar of twee jaar weg zijn van onze
school, elders zeer goede en hoge resultaten
bekomen. Dat is zeer aangenaam nieuws.
We gaan dus verder de ouders van onze leerlin-
gen bezoeken te Proven. Intussen kunnen we al
melden dat 19 leerlingen van het 6' leerjaar onze
school verlaten, en dat omtrent 30 leerlingen de
lagere afdeling komen aanvullen.

Op weg
In mijn wagen is een plaatsje vrij. Komt naast
mij zitten, God dan bent U heel dicht bij mij.
Dan kan ik even met U praten en zeggen hoeveel
ik van U houd en wat ik voel in stille woorden
leggen. Dan kan ik alles vragen wat nu mijn
geest beheerst voor deze en andere dagen. Ik
ben, mijn God, slechts een eenvoudig mens en
vind maar simpele woorden doch ligt daarin al
wat ik wens. De weg is lang die ik nu rijden
moet. Ik vraag slechts, God dat U mij op mijn
baan behoedt. Maar niet alleen op deze autostra-
de en op die drukke laan waarlangs mijn auto
elke avond zoemt. Mijn levensweg is ook een
baan waarop mijn kinderen en ik rijden. Zorg
dat wij veilig op bestemming komen en elke hin-
dernis vermijden. (julia Druyts)



PRIESTER VAN DIENST (v. 9 tot 15 aug)
E.H. Decadt, past. Haringe tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (8-9 aug) tel. 30.06.47
Veearts Vulsteke (9 aug) tel. 33.41.17
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
1<ROMBEKE : te1.30 04 31 (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. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40 00 11

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 7 augustus
10.30 u. Pl. Huw.mis v. Patriek Cathry en
Katrien Derycke

Zaterdag 8 augustus
17 u. Gez. mis v. jozef Dewulf, echtg. v.
Maria Deberdt VWo fam. en geburen

Zondag 9 augustus
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. 2' Gez. 6-wekenmis V. André Top,
echtg. V. Elisabeth Vandenberghe

Maandag 10 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
voor goed verlopen reis

Dinsdag 11 augustus
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader
Woensdag 12 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 13 augustus
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (Al)
Vrijdag 14 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 augustus - O.L.V.Hemelvaart
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton. echtg.
v. Martha Baert

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

Ons «r.
Parochieblad
Proven·;
21' Jaargang Nr. 31 9 augustus 1992 Veranrw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

17 u. Gez. mis v.d. zieken en v.d. leden
en overl. leden v.h. Wit-Gele Kruis

Zondag 16 augustus
8 U. Gez. mis V. d. Parochianen
10 U. 5' Gez. 6-wekenmis V. Hugo Ca-
merlynck, echtg. V. Lena George.

Geboorte
Iris Ryckeboer, d.v. Ward en Ann Delanghe,
Courhoflaan 22, Ptoven (geb. Ieper 1 aug. '92).

Massalebloedinzameling
Misschien is het probleem van het bloedgeven U
minder bekend. Probleem? Inderdaad, voor
allerlei medische ingrepen (operaties, pre- en
postoperationele behandelingen, stelpen van
bloedingen van velerlei aard) is er VEEL, ja
steeds MEER BLOED nodig. Hoe ver de wetens-
chap ook gevorderd is, bloed moet nog altijd
door de VRIJWILLIGE GEVER gegeven
worden ! "Kun~tmatig bloed is nog niet voor
morgen !" Om de gezonde mens aan te spo-
ren tot de bloedgifte doen wij een beroep op
ieders medewerking en wenden wij alle zo-
efficiënt-mogelijke middelen aan. Daarom heeft
op donderdag 20 aug. e.k. een massale bloedin-
zameling plaats voor alle inwoners van Proven.
Deze kollekte wordt gehouden in zaal St. Elooi
van 18.30 U. tot 20.30 U. Het bloed dat U, zon-
der het minste gevaar voor uw gezondheid, af-
staat, redt het leven van een medemens uit uw
eigen streek.

Om goed te onthouden
De Post - Bericht aan de bevolking
Van 10 tot 28 augustus 1992 zal het postkantoor
Proven volledig gesloten zijn. De postman zal
wel normaal zijn uitreikingsronde verzekeren.
Poststukken, die hij niet kan afleveren en aan
het loket dienen afgehaald, zullen aan het loket
van het postkantoor Roesbrugge ter beschikking
blijven. Voor Uw financiële bewerkingen kunt U
terecht bij uw postman of ook in het postkantoor
van Roesbrugge. Graag weer tot Uw dienst vanaf
31 augustus 1992. De postontvanger

Mededeling van adresverandering
Couture Maria, van Eekhoute 25 naar Canada-
weg 18.
George Patricia, van B. Mazemanlaan 8 naar
Brusselsesteenweg 71, Tervuren.

- Prinzie Zoe, van Obterrestraar 55 naar Rust-
huis J]zerheem, J]zerheempl. 1, Diksmuide.

- Loonis Frans en Cnockaert Martine, van Roes-
bruggestraat 18 naar Provenplein 54.
Vandromrne-Elslander, van Provenplein 54
naar Eekhoute 25.
Desmadryl-Lejeune, van Blokweg 3 naar Vle-
terstraat 6, Poperinge.

- Vercruyce Maria, van Kerkstraat 14, Dikkebus
naar Blokweg 3, Proven.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 23 juli. 70 deelne-
mers, 10 wonnen 3 partijen: Claeys M. 349;
Vandenbroucke O. 341; Van Engeland E. 333;
Claeys B. 329; Busschaert P. 303; Lemahieu M.
302; Coene R. 285; Meulenaere A. 264; Bostoen
R. 257; Knockaert M. 248. Volgende kaarring op
donderdag 13 augustus.

B.G.J.G.
Op zondag 16 augustus a.s. reizen we naar het
Dierenpark Planckendael te Mechelen. We ver-
trekken om 8.20 U. met de trein naar Mechelen.
Met de boot varen we Planckendael binnen. Op
dezelfde manier keren we terug en komen aan te
Poperinge om 19.20 U. Deelnameprijs (trein
heen en terug, 2 keer boottocht,
toegangsticket) : jonger dan 6 jaar: 250 fr., 6 tot
12 jaar: 500 fr. , ouder dari 12 jaar: 600 fr. Niet-
leden B.G .]. G. betalen telkens 100 fr; meer.
Inschrijven en betalen ten laatste op zondag 9
augustus bij Frans Yde.

Speelplein "De Pleute"
Speelplein "De Pleute " gaat weer naar zee op
donderdag 6 augustus. We vertrekken op het
Provenplein om 10 U. en zijn er terug rond 18 U.

Iedereen voorziet eigen picknick. Deelname in
de onkosten: 140 fr. Meer inlichtingen bij Anja
Goethals.

Bij schoenmaker Noël
Laatste dagen van soldenverkoop (tot 17 aug.).

Soms geen tomaten teveel ?
Zondag vertrekken 18 kinderen en 7 leid(st)ers
op bivak voor 7 dagen. Wie vóór of tijdens het
bivak over een hoeveelheid verse groenten be-
schikt waarmee hij geen raad weet, ilan kunt U
deze altijd aan ons bezorgen. Neem kontakt op
met Frans Hauspie, Obterrestraat 17, Proven.

Rond het naamfeest van jean-Marie Vian-
ney, pastoor van Ars.
Jean-Marie Vianney leek op het seminarie een
hopeloos geval. Zijn studiepeil lag abnormaal
laag. Toen hij na veel moeite toch priester werd
gewijd, plaatste men hem vlug in een godverge-
ten dorpje, waar hij niet veel kwaad zou kunnen
uitrichten. Het was goed bekeken. Hij heeft er
ook geen kwaad gedaan. Want na enkele jaren
wist iedereen waar Ars gelegen was. Van heinde
en verre kwamen kleinen en armen, groten en
verstandigen bij deze simpele priester om raad,
vergeving en bijstand. Hij leefde zuiver naar het
Evangelie. Persoonlijk leven, vrije tijd en com-
fort waren bijzaak. Het "hopeloos" geval werd
een hoopvol voorbeeld voor allen.
H. Pastoor van Ars, bid voor ons.



PRIESTER VAN DIENST (v. 16 tot 22 aug)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40.0l.84
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (15 aug) tel. 38.82.71
Dokt. Vulsteke (16 aug) tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe (15 aug) tel. 38.8l.60
Veearts Goethals (16 aug) tel. 30.02.67
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : tel.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
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. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 14 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 augustus - O.L.V.Hemelvaart
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matten, echtg.

v. Martha Baert
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Deraedt-

Top Maria
17 u. Gez. mis v.d. zieken en v.d. leden

en overl. leden v.h. W.G.-Kruis
Zondag 16 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. )< Gez. 6-wekenmis v. Hugo Ca-

merlynck, echtg. v. Lena George
Maandag 17 augustus
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader
Dinsdag 18 augustus
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (Al)
Woensdag 19 augustus
8 u. H. mis v. overl. broer v. I.W. (C.W)
Donderdag 20 augustus
8 u. H. mis t.e.v, O.L.V. v.d. grot, bij-

zondere intentie
Vrijdag 21 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Ons
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Zaterdag 22 augustus
17 u. 4< Gez. 6-wekenmis v. Albert Wyf-

fels, echtg. v. Maria Decaesteker
Zondag 23 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert,

echtg. v. Irma Monkerhey en overl. fam

In de Heer ontslapen
Maria Allaeys, weduwe van Oscar Borteel, overl.
te Poperinge op vrijdag 7 aug. '92 in de leeftijd
van 91 j. en die woensdag 12 aug. '92 om 10 u.
te Proven werd begraven.

Huwelijksaankondiging
- Franky Veryepe, Pollinkhovestraat 24, Lo-

Reninge en Sabrina Croquette, Roesbrugge-
straat 10, Proven.
Capoen Lieven, Clamarastraat 7, Pollinkhove
en Gheldof Leen, Couthoflaan 27, Proven.

Jaarlijks verlof
Zuivelhandel Devooght-Vancaeyzeele is in verlof
van 15 tot 23 augustus.

Gesloten bij Jacques Berquin
Van maandag 17 tot maandag 24 augustus

Brood- en banketbakkerij Stefaan
Jaarlijks verlof vanaf dinsdag 18 augustus tot 4
september. 5 september terug open.

K.B.G. Dagreis
Op dinsdag 25 augustus reizen we naar de Voer-
streek. We vertrekken 's morgens om 6 u. Er is
een koffiestap voorzien. We halen de gids op aan
de kerk van Visé. We bezoeken een ciderfabriek
waar we kunnen proeven. 's Middags is er soep,
hoofdschotel en dessert voorzien. In de namid-
dag rijden we langs het kerkhof van Henri-
Chapelle, we bezichten de mooie dorpjes van
Voeren en trekken naar het drielandenpunt Bel-
gië, Holland en Duitsland. Vandaar naar Mores-
net voor een bezoek aan de mooiste kruisweg van
Europa. Ondertussen is er nog een koffiestop.
De prijs van deze prachtige reis bedraagt 1050 fr.
Daarin is begrepen: de bus, drinkgeld chauf-
feur, gids, middagmaal (zonder drank), koffie
rond 4 u., de bezoeken. Er is dan nog een gratis
etentje voorzien in het naar huis komen.
Inschrijving bij Jozef Vanbeveren of Gerard
Ryon en dit tegen 17 augustus.

Ten huize geweest bij de ouders van onze
kleuters en jongens en meisjes van onze
school te Krombeke en Proven
Ten huize geweest ofwel met briefje als niemand
thuis was.
l. Krombeke : volledig gedaan.

2. Proven: reeds de volgende straten bezocht:
Hapjesstraat (2 plaatsen), Handstraat (1 pl.),
Legerstraat (1 pl.), Blasiusstraat (6 pl.), Witsoo-
nestraat (1 pl.), Blekerijweg (9 pl.), Montefoul-
straat (2 pl.), Molendreef (1 pl.), Obterrestraat
(9 pl.), Blokweg (7 pl.), Blokstraat (3 pl.), Brom-
straat (3 pl.), Roesbruggestraat (7 pl.), Uilegat-
straat (4 pl.), Roesbrugge (3 pl.), Stavele (1 pl.),
Terenburgseweg (1 pl.)
Nog te bezoeken :
Eekhoute (gedeeltelijk), Provenplein, Canada-
weg, Reningestraat, Barlebuizestraat, Couthof-
laan (gedeeltelijk), Poperinge, Westouter. Tot
binnenkort. Pastoor Proven.

B_G.J-G_
Na rwee jaar onderbreking richt de B.G.].G.
Proven opnieuw een cursus "watergewenning
voor kleuters" in. De 10 lessen gaan door in het
zwembad De Kouter te Poperinge en worden
gegeven door leermeesters' die aan dat zwembad
verbonden zijn. Er wordt les gegeven van Sl.15 u.
tot 10 u. op volgende data: 20, 21, 22, 24, 25,
26,27,28,29,31 augustus 1992. Voor het ver-
voer spreken de ouders onder elkaar af. Inschrij-
ven bij Frans Yde ten laatste op maandag 17
augustus. Leden betalen voor de reeks 400 fr. ,
niet-leden 700 fr.

TSC Proven - 2-daagse voetbalfeesten
Zaterdag 15 augustus
- vanaf 12.45 u. grandioos jeugdtornooi

12.45-13.20 TSC premin.-SK Vlamertinge
13.30-14.05 Jong Male-TSC Miniemen

Reningelst-SK Vlamertinge
14.15-14.50 De Panne-TSC Knapen

Jong Male-SK Reningelst
15.00-15.35 Preminiemen:

SK Nieuwkerke-SK Vlamert.
Troosting miniemen

15.45-16.20 Finale Miniemen "Beker
NV GEVIA-Kredietbank"
Troosting knapen

16.30-17 .05 TSC premin.-SK Nieuwkerke
"Beker ABB Verzekerings-
kantoor Mark Vanstraeseele"

17.15-17.50 Finale Knapen
"Beker BBL-Frans Monkerhey'

Toegang gratis - wel tombola t.V.V. TSC jeugd
- om 20 u. : "Midzomernacht-party" met DJ.
Speedo. Voorverkoop 100 fr., Inkom 120 fr. In
tent op het Provens voetbalterrein.

Zondag 16 augustus 1992
1l.00 u. : Aperitiefconcert

- 14.00 u. : TSC-Ladies - TSC-preminiemen
- 15.00 u. : TSC-Scholieren - Oud-TSC
- 17.00 u. : Bekerwedstrijd :

TSC Seniores - RW Hollebeke
- vanaf 18.00 u. : barbecue met bal



PRIESTERVAN DIENST (v. 23 tot 29 aug)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGEZONDAGDIENST
Dokt. Bal (22-23 aug.) tel. 30.00.72
Veearts Busschaert (23 aug.) tel. 44.53.63
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel.30 04 31 (M Deschuttere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:

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

BRANDWEERtel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 21 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 augustus
17 u. 4" Gez. 6-wekenmis v. Albert Wyf-

fels, echtg. v. Maria Decaesteker
Zondag 23 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert,

echtg. v. lrma Monkerhey en over! fam.
Maandag 24 augustus
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader
Dinsdag 25 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 26 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bij-

zondere intentie
Donderdag 27 augustus - H. Monica
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam.
Vrijdag 28 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 augustus
15 u. P!. Huw.mis v. Kristof Top en

Valerie Viane
17 u. I" Gez. 6-wekenmis v. André De-

graeve, wedn. v. Rachel Devos
Zondag 30 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
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10 u. Gez. jaarmis v. André Heens,
echtg. v. Gerarda Gheeraert

Tot kind Gods gedoopt
Kevin Devos, z.v. Eric en v. Mia Dennekin,
Reningsestraat 4, Proven

Pl. Kommunie en H. Vormsel
Te Proven in 1993 op zondag 23 mei te 8.30 u.

Opmaak kermisaffiche
Het feestcomité vraagt de verenigingen en her-
bergiers die met Oktoberkermis een aktiviteit
organiseren, deze schriftelijk te melden bij de
secretaris, Kris Rosseeuw, Provenplein 48 en dit
vóór 1 september

Obterre : laatste berichten
Vrijdag 28 aug. om 9 u. en niet om 12 u.
Twintig jaar verbroedering OBTERRE-PROVEN
wordt een voltreffer, want niet minder dan 99
Provenaars schreven zich in voor deze lustrum-
trip ! Het wordt volle bak ginderachter. .. Bij-

zonder verrrengerrd zijn atvast de delegaties
zowel van de brandweer als van de harmonie.
In afwachting dat de "reisbrochure" persklaar
is, hier alvast een paar dringende weetjes:

Rendez-vous op het Provenplein (voor het
Gemeentehuis) op vrijdag 28 augustus OM 9
UUR EN NIET OM 12 UUR, zoals vroeger
gepland en medegedeeld. De bus vertrekt
"klokvast" en zonder pardon om 9.30 !
Er is gelegenheid tot middagmaal in de omge-
ving van Paris (Vibray) aan matige prijs. Of
naar believen een eigen lunchpakket meebren-
gen.

- We zijn terug thuis de zondagnacht (30-31
augustus) tussen 2 en 3 uur.

Tussenin ligt een heerlijke verbroedering, zoals
we dat reeds 20 jaar gewoon zijn. Tot zolang!

Werner Claeys

Portemonneetje gevonden
Langs het Provenplein. Er steekt wat geld in,
Terug te bekomen in de pastorie.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 13 augustus. 76 deel-
nemers: 10 wonnen 3 partijen: Froyman M.
316; Vandromme A. 300; Mooren M. 285;
Depuydt 1. 280; Busschaert C. 270; Kino F. 268;
NuttensJ. 256; Bustraen M. 245; LoonesM. 239;
Mernhout M. 211. Volgende kaarring op don-
derdag 27 augustus.

Zwembad
K.B.G. is met het bestuur van het zwembad
"De Kouter" overeengekomen om wekelijks 1
u. het zwembad vrij te houden, enkel voor alle
3-plussers op voorwaarde dat er voldoende
kandidaat· zwemmers zijn. Er zal gestart worden

vanaf de maand september en het uurtje zwem-
men gaat door op zaterdagvoormiddag van 11u.
tot 12 u. Kandidaten kunnen zich aangeven bij
Jeanne Busschaert, Obterrestraar 25, Proven.

B.G.J.G.
Op zondag 16 augustus reisden we met 87 perso-
nen naar het domein Planckendael te Mechelen.
We konden er genieten van heerlijk wandelweer
in de ongerepte natuur. We vertrouwen op de
weermaker voor onze laatste aktiviteit op vrijdag
28 augustus. Dan houden we onze jaarlijkse
avondwandeling op het einde van de vakantie.
We vertrekken aan de kerk om 19u., het einde is
voorzien voor omstreeks 20.30 u. Iedereen is van
harte welkom. Voor de kinderen van de leden
(kleuter en lager) is er achteraf een gratis con-
sumptie voorzien.

Harmonie "De Volksvreugd"
Herinnering voor de muzikanten :
- vrijdag 21 augustus is er' geen repetitie
- zondag 23 augustus verzamelen we om 15.45
u. op de markt te WaTOuvoor het wandelconcërt
in de Steenvoordestraat.

Bij Francine
Gesloten iedere namiddag vanaf 20 augustus tot
en met 3 september. Donderdag gans de dag
gesloten.

Massale bloedinzameling
Om de gezonde mens aan te sporen tot de bloed-
gifte doen wij een beroep op ieders medewerking
en wenden wij alle zo efficiënt-mogelijke midde-
len aan. Daarom heeft op donderdag 20 aug.
e.k. een massale bloedinzameling plaats vooralle
inwoners van Proven. Deze kollekte wordt
gehouden in zaal St. Elooi van 18.30 u. tot 20.30
u. Het bloed dat U, zonder het minste gevaar
voor uw gezondheid, afstaat, redt het leven van
een medemens uit uw eigen streek.

Als je een kerk binnengaat ...
"Hier ben ik voor een kleine halte : deze plaats
zal voor mij een RUSTPUNT zijn, want de weg
door het leven is vermoeiend; voor een ander die
na mij komt is het een KRUISPUNT, want hij
komt hier geprangd tussen vreugden en zorgen;
wij waren afgesproken, voor ons is het een TREF-
PUNT: wij waren afgesproken, wij zouden
mekaar hier vinden; in de valavond, ook van het
leven, is dit hier een EINDPUNT, met de vre-
dige zekerheid, na lang tobben, thuis te komen.
Maar de kleine rode waakvlam wijst mij op een
BRANDPUNT: is het waar dat hier Iemand
reeds lang op mij wacht ? Dan wordt de kleine
halte voor mij een fonkelnieuw VERTREK·
PUNT: omdat er iemand meegaat, ook als ik de
deur heb dichtgetrokken."
(+ Jozef Loncke)



PRIESTER VAN DIENST (30 aug. - 5 sept.)
E.H. Decadt, past. Haringe tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (29-30 aug) tel. 30.15.55
Veearts Vandenberghe (30 aug) tel. 38.81.60
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel.êü 08 22 (Lut Wemaere
KROMBEKE : te!.3004TIlt1.l'"""e-s-'--u1..t"""te-r~e'-
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. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 28 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 augustus
15 u. Pl. Huw.mis v. Kristof Top en
Valerie Viane

17 u. Gez. mis v. Jozef Dewulf, echtg.
v. Maria Deberdt VWo familie en buren

Zondag 30 augustus
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. André Heens,
echtg. V. Gerarda Gheeraert

Maandag 31 augustus
8 U. H. mis V. overl. fam. (V.D.)
Dinsdag 1 september
8 U. H. mis V. overl. fam. (A.C.)
Woensdag 2 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V., Kapel Uilegat-
straat

Donderdag 3 september
8 U. H. mis V. overl. ouders en fam.
Vrijdag 4 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 september - H. Bertinus
17 U. Gez. 6-wekenmis V. Paul Top,
echtg. V. Christiane Leys

Ons
Parochieblad
Proven
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12. Devos Sylvester, Couthofln. 73, Proven
13. Gheldof Steven, Uilegatstraat 6, Proven
14. Ghyselen Jan, Blokstraat 13, Proven
15. Gruwez Sofie, Eekhoute 7, Proven
16. Lahaye Carmen, Eekhoute 30, Proven

l' LEERJAAR B (met Juffr. Marleen) :
17. Maerten Marjolein, Obterrestr, 49D, Pr.
18. Malbrancke Niels, Eekhoute 9, Proven
19. Masson Aurelie , Eekhoute 17, Proven
20. Masson Emilie, Eekhoute 17, Proven
21. Masson Virginie, Eekhoute 17, Proven
22. Ollevier Thijs, Blekerijweg 94, Proven
23. Torrez Ilse, Obterrestraat 13, Proven
24. Vandenbroucke Emely, Uilegatstr. 7, Pr.
25. Vandromme Aaike, Provenplein 18, Pr.
26. Vandromme Jonas, Eekhoute 8, Proven
27. Vandromme Piet, Eekhoute 103, Proven
28. Vanexem Alexander, Provenplein, Pr.
29. Verdonck Lieselot, Waaienburgstr. 2, St.
30. Verschaeve Braam, Eekhoute 12, Proven
31. Vulsteke David, Roesbruggestr. 6, Pr.

augus~. We starten aan de Provense kerk om 19 _ Tweede leerjaar (met Meester Borrey)
U. en Zijn daar terug omstreeks 20.30 U. Voor de 22 leerlingen
~inderen .de ~G..L.G... ('?cuter e~ lage4-- --Berde leerjaartmerjuffr. Hilde)
15 er achteraf een graus consurnpue voorzten. 20 leerlingen

Vierde leerjaar (met Juffr. Katrien)
25 leerlingen

- Vijfde leerjaar (met Meester Piet)
19 leerlingen

- Zesde leerjaar (met Meester Frans)
23 leerlingen

Dus als we alles goed samentellen, 66 kleutertjes
(om te beginnen) en 140 leerlingen voor de
lagere afdeling. Kleuters en lagere afdeling
samen komen we nu aan een cijfer van 206 leer-
lingen. We wensen allen een goede start.

Zondag 6 september
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. overl. fam. V.

Roger Cappelaere- Vandenberghe Beate.

In de Heer ontslapen
Alice Foutreyn, wed. V. Cesare Faïno en V. Henri
Louf, overl. te Proven op vrijdag 21 augustus '92
in de leeftijd van 80 j. en die dinsdag 25 aug. om
10 u. te Proven werd begraven.

Huwelijksaankondiging
Kurt Vandekerckhove, Rodebergstr. 32, Westou-
ter en Guygonne Borrey, Obterrestr. 41, Proven.

B.G.). G. -Avondwandeling
Op de laatste vrijdag van de vakantie houden we
onze jaarlijkse avondwandeling. We hebben een
tocht uitgestippeld van ongeveer 8 km. Iedereen
wordt uitgenodigd om mee te stappen op 28

Peutertjes en kleutertjes
Het nieuwe schooljaar begint op dinsdag 1 septem-
ber 1992. We vragen nu reeds met aandrang:
vaders en moeders, wij zouden graag onze kleuter-
klassen behouden zoals ze nu bestaan, en dit kan
soms op één kindje aankomen. Daarom is en blijft
het van groot belang dat onze peuters en kleuters
dapper opkomen naar school tijdens de maand sep-
tember. Ouders, help ons daarbij. We danken U
vooraf voor uw welwillende medewerking.

Voor het komende schooljaar 1992-1993,
dat aanstaande dinsdag 1 september
begint, voorzien we volgende schikkingen
en aantal leerlingen.
1. Peutertuin en l' kleuterklas

26 kindjes (Iuffr. Liliane en Juffr. Ingrid).
2. Tweede kleuterklas

21 kindjes (Iuffr. Brigitte en Juffr. Vera).
3. Derde kleuterklas

19 kindjes (Iuffr. Erna).
LAGERE AFDELING:
Eerste leerjaar wordt gesplitst :
l' LEERJAAR A (Iuffr. Sybille) :
1. Borra Davy, Roesbruggestr. 14, Proven
2. Borra Vicky, Roesbruggestr. 14, Proven
3. Cambron Elewaut, Blekerijweg 92, Pr.
4. Camerlynck Dirk, Montefoulstr. 2, Pro
5. Cappoen Pepijn, Reningestr. 17, Proven
6. Cayzeele Kelly, Eekhoute 47, Proven
7. Degruyter Thomas, Obterresrr., Proven
8. Delporte Frederik, Reningestr. 3, Proven
9. Descamps Heidi, Couthoflaan 15, Pro
10. Dever Pedro, Provenplein 30, Proven
11. Dever Manuel, Blekerijweg 54, Proven

Ben jij van Schellebelle ?
Voor een week waren we met de jeugdbeweging in
Schellebelle. Een prachtige, unieke ervaring voor
velen die meekampeerden. Dit willen we volgend
jaar weer meemaken. Maar tot dan zitten we in een
nieuw werkingsjaar. Dit betekent natuurlijk nieuwe
leiding en nieuwe leden die bij KSJ Proven willen
treden, Geïnteresseerden van 16 jaar en ouder die
graag kinderen willen begeleiden en een deel vor-
men van een enthousiast team, kunnen op maan-
dag 31 augusrus vanaf 19 u. een vergadering bijwo-
nen in ons lokaal bij het socio-cultureel centrum.
Indien je er niet kunt zijn, verwittig Wim
Devooght, Provenplein 62.

Er waren eens ... autozoektochten
De Noomtjes organiseren hun EERSTE AUTO-
ZOEKTOCHT VAN DE NOOM1}ES op zondag
13 september. De inschrijving kan gebeuren
vooraf in café Sint-Elooi tot en met 11 september
voor 250 fr. De dag zelf: 300 fr. Afhalen van
startdocumenten in St .-Elooi tussen 11. 30 U. en
13.30 U. Inlichtingen: tel. 057/30 04 83 of
057/300241.
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10 u. Gez. Mis v. Hugo Camerlynck, echtg.
v. Lena George, vw de Geburen.

een oude man, met grijze puntbaard en fijn bril-
letje, die lichtjes gebogen met kleine pasjes
voortschreed over het voetpad. Hij werd geboren
te Ardooie, de 14' november 1846, als zoon van
een rijkswachter. Op 19-jarige leeftijd, pas afge-
studeerd als onderwijzer, kwam hij naar Proven.
Enkele jaren later trad hij in het huwelijk met
een Provens meisje, Amelie Delava. Meester
Thiers had rwaalf kinderen, waarvan er vier op
jonge leeftijd stierven.

Wordt vervolgd. Hubert Bal

Geboorte
Thomas Ryon, z.v. Rik en Mariette Swaenepoel,
Blokweg2, Proven (geb. te Pop. op 28 aug. '92).

In de Heer ontslapen
Valère Boussemaere, wedn. v. Elisa Gouden-
hooft, overl. te Proven op zondag 30 augustus
'92 in de leeftijd van 91 j. en die donderdag 3
september om 10 u. te Proven wordt begraven.

PRIESTERVAN DIENST (v. 6 tot 12 sept)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40.01.84
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (5-6 sept) tel. 40.01.92
Veearts Vulsteke (6 sept) tel. 33.41. 17
Apoteek Dubaere - Reninge

Brood- en banketbakkerij Stefaan
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54 Welkom in onze vernieuwde zaak die op zater-
VERPLEEGKUNDE: dag 5 september terug opengaat. Iedere klant Ziekenzorg
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere) wordt verwelkomd met een origineel Omhaling met omslagen voor de zieken
KROMBEKE: tel.J.Q0431 (M Deschuttere~ehenk-!+!___ -".,-rcfa-an-arEea--Zmrls-elkraar orgarriseercziekenzorgCMa"an de
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.) kerk een omhaling voor de zieken op onze paro-
KINESITHERAPIE: Uitnodiging Boetiek TopZ chie. Op zaterdag 12september na de mis van 17

~ \ A. Dekersgieter, O~terrestr. 74 te1.30 07 58 ~oetiek T~pZ nodigt U v~iendelijkuit op de offi- u., op zondag 13 september na de beide missen.
," ~ A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54 ciële opening van hun nieuwe zaak. Uw financiële steun maakt het mogelijk om het
"() P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11 Patriek en Hilde Top-Debergh hopen U te werk met en voor langdurige zieken nog beter af

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325 mogen verwelkomen op woensdag 2 september te stemmen op de behoeften van deze mensen.
1992 vanaf 19.30 u., Provenplein 40A, Proven,
tel. 057/30.14.94.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 27 augustus. 81 deel-
nemers, 9 wonnen 3 partijen: Van Engelandt E.
404; Bournaillie I. 390; Bostoen R. 311; Soenen
D. 302; VandecaveyeR. 297; Lemahieu M. 272;
Deprey A. 271; Deraeve M. 260, Lecompte].
233. Volgende kaarting op don. 10 sept.

jaarlijks verlof
Bij lef en Paula Courtouw-Cappoen van maan-
dag 7 tot en met maandag 14 september '92.

Daguitstap N.C.M.V. ijzerbode
N.C.M.V.-I]zerbode biedt aan alle middenstan-
ders, familieleden en vrienden een aangename
daguitstap aan naar Oudenaarde, de Zwalmval-
lei en de Kwaremont. Vertrek te Proven op zon-
dag 20 september om 8 u. 's Voormiddags
bezoek aan het stadhuis en vrije verpozing in de
stad. Na het middagmaal (aperitief, soep,
hoofdgerecht, nagerecht + wijn) volgt een rond-
rit door de schilderachtige Zwalmvallei met
bezoek aan een waterkerskwekerij en een geu-
zentempel (koffiestop met mattetaart voorzien).
Terugreis langs de Kwaremont, eventueel
bezoek aan een kunstgalerij. Prijs leden: 1200
fr. , niet-leden 1350 fr., alles inbegrepen. In-
schrijving vóór 10september bij]ean-Marie Van-
damme, Provenplein 33, tel. 30.04.00

Vrijdag 4 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 september
17 u. S· Gez. 6-wekenmis v. Paul Top,
echtg. v. Christiane Leys

Zondag 6 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. overl. fam. v. Roger
Cappelaere-Vandenberghe Beatrijs

Maandag 7 september
8 u. H. mis v. overl. fam. (S.W.)
Dinsdag 8 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 9 september
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam.
Donderdag 10 september
8 u. H. mis v. overl, broer en zuster
Vrijdag 11 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 september .
10 u. Pl. Huw.mis v. Franky Veryepe en
Sabrina Croquette

17 u. Gez. mis verzorgd door de school-
kinderen, bij begin van nieuwe school-
jaar

Zondag 13 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

De boze stad - Het brave dorp
Met deze titel richt de feestcommissie ter gele-
genheid van oktoberkermis opnieuw een foto-
tentoonstelling in. Wat zal er zoal te zien zijn?
Heel veel want René Matton was een creatieve
duizendpoot, die zijn dagen niet in ledigheid
doorbracht. Eén van zijn jaarlijkse klussen als
dorpsfotograaf was het nemen van klasfoto's.
Vooraf verwittigd, met hun beste kleren aan,
trokken de kinderen naar school. Eerst werd de
rumoerige bende - klassen van vijftig leerlingen
waren geen uitzondering - wat ordentelijk opge-
steld, daarna dook de fotograaf als een gooche-
laar onder een zwart doek, drukte op een knop,
zorgde enkele weken later voor een prachtige
foto, een dokument van waarde. Ook de mees-
ter, met strenge blik maar goed van hart, onbra-
ken niet op het appèl. Meester Bulcke, meester
Muyssen, meester Thiers, gekende Provense
namen. Meester Thiers woonde in het huis waar
nu tandarts Vanexem zijn praktijk heeft. Zijn
ongehuwde dochter Marie Thiers woonde bij
haar vader in en verzorgde hem in zijn laatste
levensjaren. Meester Thiers is zeer oud gewor-
den, hij stierf op 90-jarige leeftijd (15.12.36).
Zijn hoge leeftijd is ook de reden waarom zelfs
oudere Provenaars weinig precieze gegevens over
hem weten te vertellen. Ze herinneren hem als

KSj Proven start opnieuw
Zaterdag 19 september van 13.30 u. tot 16.30 u.
houdt KS] Proven hun eerste aktiviteit van het
nieuwe werkjaar. Alle kinderen van 7 tot 15 jaar
kunnen zich in de Provense jeugdbeweging
inschrijven om iedere zaterdag van 13.30 u. tot
16.30 u. aan ons lokaal bij het socio-cultureel
centrum samen te komen. Het lidgeld bedraagt
500 fr. voor het hele jaar en gaat volledig naar de
verzekering. Inlichtingen bij Wim Devooght,
Provenplein 62 of bij Veerle Hauspie, Obterre-
straat 17, tel. 057/30.02.41.



PRIESTER VAN DIENST (v. 13 tot 19 sept)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (12-13 sept) tel. 38.87.~~
Veearts Goethals (13 sept) tel. 30 02 67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 ~4
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 31~6 {W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te1.30 07 ~8
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30 03 ~4
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 32~

Vrijdag 11 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 september
10 u. P!. Huw.mis v. Franky Veryepe en
Sabrina Croquette

11.15 u. P!. Begrafenis v. Bertha Durant,
echtg. v. Willy Lozie

17 u. l' Gez. 6-wekenmis v. André De-
graeve, wedn. v. Rachel Devos

Zondag 13 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Hugo Camerlynck,
echtg. v. Lena George vw. de buren

Maandag 14 september
8 u. H. mis v. over!. fam. (S.W.)
Dinsdag 15 september
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Woensdag 16 september
8 u. H. mis v. over!. broer v. I.W.(C.W)
Donderdag 17 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 18 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 september
11 u. P!. Huw.mis v. Lieven Capoen en
Leen Gheldof

17 u. Gez. jaarmis v. André Peperstraete,
echtg. v. Gabrielle Versaevel
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Zondag 20 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Ganne-De-
maeght Sidonie

In de Heer ontslapen
Bertha Durant, echtg. v. Willy Lozie, overl. te
Kortrijk op dinsdag 8 september '92 in de leef-
tijd van ~8 j. en die zaterdag 12 september '92
om 11.1~ u. te Proven wordt begraven.

De boze stad. Het brave dorp.
Drie zonen van meester Thiers traden in de
voetsporen van hun vader. De oudste zoon Jozef
Thiers werd hoofdonderwijzer te Pittem, de
jongste zoon Gaston Thiers, gehuwd met Maria
Verbeke uit Proven, werd onderwijzer te Alve-
ringem. Een derde zoon, Prosper Thiers, trad
binnen bij de broeders Maristen, studeerde even-
eens voor onderwijzer en vertrok in september
1912 naar Congo, meer bepaald naar Stanley-
stad:--S3IIIeIrlTIerenkeie medebroedersbouwde
hij het onderwijsnet uit in die stad, hij gaf aan-
vankelijk zelf les en werd er later inspecteur.
Dokter Norbert Thiers die zich enkele jaren na
de tweede wereldoorlog vestigde als geneesheer
te Proven was een neef van meester Thiers.
Meester Thiers was het prototype van de
negentiende-eeuwse plattelandsonderwijzer;
vader van een kroostrijk gezin, plichtsgetrouw,
mild en streng terzelfdertijd, en overtuigd
katholiek.
Op parochiaal vlak maakte hij zich dan ook heel
verdienstelijk. Begin 1881 werd hij tot koster
benoemd. Vele jaren was hij ook lid van de kerk-
fabriek, meer bepaald schatbewaarder. Beide
funkties nam hij waar tot op zeer hoge leeftijd.
Hij onrving hiervoor meerdere eretekens, zowel
kerkelijk als burgerlijk. Meester Thiers kende
heel wat tegenspoed; hij verloor vier kinderen op
jonge leeftijd en ook de gezondheidstoestand
van zijn vrouw, die meerdere malen in het zie-
kenhuis diende opgenomen te worden, baarde
heth geregeld zorgen.
Terecht noteerde pastoor Comeyne bij zijn over-
lijden: ••Hij was één der verdienstelijkste men-
schen van Proven, waar zijne gedachtenis in
vrede blijven zal." (hij overleed op 1~ december
1936). Hubert Bal

Schoolfeest van St. Michielszomertje op
zondag 27 september 1992
Voor alle Proven aars die met onze school sympa-
thiseren, willen wij nu reeds een datum aankon-
digen : zondag 27 september 1992.
Van 's middags tot 's avonds vieren we feest in
de omgeving van de school. Het precieze pro-
gramma willen we nog niet kenbaar maken,
maar ons feest staat opnieuw in het teken van het

kind! Er zijn aktiviteiten gepland waarbij alle
kinderen van de school, zowel kleuters als leer-
lingen van de lagere afdeling, nog meer dan
vorige jaren, aan hun trekken zullen komen.
leder jaar biedt dit feest aan een massa Prove-
naars de gelegenheid om bij een drankje en een
versnapering vele vrienden en kennissen te ont-
moeten en de school te steunen. De gezelligheid
is er troef bij sfeervolle muziek, vrolijke kinder-
kreten, tevreden ouders en familieleden en de
mogelijkheid om aan te schuiven aan een heer-
lijke barbecue. Bovendien wordt tijdens het
dansfeest 's avonds de trekking gehouden van de
reuze-tombola en de surprise.
Zondag 27 september 1992 : afspraak op het
Alexisplein 1~ !!! Toegang gratis !!!

Tekenschooi
Vanaf dit schoojaar wordt .in Proven les gegeven
door een nieuwe leerkracht nl. Juffrouw Bettina
Couckuyt. De lessen gaan door in het Socio-
Cultureel centrum op woensdag van 13 u. tot
1~.30 u. Alle leerlingen van de lagere afdeling
kunnen in de loop van de maand september tij-
dens deze uren inschrijven. Het ministerie vraagt
een inschrijvingsgeld van 1~00 fr. voor een gans
jaar. Er is ~OO fr. verminderen voor wie een broer
of zus heeft die eveneens tekenschool of
muziekschool volgt.

Opzij, opzij, opzij ...
Maak plaats, maak plaats ... voor de l' autozoek-
tocht van de Noomtjes op zondag 13 september
a.s. Je kan je vooraf inschrijven vóór vrijdag 1
september aan 2~0 fr. Dit kan ook nog op zon-
dag 13 september tussen 11.30 u. en 13.30 u. in
café Sint Elooi maar dan aan 300 fr. Daar ont-
vang je dan je startdocurnerïten. Zegge het
voort !

Hoeveanimatiedag van de Landelijke Gilde
Krombeke
Waar: Hoeve Devooght-Vancaeyzeele,

Blasiusstraat 6~, Krombeke
Wat: Bezoek hertenfokkerij (± 1~0 dieren)

Huifkartochten voor de kinderen
Volksspelen met talrijke prijzen
Accordeonmuziek
Quiz
Animatie

Toegangsprijs : ~ofr. consumatie inbegrepen.

Schriftwoord
••En God schiep de mens naar zijn beeld, naar
Gods beeld schiep Hij hem."
= Grote God, laat het nu ook werkelijk zo zijn,
dat anderen in mij iets zién van Uw gelaatstrek-
ken, iets zien van Uw liefde en barmhartigheid.
Maar mij tot een wegwijzer naar U.



PRIESTERVAN DIENST (v. 20 tot 26 sept)
E.H. Decadt, past. Haringe tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (19-20 sept) tel. 30.03.38
Veearts Busschaert (20 sept) tel. 44.53.63
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel.33 3LJ.6-(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. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 18 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 september
11 u. Pl. Huw.mis v. Lieven Capoen en
Leen Gheldof

17 u. Gez. jaarmis v. André Peperstraete,
echtg. v. Gabrielle Versaevel

Zondag 20 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Ganne-
Demaeght Sidonie

Maandag 21 september
8 u. H. mis v. overl. fam. (S.W.)
Dinsdag 22 september
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam.
Woensdag 23 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 24 september
8 u. H. mis v. overl. ouders en broer
Vrijdag 25 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 september
17 u. )' Gez. 6-wekenmis v. Alben Wyf-
fels, echtg. v. Maria Decaesteker

Zondag 27 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. André Top,
echtg. v. Elisabeth Vandenberghe
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Tot kind Gods gedoopt
Iris Ryckeboer, d.v. Ward en An Delanghe,
Couthoflaan 22, Proven.

Reis K.A.V. Proven
K.A.V. Proven richt een reis m naar het voe-
dingssalon op donderdag 15 oktober a.s. Vertrek
om 7.45 u. op de markt te Proven. Prijs: 350 fr.
voor leden, 400 fr. voor niet-leden. Inschrijven
kan bij Katelijn Gheysens, Blokweg4 te Proven,
dit vóór 1 oktober en mits betaling. Wees erbij!

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 10 september. 73
deelnemers, 9 wonnen 3 partijen: Deprey A.
345; Nuttens]. 336; Pacco M. 335; Berten M.
287; Depuydt F. 274; Vanexem M. 274; Kino F.
256; Camerlynck A. 245; Vandromme A. 205.
Volgende kaarting op donderdag 24 sept.

Ziekenzorg Proven dankt
Wij houden eraan alle gevers te danken, die het
voorbije wee en ons wer manclêé steun en.
De inzameling bracht 11.741 fr. op.
Op 20 september houden we onze jaarlijkse Zie-
kennamiddag. Start om 14.30 u. in zaal St.
Elooi : Bezinning - Animatie - Koffietafel.

K.SJ. Proven
Zaterdag 19 september a.s. van 13.30 u. tot
16.30 U. is er onze eerste aktiviteit voor ALLE
kinderen van de lagere en lagermiddelbare
school (6 tot 15 jaar). Mogelijke inschrijving in
de K.S.]. Ons lokaal is op het Provenplein bij
het Socio-Cultureel Centrum. Nodig: spelkledij
en eventueel 10 fr. voor een drankje.

De boze stad, het brave dorp.
Notaris Rubbrecht
In 1890 verscheen een boek : "Remèdes contre le pau-
perisme" of "De strijd tegen de armoede" van de hand
van Louis-Augustyn Rubbrecht, notaris te Proven.
De toen 53-jarige Rubbrecht kon spreken met kennis
van zaken. In 1871, op 18-jarige leeftijd was hij
gemeentesecretaris geworden te Roesbrugge . Bij het
uitoefenen van zijn ambt kwam hij onmiddellijk in
contact met Karel-Louis Vander Meerseh. Vander
Meersch was de toenmalige gemeentesecretaris van
Proven, een merkwaardig man. Als boerenzoon was hij
na zijn studies aan het college van Sint-Omer terecht-
gekomen in de administratieve diensten van de
gemeente Roesbrugge, waar hij zich wist op te werken
tot gemeente-ontvanger en ontvanger van 't bureel van
weldaad. Ondertussen was hij gemeentesecretaris
geworden van Proven, functie waarin hij later zou
opgevolgd worden door zijn neef Aimé Claeyssoone.
Het cumuleren is van alle tijden. Rubbrecht was
gemeentesecretaris van Roesbrugge en notaris te Pro-
ven, Vander Meersch was secretaris te Proven en ont-
vanger te Roesbrugge. Samen vormden ze een ver-
dienstelijk duo, dat krachtdadig en met inzicht de pro-
blemen aanpakte. Het waren moelijke tijden voor de

gemeenten. De aardappel plaag en het teloorgaan van
de huisnijverheid door de opkomst van het industrieel
weven zorgden voor een kolossale armoede. Daarbij
werd de streek nog overspoeld door benden bedelaars
uit de omstreken van Roeselare, Tielt, Torhout en
Brugge. In vele gemeenten werd een burgerwacht
opgericht. Rubbrecht vertelt hoe men zich bewapende
met "lansen en lontgeweren" , die opgestapeld lagen
in de kerktoren te Roesbrugge, nog van in de tijd der
Hollandse bezetting. Hiermee slaagde men erin de
bedelarij wat in te tomen.
Volgende weken meer over het plan van Rubbrecht en
Vander Meersch om de armen uit eigen gemeente te
helpen. Uittreksels uit zijn boek zullen gepubliceerd
worden ter gelegenheid van de fototentoonstelling met
Oktoberkermis. Hubert Bal.

Waarom houden we ieder jaar op de laatste
zondag van sept. (dit jaar zondag 27 sept.)
een feest van St. Michielszomertje ?
Beste ouders van onze leerlingen en dierbare mensen
van Proven, sympathisanten van onze school, ik meen

gcrr-zeggc:rr.-gij-/ooprniermeruw-o·gerrwe err
gij ziet zeer goed dat er voor het onderwijs en voor
onze school te Proven zeer veel wordt gedaan en veel
inspanningen worden geleverd. Hetgeen tot nu toe
werd verwezenlijkt in en rondom onze school is kun-
nen tot stand komen' dank zij de steun, laat me zeg-
gen, de serieuze steun van sommige mensen en de
steun van U allen. Ik vraag één ding: moge God het U
lonen. Ik ben U zeer dankbaar voor uw steun.
Onlangs werd het woonhuis van de zusters aangekocht
en is bezet door de derde kleuterklas. In hetzelfde
woonhuis doet een lokaal dienst als T.V.-hoekje en het
keukentje wordt gebruikt als teken- en schilderlo-
kaaltje voor onze kleuters. We mogen ook nog herin-
neren dat we het huisje ('t Peutert je), gelegen achter
de grot, aangekocht hebben, hetgeen allemaal serieuze
aflossingen vraagt. De leerkrachten samen met perso-
neel hebben in de laatste grote vakantie met man en
macht de zaal geschilderd en een mooie afspanning
geplaatst langs de speelplaats. (Het ware te hopen dat
hun werk verder zou gerespekteerd worden). Ziedaar,
beste mensen, wat er gedaan wordt voor onze school.
Tenslotte is het allemaal voor onze leerlingen, kleu-
tertjes en lagere afdeling.
Daarom is het zeer begrijpelijk dat we, ter gelegenheid
van St. Michielszomertje op zondag 27 september met
aandrang vragen naar uw aanwezigheid en naar uw
steun. Kom eten 's middags of 's avonds op het school-
feest, en daarbij komt nog dat U die dag thuis geen
afwas moet doen, 't is toch zo aangenaam 'n keer geen
afwas te moeten doen.
Zeer te waarderen ook is de aankoop van lotjes van de
serieuze tombola. Dit weekend zullen de leerlingen
van het 4', 5' en 6' leerjaar ten huize komen om lotjes
aan te bieden.
Koop lotjes en win prijzen. Dank.

Vooruit - Achteruit
De Noorritjes houden eraan iedere deelnemer te
bedanken voor hun eerste autozoektocht.
Voor iedereen die zich voor deze zoektocht
belangeloos heeft ingezet, speciaal Frans en
Greta, bedankt !!



PRIESTER VAN DIENST (v. 27 sept tot 3 okt)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40.01.84
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (26-27 sept) tel. 40.00.20
Veearts Vandenberghe (27 sept) tel. 38.81.60
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 CM. Deschunere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 25 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 september
10.30 u. P!. Begrafenis v. Maria Vulsteke,

wed. v.]ozefTop.
17 u. 5' Gez. 6-wekenmis v. Alben Wyf-

fels, echtg. v. Maria Decaesteker
Zondag 27 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Y Gez. 6-wekenmis v. André Top,

echtg. v. Elisabeth Vandenberghe
Maandag 28 september
8 u. H. mis v. overl. fam. (S.W.)
Dinsdag 29 september - I-L Michaël,
Gabriël, Rafaël
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam.
Woensdag 30 september - H. Jerome
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bij-

zondere intentie
Donderdag 1 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtg.
Vrijdag 2 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Richard Dever-

Savaete Regina

Ons
Parochieblad
Proven
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Zondag 4 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Nestor Maerten-

Dumon Mauritia en overl. 'kinders.

In de Heer ontslapen
Maria Vulsteke, wed. v. Jozef Top, overl. te Roe-
selare op zaterdag 19 sept. '92 in de leeftijd van
78 j. en die zaterdag 26 sept. '92 om 10.30 u. te
Proven wordt begraven.

Kort briefje voor ieder gezin. .
Juffrouw, Mevrouw, Mijnheer,
Mag ik U vriendelijk uitnodigen tot het feest van
Sint-Michielszomertje op zondagnamiddag 27
september aanstaande vanaf 14 u. tot. .. in en
buiten de zaal Sint-Jozef, Alexisplein 17, te Pro-
ven. Uw aanwezigheid op dit feest zal voor mij
een steun zijn, zal ik ook dankbaar begroeten en
ten zeerste waarderen. Michel Ollivier, pastoor

Inkom gratis en mooie prijzen
Voor groot en klein is de inkom op het feest gra-
tis. Er zijn prijzen te winnen die de moeite waard
zijn om nog een beetje lotjes te kopen en wie
weet, misschien win je de SURPRISE.

Geen school
Op maandag 28 september '92, daags na St.
Michielszomertje , is er geen school.

Springkasteel
Vanaf 13 u. springt het springkasteel mee met de
springende kinderen.

De boze stad. Het brave dorp.
Notaris Rubbrecht.
Het klakkeloos geven van aalmoezen leidt tOt niets.
Ook tegen het vernederend uitdelen van brood, bij-
voorbeeld het wijdverspreide "brooddeel aan den
arme" na begrafenissen, was hij scherp gekant. In
overleg met de Provense gemeentesecretaris Vander
Meersch werd er een wet uitgevaardigd waarbij de
bedelarij streng werd verboden. Wie bedelt werd niet
geholpen. Ook het schoollopen werd verplicht. Oplei-
ding en schoolse vorming, ook voor volwassenen, was
een stokpaardje van Rubbrecht. Samen met Vander
Meersch berekende hij hoeveel de bemiddelde inwo-
ners ongeveer uitgaven aan aalmoezen, dit bedrag
werd omgezet in een gemeentelijke belasting en her-
verdeeld volgens de behoeften (Voor Roesbrugge ging
het in 1858 om een som van 12 000 fr. op jaarbasis).
Maar voor wat hoort wat. Rubbrechr wilde ten alle
prij ze vermijden dat de armen zich, van generatie tOt
generatie, installeerden in een passieve, uitzichtloze
siruatie.
Veelbetekenend begint hij zijn vijfde hoofdsruk met
de titel "Self Help", hij eindigt met de slotzin "Wil-
len is kunnen".
Woorden als eigenwaarde, wilskracht, zin voor initia-
tief en werklust neemt hij graag in de pen.
Volgens hem kan de overheid en in zijn visie is dit de

plaatselijke overheid, niets meer dan de middelen ter
beschikking stellen, maar de eerste stap moet altijd
komen van de persoon zelf. Hierbij verwijst hij graag
naar zijn eigen familie. Hoe zijn vader zich als boeren-
zoon wist op te werken tOt onderwijzer en gemeentese-
cretaris, hoe hijzelf door zelfstudie het bracht tOt nota-
ris te Proven (1880). (In de negentiende eeuw was er
geen universitaire opleiding tOt notaris, men diende
alleen een bekwaamheidsarrest voor te leggen aan een
commissie). Dat twee van zijn zonen, Rafaël, als
oogarts, en Oswald, als stornatoloog , volgens zijn prin-
cipes, eveneens hoog zouden klimmen op de maat-
schappelijke ladder wist hij toen nog niet. Hubert Bal.

Herberg Canada - Palingfestijn
Vrijdag 16 oktober vanaf 18.30 u. keuze uit 3
palingbereidingen. Prijs: 380 fr. + gratis 1 glas
wijn. Dit naar aanleiding van oktoberkermis.
Reserveren aangeraden ! Tel. 057/33 44 75.

K.A. V. Proven
Een reeks aerobic wordt gegeven o.l.v. Bart Ver-
meulen van v.z.w. Sportacademie uit Poperinge.
De reeks telt 8 beruten, gaat door op vrijdag-
avond van 20 u. tot 21 u. en start op vrijdag 16
oktober. Inschrijven kan tot zondag 27 sept. bij
Gilberte Dever. Kostprijs leden: 640 fr. , niet-
leden 960 fr. Jongeren vanaf de middelbare
school zijn eveneens welkom.

We brengen een begeleid bezoek aan het krui-
denhuis van Mevr. Brigitte Persyn in Geluveld.
Dit gaat door op dinsdag 13 okt., vertrek op het
marktplein om 13 u. Gelieve in te schrijven bij
Gilberte Dever tegen zondag 27 sept. Kostprijs:
150 fr. (vervoer + uitleg ter plaatse).

Eekhoutenieuws
Met de feesten werd een ballonwedsuijd gehou-
den. Twee van de zeventig opgestuurde kaartjes
kwamen terug :
1. Ines Delefortrie : Hulzay St.-Leu
2. Braam Verschaeve : Blangy sur Ternoise.
Er is nog een anorakje, blauw met groen, gevon-
den. Terug te bekomen bij Gratien Peperstraete,
Eekhoute 10.

Programma van St. Michielszomertje
11.30 en 13.00 u. : Feestmaaltijd in tent
14.30 u. Openingsdansjes door de kleuters
15.00 u. Wedden dat ... (leerkrachten)
15.15 u. Dansje 1" leerjaar

Wedden dat. .. (I' en 2' leerjaar)
16.00 u. Dansjes 2' en 3" leerjaar

Wedden dat. .. (3" en 4' leerjaar)
16.45 u. Dansje 4' leerjaar

Wedden dat ... (s< en 6' leerjaar)
17.30 u. Dansje 5' en 6' leerjaar + massadans
18.00 en 19.30 u. Feestmaaltijd in de tent
20.00 u. Muziek en dans in de zaal

met trekking REUZE-TOMBOLA
23.00 u. SURPRISE voor alle aanwezigen



PRIESTER VAN DIENST (v. 4 tot 10 okt)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (3-4 okt) tel. 30.06.37
Veearts Vulsteke (4 okt) tel. 33.41.17
Apoteek Blanckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KBOMBEKE : te1.30 n4 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 2 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Richard Oever-
Savaete Regina

Zondag 4 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Nestor Maerten-
Oumon Mauritia en over!. kinderen

Maandag 5 oktober
8 u. H. mis v. over!. schoonouders
Dinsdag 6 oktober
8 u. H. mis v. over!. fam.
Woensdag 7 oktober
8 u. H. mis t.e.V. O.L.V. v.d. grot, bijz.

intentie
Donderdag 8 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders
Vrijdag 9 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 oktober
17 u. l' Gez. 6-wekenmis v. Henri Schar-
re, wedn. v. Martha Bourrée

Zondag 11 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,
echtg. v. Paula Busschaert en over!.
zoon Johan

Ons
Parochieblad
Proven
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In de Heer ontslapen .
Achiel Devos, wedn. v. Gabrielle Dumon, overl.
te Poperinge op don. 24 sept. '92 in de leeftijd
van 86 j. en die woensdag 30 sept. om 10 u. te
Proven werd begraven.

De boze stad. Het brave dorp.
In plaats van brood uit te delen aan de armen stelde
Rubbrecht het volgende voor: we geven aan iedereen
een lap grond, we delen zaaigraan uit, stellen werktui -
gen ter beschikking en bouwen in ieder dorp een
gemeentelijke bakkerij. Zo is de ketting tond. De arbei-
der zaait zijn eigen tarwe, waarmee hij daarna in de bak-
kerij zijn eigen brood bakt. De gemeente stelt
O.C.M.W.-eigendommen ter beschikking, indien
onvoldoende wordt er grond bijgekocht.
En zo gaat Rubbrecht verder en overloopt hij alle secto-
ren van het maatschappelijk leven. Op de huisvesting
moet er, qua kwaliteit, een scherpe reglementering
komen. Wat het onderwijs betreft: één gemeentelijke
lagere school, met verplicht lager onderwijs voor alle
kinderen. Ook het sparen of het leren sparen en vooruit-
ziend zijn ligt hem nauw aan het hart. En ook hiervoor
heeft hij een gemeentelijk plan : de gemeente richt een
spaarkas op, waarin de arbeider tijäensaezomer kleine
overschotten stort. Het kapitaal van deze kas, gesubsi-
dieerd door de gemeente, wordt aangevuld door giften,
zowel particulier als publiek. Tijdens de winter of op
andere moeilijke ogenblikken kan het (vermeerderde)
gespaarde bedrag opgehaald worden, zonder te moeten
schooien of beschaamd te zijn.
In het verlengde hiervan denkt hij ook aan pensioenkas-
sen en verzekeringen tegen ziekte en arbeidsongevallen.
Aan arme dompelaars, die nauwelijks de kop kunnen
boven water houden, de raad geven te sparen en een bij-
drage te betalen voor hun pensioen, getuigt opnieuw
van de naïviteit van Rubbrecht. Eerst moest de koop-
kracht verhoogd en de taart herverdeeld worden, maar
dat wilde of kon de brave notaris niet inzien.
Een deel van zijn boek zal gepubliceerd worden t.g.V. de
tentoonstelling ingericht door het feestcomité op 9 en 10
oktober a.s. Hubert Bal.

Kaartersclub De Canadakaarters
Nieuwe leden kunnen zich aansluiten tijdens de
l' kaarting op dinsdag 6 okrober om 19.30 u.

Wedden dat ...
het volgend jaar opnieuw mooi weer wordt op
het tiende Sint-Michielszomerfeest ?? Na vele
weken druilerig en koud weer verscheen tijdens
het weekeinde van 27 september opnieuw een
stralende zon. Op de zomerse terrassen van de
speelplaats kon men bij een fris glas genieten van
het optreden van de kinderen. De kleuters zet-
ten hun beste beentjes voor bij enkele dansjes.
De leerlingen van de lagere afdeling brachten
afwisselend volksdansen en proeven voor de
"Wedden dat ... -show". De reeks weddenschap-
pen werd geopend door de directrice. Aangezien
de leerkrachten mislukten, moest Juffrouw
Lucienne als tegenprestatie een ritje maken op
de tandem, dit tot groot jolijt van de massa kij-
kers. De leerlingen zelf moesten achtereenvol-
gens zichzelf aan elkaar naaien, damesschoenen

verzamelen, met 19 in een 2 PK-tje kruipen,
hoedjes plooien, touwtrekken en touw springen.
's Middags en 's avonds konden sympathisanten
in de tent terecht voor een feestmaaltijd. 's
Avonds liep de Sint-)ozefszaal vol voor het bal
en de trekking van de tombola.
Omstreeks 23 u. werd de surprise, een volledige
barbecue-uitzet ter waarde van 6 000 fr. gewon-
nen door het gezin Rik Castryck-Vanthournout.

Dank
De leerkrachten danken van harte iedereen die
heeft' bijgedragen tot het slagen van het school-
feest. We maken alvast afspraak voor ons 10'
zomerfeest op zondag 26 sept. '93!!

Tombola - Winnende nummers
1. Hoofdprijzen
3465 0991 3382 1441 1938 3066 0640 2655
2622 0809 2534 0873 2117 2269 0951 3035
0704 2565 1084 3415 ll19 2390 2027 1238
1484 0729 3472 2861 2506 1592
r,"'Prijzen --
0836 1918 2727 0669 1686 1734 3315 2459
3323 1541 1681 1589 2520 3256 2080 0845
3398 2469 2590 2018 1248 3378 3174 0769
2603 0712 2151 2400 1329 0757 2879 2066
2352 0715 1571 0798 1126 2038 2955 3367
2280 1381 1222 1664 1151 2658 3463 3220
3002 2696 1784 2986 2752 1954 3125 3006
2621 1316 2984 1760 2933 2461 0513 1528
0622 0665 1843 1387 1972 1597 2698 0587
2053 1469 1135 1369 1323 2180 1015 2393
0687 1973 2600 2551 2465 2355 1039 1874
1021 2615 3134 3017 1341 2559 1467 1320
1203 3148 1836 3083 0904 1695 0802 1147
1114 2542 1125 0502 2550 2230 2024 1546
2766 2546 2785 1034 1208 1229 2160 2384
0758 1037 1928 0709 3019 2349 3372 3366
1992 1169 1939 1472 2920 0759 2614 1771
2437 3156 1359 2343 3147 1873 2121 2427
0786 0563 1936 2410 2515 2495 3233 3012
2922 2976 2414 1994 2492 2821 2845 2640
2874 0725 3445 2677 3056 0792 2732 1061
2580 1105 3080 3402 1696 2991 1446 3235
2823 0785 0741 1097 1864 1717 2669 1823
3265 1053 3440 2925 2708 2124 0882 1473
1706 2661 2547 2310 0679 0747 2871 3350
2882 2560 3206 1900 1013 1767 1566 2208
3406 0543 0799 186~ 0975 1386 2738 3438
2006 3123 1002 3064 1180 2829 2383 1893
1805 2944 3308 1280 0636 1315 0674 3444
3290 2740 1181 0589 0733 1871 0899 1758
0870 2690 1424 2656 2214 1980 0599 0760
0912 0968 0576 0877 0994 0865 2165 1277
2168 0707 0542 1787 3137 1833 3158 2638
1089 3199 1199 1327 0959 2255 2204 2291
2212 1191 1596 1576 2281 2493 2141 1243
Prijzen kunnen afgehaald worden in de zaal
Sint-Jozef, Proven op don. 1 en vrij. 2 okt. van
16-18 u. Daarna tijdens de schooluren.



PRIESTERVAN DIENST (v. 11 tot 17 okt)
E.H. Decadt, past. Haringe tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (10-11 okt) tel. 30.06.47
Veearts Goethals (11 okt) tel. 3002 67
Apoteek Darras - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:

_ PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KlNESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 9 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 oktober
17 u. 1<Gez. 6-wekenmis v. Henri Schar-

re, wedn. v. Martha Bourrée
Zondag 11 oktober - Oktoberkermis
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,

echtg. v. Paula Busschaert en over!.
zoon Johan

Maandag 12 oktober
9 u. Dienst v. over!. Parochianen en oud-

strijders v. beide Wereldoorlogen
Dinsdag 13 oktober
11 u. Gez. mis v.d. leden en over!. leden

v.d. Bond der Gepensioneerden
Woensdag 14 oktober
8 u. H. mis v. over!. vader (A.D.)
Donderdag 15 oktober - H. Theresia
8 u. H. mis v. over!. schoonouders
Vrijdag 16 oktober
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 oktober
17 u. 6<Gez. 6-wekenmis v. Albert Wyf-

fels, echtg. v. Maria Decaesteker
Zondag 18 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
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• 16.00 u. : Koffieconcert door de Harmonie De
Volksvreugd in zaal St. Elooi. Inkom gratis.
• 20.00 u. : Kermisbal met disco "Les Canards"
in de loods van G. Pareyn. - Inkom gratis.
• Gedurende het kermisweekeinde : Pannekoe-
kenslag door K.S.]. Proven
+ Enveloppetrekking en diverse oude caféspelen
t.v.v. de kaartersclub in café St. Victor.
DINSDAG 13 OKTOBER
• Kermisfeest Bond der Gepensioneerden
11.00 u. : H. Mis gevolgd door feestmaaltijd in
zaal Het Rozenhof
VRIJDAG 16 OKTOBER
• 18.30 u. : 4<palingfestival in rest. Canada.
• 20.00 u. : Cijfers en letters in zaal St. Elooi.
ZATERDAG 17 OKTOBER

Koffieconcert • 14.30 u. : Kindernamiddag met het Stadspop-
De Harmonie De Volksvreugdnodigt alle syrnpa- pentheater uit Aalst in zaal Het Rozenhof.
thisanten uit tot het koffieconcert op zondag 11 ZONDAG 18 OKTOBER
okt. om 16 u. in St. Elooi. Gratis toegang. • 14.00 u. : Loopwedstrijden ,,19' Kampioen-

schap van het Hoppeland". Inr. : De Noorritjes.
Het boze dorp. De brave stid. -Kermiskaartingen (vanaf 19.00 u.)
Foto-expositiein de parochiezaal Sint-Jozef. Twee Vrijdag 9 oktober: café Het Hopland.
Provense fotografen stellen tentoon, Stefaan Maandag 12 oktober: café St. Elooi : Kippebil-
Dewickere en René Matton, deze laatste met lenkaaning met saucissenkandeel
logistiekesteun van Bernard De Grendel. Beelden Dinsdag 13 oktober. : café De Bascule
uit de brave stad, waar mensen in peis en vree, Donderdag 15 oktober: café Het Rozenhof
zonder roddel en broodnijd, rustig samenleven.
Beelden uit het boze dorp waar chaos, corruptie
en zedenverwildering hoogtij vieren. Wie na het
bekijken van deze foto's nog niet verzadigd is,
kan daarna nog naar de cinema. Het gaat om oud
Provens ftlmmateriaal, daterend uit de na-
oorlogseperiode, dat continu op videoscherm zal
vertoond worden. Een bezoekje waard op een
regenachtige namiddag in de maand oktober.

H. Bal. FeestcomitéProven.

10 u. 1<Gez. 6-wekenmis v.·Zenobie De-
vos, wed. v. Cyriel Derycke en v.
Henri Cleynen

Geboorte
Gwen Dequidt, z.v. Gino en van Sandra Van
Exem, Blekerijweg82, Proven (geb. te Poperinge
op 30 sept. '92).

Om te bedanken
De gebroeders Devos André, Martin en Hugo
met Martine houden eraan langs deze weg het
pompierkorps van Proven te bedanken om hun
waardige aanwezigheid en deelname aan de
begrafenis van hun vader Achiel Devos.

Proven Oktoberkermis 1992
VRIJDAG 9 OKTOBER
• 14.00 u. : Namiddag voor de derde leeftijd in
zaal St. Elooi aangeboden door de Noomtjes
• 20.00 u. : Off. opening tentoonstelling "De
boze stad, het brave dorp" in St. Elooi. Talloze
foto's van twee Provense fotografen René Matton
en Stefan Dewickere, m.m.v. B. De Grendel.
ZATERDAG 10 OKTOBER
• 10.00-12.00 u. en 14.00-19.00 u. :
Tentoonstelling "De boze stad, het brave dorp"
• 19.00 u. : Caféspelen. 5.000 fr. prijzen. In-
schrijvingtot 21 u. in café De Bascule.
• 20.00 u.: Kermis T.D. met disco "Les
Canards" in de loods van G. Pareyn.
ZONDAG 11 OKTOBER
• 10.00-12.00 u. en 14.00-19.00 u. :
Tentoonstelling "De boze stad, het brave dorp"
• 14.30 u. : Ballonwedstrijd - café De Zwaan.
• 15.00 u. : Voetbalwedstrijd (kampioenschap 4'
provoD) : TSC Proven - FC Houtem

K.V.L.V.
Vrijdag 9 okt. startvergadering om 20 u. met als
thema "Werk in de weegschaal". Het wordt een
aangename vergadering, daarom zijn de echtge-
noten mee uitgenodigd. We bieden iets aan om te
eten en hopen op een talrijke aanwezigheid.

Ons Parochieblad Proven
Na de kermis begint de pastoor zijn toer voor de
hernieuwing van het abonnement. De prijs blijft
250 fr. voor een gans jaar. Hoe klein het ook is en
hoe vlug het ook gelezen is, het blijft een interes-
sant nieuwsberichtje voor ons dorp. Iedereen mag
inzenden of vragen om 't een of 't ander te ver-
melden of bekend te maken in "Ons Parochie-
blad". Pas op : alle inzendingen zijn gratis. Wie
doet er nu nog iets voor niets? "Ons Parochie-
blad" doet dat. Alle vermeldingen of aankondi-
gingen zijn gratis. De prijs per abonnement blijft
250 fr. per jaar. Maaromdat de verzendingskosten
tamelijk duur uitvallen, durf ik een beetje steun
bovenop vragen. MichelOllivier,pastoor.

Het postkantoor - Gesloten
Maandag 12 okt. wegens plaatselijke kermis.

Lachen mag van God
Op zat. 17 okt. om 20 u. in St. Elooi komt Louis
Verbeeckpraten over zijn boek "Lachen mag van
God". DF-Ieden : 100 fr., niet-leden: 150 fr.



PRIESTERVAN DIENST (v. 18 tot 24 okt)
E.H. Iamote, past. Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGEZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (17-18 okt) tel. 38.82.71
Veearts Busschaert (18 okt) tel. 44.53.63
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:

.-ER OVEN : tel.30 08 22 (tut Wemaere)
KROMBEKE: te!.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te!.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:

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

BRANDWEERtel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 16 oktober
10 u. P!. Begrafenis v. Camiel Carpentier,

wedn. v. Maria Maerten
Zaterdag 17 oktober
17 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Albert Wyf-

fels, echtg. v. Maria Decaesteker
Zondag 18 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. l' Gez. 6-wekenmis v. Zenobie De-

vos, wed. v. Cyriel Derycke en v. Henri
Cleynen

Maandag 19 oktober
8 u. H. mis v. overl. vader (A.D.)
Dinsdag 20 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,

v. moeder
Woensdag 21 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders
Donderdag 22 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 23 oktober
10 u. P!. Huw.mis v. Stefaan Bulcke en

Monique Carpentier
Zaterdag 24 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Jerome Jacques,

echtg. v. Margriet Leyzier

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Ne. 40 18 oktober 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Zondag 25 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Zenobie De-

vos, wed. v. Cyriel Derycke en v. Henri
Cleynen.

In de Heer ontslapen
Camiel Carpentier, wedn. v. Maria Maerten,
overl. te Proven op zat. 10 okt. in de leeftijd van
83 j. en die vrij. 16okt. te Proven wordt begraven

Huwelijksaankondiging
Stefaan Bulcke van Merkem en Monique Car-
pentier, Blekerijweg 37, Proven.

Zondagsrust
Het is goed dat wij dit jaar ook met niet-
gelovigen nadenken over de zondagsbeleving. In
het ,Jaar van de zondag" gaat het immers over
veel meer dan onze "katholieke winkel" en de
zondagsmis. Er zijn biologische, psychologische
en sociale ritmes die men niet ongestraft kan
doorbreken. Er is een dag en een nacht, een mor-
gen en een avond, een tijd van werken en rusten.
Wie lange tijd de nacht neemt voor de dag ver-
woest zijn gezondheid. De zondagsrust is een
waarborg voor de gezondheid van heel onze
samenleving.

Hernieuwing abonnement Parochieblad
Begonnen in de Blekerijweg. Ik word goed ont-
vangen. De mensen weten dat drukwerk en ver-
zending steeds duurder worden. Daarom geven
ze gaarne een steun bovenop. Dank.

Poppentheater
Het stadspoppentheater van Aalst brengt zater
dag 17 oktober om 14.30 u. in zaal 't Rozenhof
een surprise-voorstelling. De toegangsprijs
bedraagt 80 fr., een gezinsprijs van 200 fr. kan
vanaf 3 gezinsleden. Org.: KS) Proven

Lachen mag van God
Louis Verbeeck geeft een voorstelling rond zijn
boek "Lachen mag van God" op zaterdag 17
oktober om 20 u. in zaal St. Elooi. DF-leden :
100 fr. , niet-leden: 150 fr.

Loopwedstrijden
Zondag aanstaande hebben voor de 19' keer de
Provense loopwedstrijden plaats. Om 14 u.
wordt de eerste start gegeven. Inschrijven in café
Bascule. Inlichtingen: tel. 057/300484.

KSJ Proven
KS) Proven dankt alle mensen die ons steunden
bij onze pannekoeken. Door het grote sukses
werd maar de helft van de straten bereikt. Wie
echt nog pannekoeken wil en deelt dit mee aan

Veerle Hauspie (tel. 057/300241), Obterre-
straat 17 of Anja Goethals, Obterrestraat 14vóór
vrijdag!
Zaterdag gaan we naar de poppenkast. Neem 80
fr. mee (een gratis consumptie voor KS)-leden).

Gevonden
Een paar sleutels aan dezelfde ring, gevonden bij
de inrit van het Alexisplein, kant Paul Struye.
Terug te bekomen in de pastorie.

Jaarlijkse kaas- en wijnavond
In zaal St. Elooi te Proven op vrijdag 23 oktober.
Prijs: 300 fr. (aperitief gratis). Aanvang om 20
u. Inschrijven vóór donderdag 22 oktober bij
Michel Devooght (tel. 057/300749) of Sint
Elooi (tel. 057/300483). Iedereen welkom.

De Rozenhofkaarters .
De -naandelijkse kaarting die moest doorgaan op
15 OKtoberwordtverplaatst naar 22 oktober.

St. Hubertusviering
Op zondag 18 oktober te Proven
10 u. : Eucharistieviering
11 u. : Wijding van paarden alsook van honden

en huisdieren rond de kerk.
Organisatie : Witsooneruiters

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 8 oktober. 73 deelne-
mers, 10 wonnen 3 partijen: Claeys M. 417;
Vandecaveye R. 377; Berten M. 351; Vandaele
M. 326; Looten I. 320; Delbaere R. 317; Windels
R. 308; Noninck M. 264; Rommens S. 246;
Nouwynck N. 241. Volgende kaarting op don-
derdag 22 oktober.

Zondag! Zo'n dag.
Ritme maakt het leven boeiend
Zonder daarover na te denken, ritmeren wij
spontaan onze tijd. Wij ontbijten meestal rond
dezelfde tijd met meestal dezelfde spijzen. Bin-
nen de week keren bepaalde aktiviteiten op
bepaalde dagen vaak terug. Maandag, dinsdag ...
roepen beelden op van de poetsdag, de winkel-
dag, de bezoek-aan-de-ouders-dag. We zouden
er verloren bijlopen indien het ontbijt elke och-
tend op een ander tijdstip zou plaats hebben. Zo
ritmeert de zondag het sociale leven met een tel-
kens terugkerende rustdag. Als de kerk dit jaar
de zondag wil herwaarderen, verdedigt zij daar-
mee een fundamenteel menselijke zaak.

Tombolaprijzen
Van St. Michielszomertje zijn nog af te halen tij-
dens de schooluren in de St. )ozefzaal tot en met
vrijdag 30 oktober '92. Na deze datum blijven
de niet-afgehaalde prijzen aan de inrichting.

_/



PRIESTER VAN DIENST (v. 25 tot 31 okt)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40.01.84
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (24-25 okt) tel. 38.87.55
Veearts Vulsteke (25 okt) tel. 33.41.17
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
JlOPERINGE-: tel.33 3H6-(w.-~-
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 tel.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325

Donderdag 22 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
(VT)

Vrijdag 23 oktober
10 u. Pl. Huw.mis v. Stefaan Bulcke en
Monique Carpentier

Zaterdag 24 oktober
17 u. Gez. jaarmis v.]erome]acques,
echtg. v. Margriet Leyzier

Zondag 25 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2<Gez. 6-wekenmis v. Zenobie De-
vos, wed. v. Cyriel Derycke en v.
Henri Cleynen

Maandag 26 oktober
8 u. H. mis v. overl. vader (A.D.)
Dinsdag 27 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot
Woensdag 28 oktober
8 u. H. mis v. bijz. overl. (M.V.)
Donderdag 29 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 30 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 31 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. ]ozefTop, echtg. v.
Maria Mouton en v. Marie-Madeleine
Storms

Ons
Parochieblad
Proven
21<Jaargang Nr. 41 25 oktober 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 . Druk. Schoonaert

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

In de Heer ontslapen
Alberune Magry, wed. v, Theophiel Fauverq,
overl. te Proven op donderdag 15 okt. '92 in de
leeftijd v. 87 j. en die dinsdag 20 okt. '92 te
Poperinge, St. Bertinus werd begraven.

Geboorte
Marvin Vanoost, z.v. Hendrik en Brenda Hon-
deghem, Obterrestraat 35, Proven (geb. te Pope-
ringe op 15 okt. '92).

Voor de missies en alle arme landen
In het aanstaande weekend van 24 en 25 oktober
is er in de kerk, iriiêdére mis de grote orrihaling
voor de missies en alle arme landen. Daartoe
wordt U een omslag gegeven aan de kerkdeur.
Laat uw hart spreken en a.u.b. wees mild. Moge
God het U lonen. Dank.

Vallen over kleinigheden
Als je over kleinigheden valt,
lig je gedurig plat.
In onze samenleving zijn mensen prikkelbaar
geworden met als gevolg dat het samen-leven
moeizaam en delikaat verloopt. Velen zijn ach-
terdochtig en lichtgeraakt. Ze verstaan een
woord, 'n zin, een gebaar gemakkelijk verkeerd,
reageren agressief of klappen dicht. Kommuni-
katie wordt moeilijk, mensen zijn rap op hun
tenen getrapt, voelen zich bedrogen. Zo ont-
staan konflikten in gezinnen, tussen families,
buren, landen en volkeren.
Als men de dieper liggende oorzaken van vele
ruzies nagaat, stoot men dikwijls op situaties van
onbegrip en op het, ,anders zijn", dat men niet
wil aanvaarden. Denk maar even na waarom je
die of die liever niet over de vloer ziet komen of
waarom je in konflikt ligt met die ander. Het
gaat dikwijls om details : een andere manier van
leven, van aanpak, van zienswijze - een andere,
betere of mindere afkomst, een andere taal,
huidskleur, godsdienst, enz. Zo liggen mensen
gedurig overhoop met zichzelf en met elkaar. Er
is dan die dreigende vereenzaming, mensen
laten elkaar zo gemakkelijk links liggen en zijn
weinig bekommerd om elkaar. Aan de basis van
dat alles ligt onze individualistische instelling.

Laten wij, met alle mensen van goede wil, en
gelukkig zijn er nog veel, het blijven opnemen
voor elkaar, niet gedurig vallen over de minder
goede kanten van een ander.
PROBEREN WIJ ER SAMEN IETS VAN TE
MAKEN. (uit Kerk en Leven)

KSJ-Nieuws
Na de wat ongewone samenkomsten voorbije
weken, gaan we het zaterdag a.s. van 13.30 U.tot
16.30 u. wat rustiger aan doen. Kleed je vooral
warm aan!
Leiding komt direct na de aktiviteit samen.

K.B.G. Hobbyclub
Graag nodigen wij U uit op de eerste bijeen-
komst van het nieuwe werkjaar. Deze gaat door
op dinsdag 27 oktober bij Gilberte om 14 u.
Nieuwe leden zijn welkom. Dit keer staat
"Decoratieve initialen op badstof' op het pro-
gramma. Breng dan mee: een effen badhand-
doek of gewone sponshanddoek, verschillende
kleuren splitzijde en aangepaste maasnaald. We
hopen dat iedereen met vernieuwde moed en
energie zal aanwezig zijn. Het bestuur.

Hernieuwing van abonnement
op Parochieblad
De Blekerijweg van begin tot einde werd
bezocht. Overal goed ontvangen en goed ge-
steund. Er zijn echter een viertal huizen van de
Blekerijweg waar niemand thuis was. Mag ik vra-
gen aan die mensen, dat ze zelf per gelegenheid
hun bijdrage voor het Parochieblad in een om-
slag steken met hun naam erop en in de bus van
de pastorie werpen? Dank, 't is voor mij tijd
gewonnen. Ik moet immers 500 plaatsen doen.

Mich. Ollivier

DE ZONDAG: ZO'N DAG!
Ritme maakt het leven boeiend
De zondag leert ons dat het goed is de tijd te rit-
meren. Vroeg in de geschiedenis was er behoefte
om de tijd te delen. Zo kwam men na de vier sei-
zoenen, die een jaar vormden tot een week van
zeven dagen met telkens één rustdag. Wanneer
de zondag niet meer duidelijk afgebakend is en
opgelost wordt in de andere weekdagen, raakt
het ritme van onze beschaving verstoord. Tussen
1929 en 1940 duurde de week in Rusland zes
dagen en op elke dag was één zesde van de men-
sen vrij. Zo moest de zondag het loodje leggen,
maar gelukkig niet voor lang.



PRIESTER VAN DIENST (v. 1 tot 7 nov)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein .13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (31 okt-I nov) tel. 30.00.72
Veearts Vandenberghe (1 nov) tel. 38.81.60
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE-: tel.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 30 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 31 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Top, echtg.

v. Maria Mouton en v. Marie-Madeleine
Storms

Zondag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez, z.V.

Michel en Maria Fockenoy
Maandag 2 november - Allerzielen
9 u. Gez. mis v. overl. parochianen
10 u. Pl. Begrafenis v. Albert Deprey,

echtg. v. Madeleine Lemahieu
Dinsdag 3 november - H. Hubertus
8.30 u. (wijding in de bakkerijen v. St.

Hubertusbrood)
8 u. H. mis v. overl. vader (A.D.)
Woensdag 4 november
8 u. H. mis v. overl. echtg. (CV.)
Donderdag 5 november
8 u. H. mis v. overl. ouders
Vrijdag 6 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 november - H. Willibrordus
17 u. Gez. jaarmis v. Tobit Swyngedauw,

echtg. Alice Deschilder en overl. fam.

Ons
Parochieblad
Proven

21' Jaargang Ne. 42 1 november 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonsen

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

Sohier Madeleine

In de Heer ontslapen
Albert Deprey, echtg. v. Madeleine Lemahieu,
overleden te Proven op dinsdag 27 oktober '92 in
de leeftijd v. 76 j. en die op maandag 2 novem-
ber te 10 u. te Proven wordt begraven.

Voor de missies en de arme landen
De omhaling in de kerk en hetgene persoonlijk
werd afgegeven in de pastorie, bracht een mooie
som op voor de missies en de armen. Aan alle
gevers oprechte dank.

Vertrokken
- Vanmassenhove Eric-Lefever Sophie, Blekerij- .
weg 88 naar Weggevoerdenstr. 33, Roesbrugge.
- Colpaert Marc-Verdonck Leen, Reningestraat 2
naar Baljuwstraat 69, Reningelst.

11.11.11. steunt Zaïre
De 11. 11. 11. -aktie gaat door op zaterdag 7
november. Er worden prachtige kaarten ver-
kocht, die ook kunnen dienen als nieuwjaars-
kaart. Het project dat gesteund )Vordt is een plat-
telandsproject in de Kivustreek (Zaïre). Wie
meer informatie wil over de aktie, of wie in de
toekomst wil meewerken aan de derdewereld-
animatie , kan steeds kontakt opnemen met Luk
Durnez (tel. 057/30.05.85).

K.A. V. Herfstfeest
Alle leden worden op vrijdag 13 nov. om 19.30
u. uitgenodigd in ,,'t Rozenhof" op de alge-
mene herfstvergadering. Na het welkomwoord,
het jaarverslag en een verhalenspel opgevoerd
door enkele leden, bieden wij U een feestelijk
etentje aan (aperitief, gebraiseerde ham, koffie
en gebak). De prijs bedraagt 500 fr. Inschrijving
bij mevr. A. Debergh-Cauwelier, Obterrestr. 42,
vóór 8 nov. (057/30.07.70).

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 22 okt. 79 deelne-
mers, 12 wonnen 3 partijen: Deraeve G. 329;
Masschelein M. 314; Soenen D. 312; Dever D.
312; Van Engelandt E. 305; Mooren M. 298;
Butaye M. 293; Delerue R. 290; Monkarey M.
285; Mernhout M.. 280; Butaye A. 272;
Nouwynck N. 239. Volgende kaarting don.12
nov.

2dekenzorg Proven
Ziekenzorg en Kristelijke Bond v. d. Gepensio-
neerden nodigt U uit naar een 3-delige kursus :
"rond pijn", "omgaan met pijn" en "pijnbe-
heersing " . Speciaal voor wie regelmatig in kon-

takt komt met kronische pijnlijders. Iedere deel-
nemer krijgt een werkboek met daarin een
samenvatting van de, ganse leerinhoud. Deze
kursus gaat door op vrijdagavond 30 okt., 20 en
27 nov. bij Gilberte Dever van 19 u. tot 21 u.
Inschrijven bij Gerard Ryon (057/30.04.43) of
Gilberte Dever (057/30.13.82).

Chris Borra
Door een initiatief van Viking Records te Berin-
gen en m.m.v. Guy Deprez , bekend van radio
en TV, werd een Belgische soundmix CD samen-
gesteld, waarop 20 soundmixers hun nummer
vertolken. Deze CD met muziek uit alle genres
en waaronder onze Provense zanger Chris Borra,
loont zeker de moeite. Iedereen die Chris wil
steunen, kan dat door zich zo'n CD aan te schaf-
fen voor de prijs van 699 fr. (Molendreef 18, tel.
057/30.10.26). Door het verkopen van een zeker
aantal CD's wordt door het platenlabel de kost-
prijs voor de opname vanzijn eerste single (die
nu klaar is) gehalveerd.

Abonnement Parochieblad
De pastoor heeft reeds de Blekerijweg en Eek-
hou te bezocht. Dank voor uw steun bovenop. In
die beide straten waren er enkele bewoners niet
thuis en dat is zeer begrijpelijk. Mag ik echter
aan die mensen vragen dat zij hun bijdrage voor
het parochieblad zouden steken in de bus van de
pastorie met een omslag en hun naam erop,
ofwel storten op mijn banknr. 000-0523888-88
van E.H. Ollivier M., Alexisplein 16, Proven.

Oudstrijders '40-'45 Proven
De Oudstrijders '40-'45 worden vriendelijk uit-
genodigd tot de 11-novembetviering.
10 u. : Plechtige dienst voor de overledenen van

beide oorlogen
Na de dienst neerleggen van een bloemenkrans

bij het gedenkteken van de gesneuvelden.
Daarna receptie en schenking van de erewijn

aangeboden door het stadsbestuur in St. Elooi
13 u. Middagmaal. Inschrijving bij de uitbater

of bij Meester Pareyn.
16 u. Gezellig samenzijn en prijskaarting in de

zaal. De dames worden eveneens uitgenodigd.

Laatste tap
Nog éénmaal zal het vat lopen en wordt het in
de keelgaten gegoten want dan is het ... gesloten.
Frans dankt het kliënteel van de Tramstatie en
geeft laatste tap op vrijdag 6 november.

B.GJ.G.
Onze jaarlijkse Algemene Vergadering gaat door
op zon. 8 nov. om 14.30 u. Alle leden worden in
zaal Sint-Elooi uitgenodigd om aan te schuiven
bij de pannekoeken-tafel. Ondertussen worden
de aktiviteiten van het afgelopen jaar op video
vertoond. Gelieve tijdig uw inschrijvingsstrookje
in te dienen !



PRIESTER VAN DIENST (v. 8 tot 14 nov)
E.H. Decadt, past. Haringe tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (7-8 nov) tel. 30.15.55
Veearts Goethals (8 nov) tel. 30 02 67
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 Lut Wemaere
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 6 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 november
10 u. Pl. Begrafenis v. Bertha Elslander,
echtgte. v. Maurice Devos

17 u. Gez. jaarmis v. Toby Swynghedauw,
echtg. v. Alice Deschilder en overl. fam

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

Maandag 9 november
8 u. H. mis v. overl. parochianen
Dinsdag 10 november
8 u. H. mis v. overl. vader (A.D.)
Woensdag 11 november
10 u. Pl. Dienst voor de overl. oudstrij-
ders v. beide wereldoorlogen

Donderdag 12 november
8 u. H. mis v. overl. ouders en schoon-
ouders

Vrijdag 13 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 november
17 u. Gez. jaarmis v. Jeanne George,
echtgte. v. Marcel Rappelet en dochter
Dina

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 43 8 november 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven. tel. 300391 . Druk. Schoonaert

Zondag 15 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. I" Gez. 6-wekenmis v. Gerda De-
wickere, echtgte. v. Marnick Parrein

In de Heer ontslapen
Bertha Elslander, echtgte. v. Maurice Devos,
overl. te Proven op dinsdag 3 nov. '92 in de leef-
tijd van 75 j. en die zaterdag 7 nov. '92 om 10 u.
te Proven wordt begraven.

Sint-Maarten komt
Naar jaarlijkse gewoonte komt Sint-Maarten met
zijn Pieten naar Proven ..Op dinsdag 10 no~em-
ber om 17.45 u. (kwart vóór zes) verwacht hl) alle
Provense kinderen aan café "De Bascule".
Samen met het Muziek trekt hij te paard door de
dorpskom. In de zaal "Het Rozenhof ' .deelt. hij
zijn lekkere Sint-Maartenskoeken UIt. SInt-
Maarten vraagt dat de vele kinderen hun bieten-
lantaarn willen meebrengen naar de stoet.

B.G.J.G.
Zondag aanstaande, 8 november, houden we
onze jaarlijkse algemene vergadering. Dez~ gaat
door in zaal Sint-Elooi om 14.30 u. We dienen
verse pannekoeken op met koffie of chocolade-
melk. Alle leden worden uitg(::'nodigd om onder-
tussen een video-reportage te bekijken van de
voorbije aktiviteiten. Gelieve uw inschrijvings-
strookje in te dienen bij iemand van het bestuur,
ten laatste vandaag, donderdag 5 november.

B.GJ.G.
De jaarlijkse filmvoorstelling voor de jeugd gaat
door op maandag 28 dec. Voor de kleinsten ver-
tonen we "De vier Bremer straatmuzikanten"
en voor de groteren "Als de beren dansen".

]eugdmuziek .
Alle muzikanten worden verwacht op de repen-
tie van vrijdag aanstaande, 6 november. We
oefenen stukken voor de Slnt-Ceciliamis en voor
het Kerstconcert.

Karel Dec ercq -
Op zondag 15 nov. om 20 u. treedt Karel
Declercq op in zaal 't Rozenhof. Karel Declercq
is vooral bekend als Marcel Verachtert van het
Radio 2-programma "Villa Musica" en als Van-
den Boeynants en weermanimitator . Hij brengt
een mild-ironisch, spits cabaret met "Vlaande-
ren" in de hoofdrol en bespeelt op fijne wijze
actuele en plaatselijke toestanden. Kaarten zijn
vooraf te verkrijgen bij het bestuur van de L.G.-
Proven, het CERA-kantoor en in de zaal.

11.11.11. steunt Zaïre
De 11. 11. 11. -aktie gaat door op zaterdag 7
november. Er worden prachtige kaarten ver-
kocht, die ook kunnen dienen als nieuwjaars-
kaart. Het project dat gesteund wordt, is een
plattelandsproject in de Kivustreek (Zaïre). Een
uitzonderlijke gelegenheid voor ons allen om ~e
mensen uit de streek van Ikoma te steunen In
hun streven naar een betere toekomst.
Wie meer informatie wil over de aktie, of wie in
de toekomst wil meewerken aan de derdewereld-
animatie, kan steeds kontakt opnemen met Luk
Durnez (tel. 057/30.05.85).

De zondag in het zonnetje
Om de vreugde van de zondag aan allen te open-
baren en om het tij te keren dat de zondag ver-
drinkt en verdringt, hebben de bisschoppen
voorgesteld om "De zondag" als thema voor het
werkjaar te nemen. De druk om de zondag te
beschouwen als een normale werkdag neemt toe.
Er is geharrewar over de openstelling van winkels
en discussie over flexibele werkuren. Het grote
probleem is waar de grens ligt en hoever m~n
kan gaan. De zin van het leven bestaat toc~ filet
enkel in produktie, prestatie en consumptie.

Bond Zonder Naam
De kerstkaarsen en kalenders zijn zoals elk jaar
terug te verkrijgen bij Raf Lamaire-Baes, Teren-
burgseweg 3, 8972 Proven.

Lotto-nieuws
Deze week is de laatste week dat u Lotto kunt
spelen in het "Kruideniertje" bij l\~nie. pan
gaat dit valideringscentrum definitief dicht,
Daarna kunt U uw formulier afgeven in Café
Sint-Elooi bij Danny en Linda.

KS] Proven
Zaterdag om 13.30 u. worden weer alle KS]-
leden verwacht bij het lokaal. De sloebers dienen
een foto bij zich te hebben waarop zij staan. Kas-
taars brengen hun fiets, zwemgerief en 50 fr.
mee want zij gaan wat stoeien in het Pope~in~~e
zwembad. Zij gaan dus ook wat later thUIS ZIJn
dan het- gewone uur, rond 17 u.

K.V.L. V. Gezinsvergadering
Op vrijdag 6 november in St. Elooi om 20 u. :
"Grootouders passen op". Dit is een vergade-
ring voor jong en oud. We besluiten de avond
met taart en koffie. Ieder K.V.L.V. samenkomst
is bedoeld als vormingskans en ontmoetingskans.
We hopen dat jij er ook ditmaal bij kan zijn.

Om te bedanken
Vier straten: de Blekerijweg, Eekhoute, de
Blokweg en de Mazemanlaan zijn bezocht voor
het Parochieblad. Ik werd er goed ontvangen en
gesteund. Mochten de mensen van die straten
die niet thuis waren, zelf hun bijdrage voor 't
Parochieblad storten in de bus van de pastorie,
met hun naam en adres op de omslag. Dank.

M. Ollivier.



PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 nov)
E.H. Lamote , past. Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein B, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (14-15 nov) tel. 38.87.55
Veearts Vandenberghe (15 nov) tel. 38.81.60
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN : t",1.3O-Q~I.ut.wcmae*<rc;.;)--
KROMBEKE : te!.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te!.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. 40 00 11'

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 13 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 november
17 u. Gez. jaarmis v. J eanne George,
echtgte. v. Marcel Rappelet en dochter
Dina

Zondag 15 november
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. i- Gez. 6-wekenmis v. Gerda De-
wiekere. echtgte. v. Marnick Parrein

Maandag 16 november
8 u. H. mis v. overl. vader (A.D.)
Dinsdag 17 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 18 november
8 u. H. mis v. bijz.overl. Cecile Vanneste
Donderdag 19 november
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie
Vrijdag 20 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 november
17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. André De-
graeve, wedn. v. Rachel Devos

Zondag 22 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. l' Gez. 6-wekenmis v. lrma Lebbe,
d.v. wijlen Jules en Leonie Blanckaert.

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 44 15 november 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Opendeurdag
Het Wit-Gele Kruis is een christelijk geïnspi-
reerde dienst voor thuisverpleging die aan ieder-
een verpleegkundige hulp biedt', ongeacht de
mutualiteit waarbij men is aangesloten. Alle ver-
pleegkundige zorgen worden thuis verstrekt en
dit iedere dag van het jaar, dus ook op zon- en
feestdagen.
Een uitleendienst van ziekenmateriaal staat ter
beschikking van de zieken.
Het nieuw sekretariaat bevindt zich in de Switch

Kaarsen moeten branden Road 80 te Poperinge. Het sekretariaat is open
Kaarsen kunnen aantrekkelijk mooi zijn. Waar je iedere werkdag van 8 tot 12 u. en van 14 tot 18
ze ook neerzet, scheppen ze met hun vleiende u. De dienst is STEEDS telefonisch bereikbaar
kleuren en strelende vormen een aparte sfeer. op het nr. 057/33.31.16.
Steek ze daarbij nog aan en je krijgt een feeëriek De inwijding van het gebouw zal doorgaan op
en warm aanvoelen. Kaarsen steek ze zomaar vrijdag 13 november e.k. Op zaterdag 21
nier-aar, om simpelv.eg op te briinJ~teekt--ftOvembt:l van 14 rot 18 u. wordt een-ependeur-
steeds een bedoeling of betekenis achter. Ze dag georganiseerd waarop IEDEREEN zeer har-
branden met feesten of bij momenten van gezel- telijk wordt uitgenodigd.
lig samenzijn, maar ook bij beproeving of
tegenslag, uit bezorgdheid of met de hoop een
gunst af te smeken en ook uit dank. In lichtende
kaarsen brandt een mengeling van onze diepste
gevoelens. .
Ook B.Z.N .. geeft aan zijn jaarlijkse KERST-
KAARSENAKTIE een bijzondere betekenis en
vraagt aan alle mensen met een hart onder hun
jas : , .Steek eens een kaars aan voor mensen in
nood". De opbrengst gaat in zijn geheel naar
het fonds "Mensen in nood" om aan zwakken
en weerlozen nieuwe kansen te geven, om gebro-
ken en mislukte mensen een tikkeltje hoop te
geven op een beter bestaan.
Te verkrijgen bij Raf Lamaire-Baes, Terenburgse-
weg 3, Proven.

De zondag t
De zondag wordt steeds minder beleefd als een
gewijde rustdag. Uitslapen, de zondagse kleren
aan en na de mis het kopje koffie bij Oma. Het
begint bijna als een sprookje te lijken. Voor de
ontluistering van deze romantiek zijn er verschil-
lende kapers op de kust: in het weekend produ-
ceren om de kosten te drukken, toename van
verkoopsbeurzen, tentoonstellingen, markten en
de horeca die steeds meer de deur openhoudt.
Mag de zondag zomaar met een andere dag ver-
wisseld worden omdat er ook dan geld verdiend
moet worden? De zondag zijn we geen knech-
ten maar Heren. (E. Henau)

Kaartersdub St. Elooi
Ten voordele van onze kaartersclub richten we
dit weekend een kaarring in. Zaterdag 14 nov.
vanaf 18 u. en zondag 15 nov. van 10 tot 13 u.
en vanaf 18 u. zijn er kippebillen te winnen.

Unieke kans
Maandag a.s. 16 nov. vanaf 20 u. is er een ver-
koop van lakens, handdoeken, ondergoed,
nachtkledij e.a. aan fabrieksprijs, dit in zaal St.
Elooi. Aarzel dus niet, uw profijt ligt voor het
grijpen.

K.A. V. Proven
Op dinsdag 17 nov. om 19.30 u. in zaal St. Elooi
krijgen we een belangstellingsavond met als
thema , .Kleuren geven kleur aan je leven".
Deze les wordt gegeven door mevr. Delfosse uit
Ieper (kleurenspecialiste ).

Geboorte
Anthony Bouw, z.v. Stefaan en Brigitte Six, Bla-
sinsstraat 79, Krombeke (geb. te Ieper 3 nov.)

KS) Proven
Zaterdag is het de beurt aan de sloebers om eens
een duikje te nemen in het zwembad. Zwemge-
rief en 50 fr. moet je meebrengen. We vragen
nog enkele ouders om het vervoer te regelen.
Kastaars brengen dit keer een eigen foto mee.

K.B. Gepensioneerden
Op vrijdag 13 november om 14.30 u. is er ter
gelegenheid van de "Week van de derde leef-
tijd" een ontspanningsnamiddag met de groep
"Maria Teil" in de zaal Maeke-Blyde te Pope-
ringe. Inkom: 50 fr. met koffie en gebak.

Ziekenzorg Proven
Ziekenzorg en Kristelijke Bond v.d. Gepensio-
neerden nodigt U uit naar een 3-delige kursus
rond pijn, omgaan met pijn en pijnbeheersing
voor wie regelmatig in kontakt komt met chro-
nische pijnlijders. Iedere deelnemer krijgt een
werkboek met daarin een samenvatting van de
ganse leerinhoud. Deze kursus gaat door op vrij-
dagavond 20 november en 27 november bij Gil-
berte Dever van 19 u. tot 21 U.

Uitnodiging A.e.V. Proven
Met genoegen nodigen wij U uit naar de Alge-
mene Ledenvergadering van het Christelijk Vak-
verbond op zaterdag 14 november om 18 u. bij
Cyriel Dever in "De Zwaan".
Welkomstwoord door G. Degraeve - Verslag
door R. Croquette - Syndicale Mededelingen
door G. Benen - Gelegenheidsrede door Mevr.
K. Beyens, Verantw. Vormingsdienst. -Verere-
merking van de verdienstelijke leden. -Tombola.



PRIESTERVAN DIENST (v. 22 tot 28 nov)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40.01.84
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKuNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (21-22 nov) tel. 30.03.38
Veearts Vulsteke (22 nov) tel. 33.41.17
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: te1.30 04 31 M. Deschuttere
POPERINGE: te1.33 3ï 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEERtel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 20 november
10.30 u. P!. Begrafenis v. Valère Lebbe,

wedn. v. Maria Neuville
Zaterdag 21 november
17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. André De-

graeve, wedn. v. Rachel Devos
Zondag 22 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. l' Gez. 6-wekenmis v. Irma Lebbe,

d.v. wijlen jules en Leonie Blanckaert
Maandag 23 november
8 u. H. mis v. overl. ouders (M.P.)
Dinsdag 24 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 25 november
8 u. H. mis v. overl. ouders
Donderdag 26 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bij-

zondere intentie
Vrijdag 27 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 november
17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Henri Schar-

re, wedn. v. Martha Bourrée
Zondag 29 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen'

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 45 22 november 1992 Verantw. uirg. Pasroor Proven, rel. 300391 . Druk. Schoonaerr

10 u. Gez. jaarmis v. Romain Fossaert-
Dehaeck Rachel en zoon )oseph

In de Heer ontslapen
Valère Lebbe, wedn. v. Maria Neuville, overl. te
Poperinge op zaterdag 14 nov. '92 in de leeftijd
v. 92 j. en die vrijdag 20 nov. '92 om 10.30 u. te
Proven wordt begraven.

Huwelijksaankondiging
Leo Parmentier , Bromstraat 13, Krombeke en
Nathalie Verlet, Roesbruggestraat 27, Proven.

kinderen, niet bestand zijn tegen de koude van
soms 20 graden onder nul. Om deze oproep te
beantwoorden houden wij een inzamelactie van
dekens, winterkledij en bewaarbare eetwaren.
Ge kunt uw goederen bezorgen in de school,
Alexisplein tot 22 november '92. Wereldmissie-
hulp komt ze dan ophalen en brengt ze naar
Caritas Catholica Kroatië die de verdeling verze-
kert. Beste dank bij voorbaat.

K.S.J.-nieuws
Alle leden worden zaterdag om 13.30 u. ver-
wacht aan het lokaal.
Leiding : zaterdag bijzondere vergadering direkt
na de activiteiten.Bedanking

Het gezin Gery Baes-Neuville Denise, Uilegat-
straat, Proven houdt eraan langs deze weg de Ons Parochieblad Proven
buren en de brandweer van Proven te danken De volgende straten zijn gepasseerd :
voor hun vlugge tussenkomst en hulp bij het 1. Blekerijweg 8. Blasiusstraat
overmeesteren van de brand, die zaterdagavond 2. Eekhoute 9'. Bromstraat
14 nov. '92 op hun hof was ontstaan. Oprechte 3. Blokweg 10. Uilegatstraat
dank. Gery en Denise. 4. Mazemanlaan 11. Switspapendreef

-"-------.:,-. --r:;e"'re"'n=u7.r"'g::::se=weg1rRoes ruggestraat
6. Blokstraat 13. Obterrestraat
7. Molendreef .
Overal goed ontvangen. Moge uit voornoemde
straten de mensen die niet thuis waren, met een
omslag hun bijdrage voor 't Parochieblad en hun
adres in de bus van de pastorie steken. In de ove-
rige straten kom ik nog.

Aktie 11.11.11.
Veel Provenaars betuigden opnieuw hun solida-
riteit met de derde wereld. De opbrengst van de
wenskaarten en sticketverkoop bedraagt 18 600
fr. Hartelijk dank aan de enkele medewerkers en
de vele kopers. 11.11.11. Zolang er onrecht is.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 12 november. 73
deelnemers, 13 wonnen 3 partijen: Noninck M.
326; Cockelaere M. 305; Vanacker C. 291;
Ganne M. 291; Masschelein M. 288; Brunfaut
G. 287; Depuyper M. 283; Gast L. 283; Bus-
schaert P. 272; ClaeysB. 267; VercruysseM. 258;
Dever D. 258; Brysbaert G. 224. Volgende kaar-
ting op donderdag 26 november.

De zondag is niet te betalen
Het ,Jaar van de zondag" is niet uit de lucht
komen vallen. De zondag is reeds lang bedreigd
door een verandering van visie op arbeid en vrije
tijd. Dat winkels rond kerstmis openblijven is
dienstverlening. Ook is het te verdedigen dat er
in de horeca, in voedingszaken, in het vervoer
enz ... op zondag gewerkt wordt. Toch is het
nodig dat er een maatschappelijke discussie op
gang komt om te zoeken waar het evenwicht ligt
tussen het leven aangenamer maken en ander-
zijds de mens beschermen tegen overactiviteit en
consumptie. De zondag is niet te betalen.

S.O.S. Bosnië
De hulpbisschop van Zagreb in Kroatië zendt
ons een S.O.S. noodkreet. Meer dan 300.000
vluchtelingen uit Bosnië zoeken een onderko-
men. Met angst zien ze de winter tegemoet.
Ondervoed door de honger, zullen zij, vooral de

Afleestekst van Mgr. de Bisschop
Dierbare gelovigen,
Nog steeds werken 27 diocesane priesters uit ons
bisdom in dienst van de Jonge Kerken. Vier jon-
gere priesters zijn voor het eerst vertrokken.
We blijven verbonden met de Kerk in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika en met de priesters die
er werkzaam zijn. Zij delen in de armoede van
hun volk. Op hen wordt voor allerlei projecten
een beroep gedaan: op het vlak van opvoeding,
ziekenzorg, landbouw, economie. Men verwacht
van hen vooral ook ondersteuning voor de pasto-
rale infrastructuur: gebedsplaatsen, catechese-
boeken, vervoermiddelen, vorming van leken-
verantwoordelijken .
Ze kunnen op al die vragen en verwachtingen
maar ingaan met de maat van 6nze mildheid.
Geef edelmoedig.
De jaarlijkse collecte voor onze priesters-in-
zending biedt u de kans tot deelneming aan de
evangelisatie van de volkeren. Ik durf aandrin-
gen: wees mild, wees edelmoedig. Op het feest
van Christus-Koning gaat onze blik over heel de
wereld. In het huis van de Vader is ruimte voor
velen. Ook uw hart kan velen verwarmen.
Zondag aanstaande in alle missen omhaling voor
deze priesters in zending. U kunt ook uw bij-
drage in een omslag steken van thuis.

Dank.



(

PRIESTER VAN DIENST (v. 29 nov tot 5 dec)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexieplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (28-29 nov) tel. 40.00.20
Veearts Goethals (29 nov) tel. 30 02 67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300348-333 020-300 325

Vrijdag 27 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

"erdag 28 november
~/U. 2' Gez. 6-wekenmis v. Henri Schar-
re, wedn. v. Martha Bourrée
mdag 29 november - 1" zon. v. advent

11 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Romain Fossaert-
Dehaeck Rachel en zoon ]oseph

Maandag 30 november - H. Andreas
8 u. H. mis v. overl. echtgte. en moeder
(B.E.)

Dinsdag 1december - St. Elooi
8 u. H. mis v. overl. ouders en schoon-
ouders

Woensdag 2 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 3 december - H. Franciscus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
intentie

Vrijdag 4 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
v.d. Muziekmaatschappij "De Volks-
vreugd"

Oos
Parochieblad
Proven,
21' Jaargang Nr. 46 29 november 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven. tel. 300391 . Druk. Schoonaert

Zondag 6 december - 2" zon. v. advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Gerda De-
wickere, echrgte. v. Marnick Parrein

In de fleer ontslapen
Anna Decroo, d.v. wijlen Germain en Zoë Loor,
overl. te Proven op donderdag 19 nov. '92 in de
leeftijd van 84 j. en die woensdag 25 nov. '92 om
10 u. te Proven werd begraven.

Tot kind Gods gedoopt
Gwen Dequidt, z.v. Gino en Sandra Vanexem,
Blekerijweg 82, Proven.

U bent uitgenodigd
Ter gelegenheid van ons Sint-Elooifeest in zaal
Sint-Elooi te Proven op zaterdag 28, zondag 29
en maandag 30 november. Op het menu staat:
kotelet en worsten naar keuze met veldsla, witte
bonen en gebakken aardappelen voor de prijs
van 250 fr.

Tot zondag
Een tijd voor God, een tijd voor de mensen
Een nieuwe mooie brochure met negen degelijke
artikels over het doen en laten op de zondag kost
slechts 25 fr. Naam opgeven in de bus van de
pastorie.

KS) Proven
Zaterdag is het de laatste aktiviteit vóór de exa-
mens. Afspraak om 13.30 u. aan het lokaal.

Play-Backshow : kandidaten
Zaterdag 16 januari 1993 organiseert KS]
opnieuw een Play-Backshow. Provense kandida-
ten kunnen zich nu reeds inschrijven bij Veerle
Hauspie, Obterrestraat 17, tel. 057/30 02 41.

Mensen in het rustoord te Proven
Allerweireld Agnes .
Dehaene Emile
Rousseeuw Michel
Malbrancke Maurice
Devloo ]oseph .
Boutez Nestor
Goudenhooft Germain
Desmarey Henri
Fauvercq Maria
Veniere Alice
Vandevelde Maurice
Labaere Firmin
Luyssen Judith
Facon Emma
Brigou Alice
W ollaert Maria
Desrnyttere Martha

87 jaar
91 jaar
79 jaar
72 jaar
78 jaar
75 jaar
79 jaar
81 jaar
82 jaar
80 jaar
69 jaar
78 jaar
81 jaar
83 jaar
75 jaar
84 jaar
92 jaar

Poperinge
Poperinge
Woesten
Proven
Krombek.
Poperinge
Proven
Proven
Haringe
Proven
Beveren
Proven
Roesbrug.
Proven
Proven
Proven
Proven

Personeel:
- Menu Paula (full-time)
- David Moniek (full-time)
- Vanoost Nicole (full-time)
- Buseyne Lena (part-time)
- Pattyn Carine (part-time)
- Brunfaut Marianne (part-time)
- Verslype Christa (part-time)
- Dekervel Christine (part-time)
- Dejonghe Katrien (part-time)
- Lemoyne Katrien (full-time)
- Pecqueux Caroline (part-time)

De Kerk in het midden
Wat is een parochie zonder kerk? Het is een mens
zonder gezicht, een huis zonder deur, een sport-
klub zonder truitjes. Een gebedsgroep heeft een
bidplaats nodig, een orkest, een repetitie-lokaal.
Een parochie haalt haar identiteit uit de naam van
de kerk en de eraan verbonden patroonheilige.
Zelfs als het kerkgebouw aan de rand van het
grondgebied staat, vormt het toch het centrum.
Daar komen de gelovigen bijeen om te bidden, te
bezinnen en eucharistie te vieren.
Het is dikwijls de plaats voor omhalingen, afspra-
ken en solidariteitsakties. Als een kerk plots
onbruikbaar wordt door bouwvalligheid of brand,
gaat men moeilijk naar een andere parochie : men
zoekt een oplossing binnen de eigen grenzen. Een
nieuwe, aangroeiende wijk wil een kapel of eigen
gebedsruimte. Een parochie zonder kerk: dat gaat
niet. Wat is een kerk zonder parochie? Patersker-
ken, kloosterkerken, kapellen v.an scholen, zieken-
huizen kunnen wel funktioneren voor een eigen
typische opdracht. Maar een parochiekerk waar nie-
mand binnenkomt, dat wordt een moeilijke zaak !
En als er geen mensen zijn die het geloof in daden
omzetten, wordt de kerk een "devotie-kapel". Een
kerk heeft een parochie nodig : mensen die zorg
dragen voor mekaar, die zieken en bejaarden
omringen met liefde en hulpvaardigheid, die
vreugde en verdriet, armoe en rijkdom met elkaar
delen, die elkaars lasten helpen dragen. Vanuit de
inspiratie van Schrift en eucharistie zijn werkgroe-
pen aktief. Als er vanuit het kerkgebouw geen
impuls vertrekt van dienstbaarheid en solidariteit,
verliest het zijn betekenis. ~
Parochie en kerk : ze kunnen elkaar niet missen.
Op zondag is de kerk op haar best : de plaats van
ontmoeting met de Heer, met de mede-gelovigen.
Een dag van verbondenheid. Za hoon het immers
te zijn en daarvoor zullen wij moeten opkomen. De
zondag is in gevaar. En als de zondag verdwijnt,
verdwijnt het kerkgebouw, de eucharistie, het
samenkomen, de innerlijke kracht, de warmte, de
liefde ... Dan krijgen eenzaamheid en individuali-
teit de bovenhand. Daartegen stellen we ons
teweer . Met of zonder, ,klinkkaart" . Zorg mee voor
kerk en parochie. Ik wens je een fijne zondag !

Roger Vangheluwe. Bisschop van Brugge



PRIESTER VAN DIENST (v. 6 tot 12 dec)
E.H. Decadt, past. Haringe tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (5-6 dec) tel. 30.06.37
Veearts Busschaert (6 dec) tel. 44.53.63
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE : .

A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30 03 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 4 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 december
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden

v.d. muziekmaatschappij "De Volks-
vreugd"

Zondag 6 december - 2· zon. v. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2· Gez.6-wekenmis v. Gerda De-

wiekere. echtgte. v. Marnick Parrein
Maandag 7 december
8 u. H. mis v. overl. echtgte. en moeder

(B.E.)
Dinsdag 8 december - O.L.V. Onbevlekt
8 u. H. mis v. overl. echtg. en zoon(G.L.)
Woensdag 9 december
8 u: H. mis v. overl. ouders
Donderdag 10 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 11 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 december
17 u. 5· Gez. 6-wekenmis v. André Top,

echtg. v. Elisabeth Vandenberghe
Zondag 13 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 47 6 december 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 . Druk. Schoonaert

10 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
(in 't bijz. Achiel Devos en Albert De-
prey) v.h. vrijwillig Brandweerkorps
ter gelegenheid v. St. Barbara

Geboorte
Sander en Klaas Debacker, zoontjes van Jan en
Kristien Fieu, 0bterrestraat 57, Proven (geb. te
Poperinge op zondag 29 nov. '92).

Huwelijksaankondiging
Leo Parmentier. Bromstraat 13, Krombeke en
Nathalie Verlet, Roesbruggestraat 27, Proven.
-

Deze huisjes zijn weggevallen op de
Canada-wijk sedert 1950
Ze zijn niet volledig ingevuld. Wellicht kan
iemand ze vervolledigen. Er zijn er een drietal
bij die bewoond waren door oude-jonkheden.
Het zijn de volgende 21 in getal:

1. Camiel Pannekoecke-Deroo Rachel
2. Jules Deraeve- ?
3. André Deroo-Paesschesoone Marie
4. René Deraeve-Thores Julienne
5. Achiel Fauverq-Elodie ?
6. Daniel Dewickere (jonkheid)
7. Firmin Willem (jonkheid)
8. Silvie Mernhout- ?
9. Achiel Veniere-Swaenepoel Marie

10. Alfons Leny-Marie ?
11. Henri Labaere-Eugenie ?
12. Eufrasie Lesap- ?
13. Alben Degros-Decaesteker Martha
14. Teophiel Fauverq-Magri Albenine
15. Louis Matton-Wulleman Lazarie
16. Marcel Leupe- ?
17. Camiel Faes- ?
18. Jules Bulkaert-Top Hélëne
19. Jules Meersseman-Decaesteker Maria
20. Gaston d'Hooghe-Yvonne ?
21. Petrus Veniere (jonkheid)

Van deze 21 huisjes werden er 10 afgebroken
door Albert Wyffels en Jean Menu (beiden zali-
ger gedachtenis).

Verkoopaktie
De eindejaarsaktie "Koop in uw dorp" ingericht
door het N.C.M.W. - afdeling I]zerbode, start
op vrijdag 5 december en loopt tot 3 januari
1993. Bij onze middenstanders ontvangt de
klant bij zijn aankopen een aantal loten. De prij-
zenpot bedraagt minstens 150.000 fr. Misschien
komt u als een der vele winnaars uit de bus.
Ook voor de kinderen zijn talrijke naturaprijzen
voorzien.
De trekking heeft plaats op zat. 9 jan. '93 om 19
u. in café "Terminus" Abele-grens (oud etablis-
sement Verheyde).

3-daagse vleeskrokettenkaarting
voetbalclub TSC Proven
Aanstaande weekend, vrij. 4 vanaf 19 u., zat. 5
vanaf 19 u. en zon. 6 dec. van 10 tot 13 u. en
vanaf 17 u. jaarlijkse vleeskrokettenkaarting
t.V.V. TSC Proven. 1 kaart kost 40 fr. , 3 kaarten
voor 100 fr. Plaats: zaal St. Elooi Proven.

Harmonie "De Volksvreugd"
Repetities .
Zowel voor de jeugd als voor de volwassenen
gaan de volgende repetities door in de kerk, tel-
kens op het gewone uur.
Vrijdag 4 dec.: voorbereiding Cecilia-mis
Vrijdag 11 dec.: voorbereiding kerstconcert
Vrijdag 18 dec.: voorbereiding kerstMIS

Harmonie "De Volksvreugd"
Ceciliaviering zaterdag 5 december 1992.
We starten om 15.45 u. aan Het Rozenhof en
marcheren via de Eekhoure tot aan het huis van
Paul Vandromme. Daar pikken we drie muzi-
kanten op die dit jaar gevierdworden om45 jaar
lidmaatschap: Valère Elslander, Paul Van-
dromme en Willy Vandromme.
Na een tussenstop begeven we ons naar de kerk
voor de eucharistieviering die door de Harmonie
wordt opgeluisterd met volgende stukken :
Jeugd: sailing - cowboy carol- come in from the
rain.
Volwassenen: groene mutsen (mars met jacht-
hoornblazers) - pavane in blue - I dori't know to
love him - Hosanna.
Na de mis worden we verwacht in Het Rozenhof
waar we aanschuiven voor een Breugheliaans
buffet. Tussendoor worden de eretekens uitge-
reikt en brengen enkele muzikanten korte muzi-
kale intermezzo's.
Tegen 21 uur staat de discobar klaar voor het ver-
dere feest.

B.G.J.G. - Spoorkaarten
De reductiekaarten voor bus en trein voor het
jaar 1993 kunnen nu reeds aangevraagd worden
en zijn ook nog geldig voor de rest van dit jaar.
De aanvraag voor een gans gezin kost 210 fr.
Inlichtingen en aanvragen bij Rita Maes, Eek-
houte 8 (tel. 3008 55).

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 26 november. 62
deelnemers, 11 wonnen 3 partijen: Claeys M.
362; Berten M. 349; Dever D. 338; Busschaeet P.
336; Hommez Z. 330; Vanhoucke R. 315; Van-
denbroucke O. 312; Butaye A. 300; Looten I.
276; Ridez M. 266; Depuyper M. 264. Kam-
pioen mannen 1992 : Dever Denis 26 p., 3075
punten. Kampioene vrouwen 1992 : Van Enge-
landt C. 20 p., 3092 punten. Kampioenviering
op donderdag 10 december om 12 u.



PRIESTER VAN DIENST (v. 13 tot 19 dec)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (12-13 dec)tel. 30.06.47
Veearts Busschaert (13 dec) tel. 44.53.63
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 M 31 (M. Deschurrere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter te1.3O 07 58 of 33 32 36
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40 00 11

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 11 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 december
5· Gez. 6-wekenmis v. André Top, echtg.
v. Elisabeth Vandenberghe

Zondag 13 december - 3" zon. v, Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
(in 't bijz. v. Achiel Devos en Albert
Deprey) vwo het Vrijwillig Brandweer-
korps ter gel. v. St. Barbara

Maandag 14 december
8 u. H. mis v. overl. echtgte. en moeder
(B.E.)

Dinsdag 15 december
8 u. H. mis v. overl. echtg. en zoon (S~)
Woensdag 16 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 17 december
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.D.K.)
Vrijdag 18 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg. v.
Christiane Leys

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Nr. 48 13 december 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven, td. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Zondag 20 december - 4· zon. v. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3" Gez. 6-wekenmis v. Zenobie De-
vos, wed. v. Cyriel Derycke en v. Henri
Cleynen.

Geboorte
- Malvina Dever, d.v. Michel en Paula Quaghe-
beur, Blekerijweg 54, Proven (geb. te Poperinge
op 5 dec. '92).
- Simon Vulsteke, z.v. Marc en Katrien Tack,
Roesbruggesuaat 6, Proven (geb. te Poperinge
op 7 dec. '92).

Kerstconcert
Met de harmonie "De Volksvreugd" Proven en
het gemengd koor van Haringe.
Alle Provenaars worden uitgenodigd tot dit
uniek gebeuren in eigen gemeente. Voor het
eerst krijgt men de kans om in eigen kerk een
programma van kerstmuziek en kerstliederen bij
te wonen, De plaatselijke.harmonie en.het.koor
van Haringe brengen de typische kerstfsfeer in
een anderhalf uur durend gezamenlijk optreden.
Houd alvast deze datum vrij : zondag 20 dec. te
17 u. in de Sint-Victorkerk. Toegang: 100 fr.

B.GJ.G.-JeugdfIlm
Zoals ieder jaar programmeert de plaatselijke
afdeling van de Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen twee films tijdens de kerstvakantie.
Op maandag 28 december vertonen we om 14
uur "De Bremer straatmuzikanten" voor de
jongsten en om 16 uur "Als de beren dansen"
voor de oudsten.

U bent uitgenodigd
Op donderdag 17 december hebben we voor
iedereen een speciale bijeenkomst met medewer-
king van Ziekenzorg en K.B.Gepensioneerden
Proven in de zaal St. Elooi om 13.30 u. ten voor-
dele van Zr. Lutgart Feryn uit Proven. Zij komt
spreken over de derde wereld en haar werk in
Zaïre. Ook geeft ze een diamontage over alles
wat er gedaan wordt op de missies. Alles is ten
voordele van Lutgart en haar missiewerk.
Koffie met zelf gebakken lukken en enveloppen-
trekking. Komt allen dit mooi werk steunen!

K.A.V.
Op dinsdag 15 december 1992 nodigen we je uit
in het Cultureel Centrum (oude jongensschool),
Provenplein om 19.30 u. op onze demonstratie:
"Exotisch fruit, leer het kennen en proeven".
Bord en bestek meebrengen. Van harte welkom.

Is de zondag nog een rustdag ?
Aan vlijt ten onder gaan.
De zondag: een andere dag, een rustdag. Voor

veel van onze jonge mensen een utopie. Voor
heel wat mensen is de zondag een echte werk-
dag. Zonder hard studeren, eventueel ook op
zondag behaal je geen diploma. Aan de universi-
teit en in andere vormen van hoger onderwijs is
het elke zondag werken geblazen. Hoeft het ons
dan te vetwonderen dat jongeren eenmaal vol-
wassen en van de studiedruk verlost, nooit heb-
ben geleerd om te leven met de zondag als rust-
dag ? Hoe laat je hen als parochie ervaren dat de
zondag een andere dag is, met andere ritmes,
bekommernissen, waarden ?

Kerstnachtmis te Proven
op donderdag 24 december te 18 u.
Dus in de vooravond van Kerstdag, dit is
donderdag 24 december te 6 u. 's avonds.
Dit is een ideaal uur voor iedereen, voor
klein en groot. Op tijd thuis 's avonds, dan
kan iedereen gezellig en warm nog Kerstmis
vieren in familiekring.

Feest van de pompiers op zondag 13 dec.
09.15 u. Vergadering voor alle Brandweerlie-

den en Ere-Brandweerlieden in het
arsenaal. Opstelling voor groepsfoto.
Opstelling en optocht naar de kerk.

10.00 u. Misoffer opgedragen voor de leden en
de overleden ere-leden en hun familie
van het Brandweerkorps.

10.45 u. Optocht naar café" 't Hoppeland" bij
A. Buseyne

12.30 u. Optocht naar feestzaal ,,'t Rozenhof
voor het middagmaal

17.00 u. Bezoek aan café "De
Krombeekhoek" bij Rita Mareco

19.00 u. Onze traditionele versterking in zaal
,, 't Rozenhof' '

Hoever zijn we gevorderd met het Parochie-
blad?
Zeer ver : we zijn immers bezig op het Alexis-
plein en dat is de laatste straat die nog moet
bezocht worden. Ik moet zeggen dat ik overal
goed werd ontvangen, daarvoor mijn oprechte
dank en wat ik vooral ook vaststel, dat is dat ons
mensen dat klein Parochieblaadje gaarne ont-
vangen. Ik moet er ook nog bij voegen dat die
mensen die ik niet thuis vond, zeer gemakkelijk
hun bijdrage gestort hebben in de bus van de
pastorie. Mochten diegenen die nog niet voldaan
hebben dit nog doen vóór 15 december.
Om te herinneren, zij die begeren een artikel of
tekst te plaatsen in ons Parochieblad, moeten dit
in de bus van de pastorie steken ten laatste op
maandagavond.
Ik wens u intussen een goede voorbereiding op
Kerstmis.

Michel Ollivier, pastoor



PRIESTERVAN DIENST (v. 20 tot 26 dec)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40.01.84
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (19-20 dec) tel. 38.82.71
Veearts Busschaert (20 dec) tel. 44.53.63
Apoteek Blanckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel.Bü 04 31 (M. Deschuttere)
PöPERIN<JE: tel-:;3 3116 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33 32 36 of 30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325

Vrijdag 18 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg.
v. Christiane Leys

Zondag 20 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3" Gez. 6-wekenmis v. Zenobie De-
vos, wed. v. Cyriel Derycke en v. Henri
Cleynen

Maandag 21 december
8 u. H. mis v. overl. echtgte. en moeder
(B.E.)

Dinsdag 22 december
8 u. H. mis v. overl. echtg. en zoon (GL)
Woensdag 23 december
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.D.K.)
Donderdag 24 december
18 u. Kerstnachtmis verzorgd door de
schoolkinderen en opgeluisterd door de
muziekmaatschappij "De Volksvreugd"

Vrijdag 25 december - Kerstmis
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. E.H. Miehiel De
Geeter en E.H. Arnold De Witte

Zaterdag 26 december
17 u. Gez. jaarmis v. Valère Desmyttere-
De Baene Judith

Ons
Parochieblad
Proven
21' Jaargang Ne. 49 20 december 1992 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 . Druk. Schoonaert

Ook voor onze boeremensen
Bijzonderlijk als zij het vooraf weten, kunnen zij
wellicht hun werk ernaar schikken voor één keer
in een jaar. Daarom melden we dat de Kerst-
nachtmis te Proven doorgaat op donderdag 24
december om 18 u. Dus in de vooravond van
Kerstdag, dit is donderdag 24 december te 6 u.
's avonds. Dit is een ideaal uur voor iedereen,
voor klein en groot. Kleine kinderen moeten niet Ook voor alle kinderen een kerstgeschenk
langer opblijven. Men is op tijd thuis 's avonds, Onmiddellijk na de Kerstnachtmis geeft Mr.
dan kan iedereen gezellig en warm nog Kerstmis Pastoor een kerstgeschenk aan alle kleutertjes en
vieren in familiekring. - Jongens en meisjes van de lagere afàëling. Aan

alle kinderen van binnen en buiten de parochie
gaarne gegeven.

Zondag 27 december - H. Familie
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Martha Metsu,
echtgte. v. Charles Vermeersch

Tot kind Gods gedoopt
Marvin Van Oost, z.v. Hendrik en Brenda Hon-
deghem, Obterrestraat 35, Proven.

De levende kerststal 1992
in de kerk van Proven
Het gezin Gijs Peperstraete-Wemaere Lutgart
met Matthias als kindje Jezus en met Isabel,
Sofie en Eveline, Molendreef 12, Proven.

Programma Kerstnachtmis
op donderdag 24 december te 18 uur.
De mis werd opgemaakt onder het thema "Op
zoek naar het Licht". De ganse lagere school
werkt mee aan deze eucharistieviering :
- I" leerjaar : offerstoet
- 2' leerjaar : aandenken uitdelen
- 3' leerjaar : kerstverhaal uit evangelie
- 4' leerjaar: schuldbelijdenis en voorbeden
- 5' en 6' leerjaar : eigentijds kerstverhaal met
40 deelnemers.
Alle leerlingen werken het aandenken uit. We
kunnen rekenen op deJeugd en de Volwassenen
van de Harmonie De Volksvreugd om met pas-
sende muziek de mis op te luisteren.

In nood kent men zijn vrienden
We houden eraan familie, geburen, vrienden en
kennissen te bedanken, een 25-tal mensen in
zijn geheel, om de hulp die ze onmiddellijk
geboden hebben bij het rooien van bieten op
een nat stuk land. Met onze oprechte dank,

de familie Camerlynck.

K.SJ. Proven
Zaterdag is er terug aktiviteit van 13.30 u. tot
16.30 u. in ons lokaal.

, Om 16.30 u. is er dan een belangrijke samen-
komst voor de leiding.

Kerstconcert
De Harmonie "De Volksvreugd" en Het
Gemengd Koor Haringe brengen een kerstcon-
cert met muziek en liederen in de sfeer van
Kerstmis. Voor 100 fr. kunt u van een anderhalf
uur durend optreden genieten op zondag 20
december om 17 u. in de Sint-Victorkerk.

B.GJ.G.
Op maandag 28 dec. vertonen we om 14 u. en
om 16 u. twee jeugdfilms in Het Rozenhof.

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

Boetiek TOPZ
Om de Kerst- en Eindejaarsfeesten in optimale
omstandigheden te kunnen beleven, gevenwijU
de ideale aanzet.
Wij geven U maar liefst 10 - 20 - zelfs 30 % kor-
ting op de eindereeksen van onze modieuze col-
lecties en op alle jeans. Het gaat om mode voor
dames, heren en jongeren.
Deze super-eindejaarsverkoop gaat vanaf heden
van start. Op zondag 20 december en zondag 27
december is de winkel ook open in de namiddag
van 14 u. tot 19 u. Ook open op donderdag 24
en donderdag 31 december.
Openingsuren: ma., di., wo., vr., zat. : 9-12u.
en 13-19 u. Do. : 17-21 u. Zon. : 9-12 u.
Wij wensen U prachtige Kerst- en Eindejaars-
feesten.
Boetiek TOPZ, Provenplein 40A, Proven, Tel.
057/301484.

VLUCHTEN EN TERUGGESTUURD
WORDEN

DAT IS PUNLIJK
NIET MEER KUNNEN VLUCHTEN

DAT IS HET ERGSTE

MENSEN IN HET WESTEN
VOOR MARIA E~OZEF
EN HET KIND ZUS

WAS ER GEEN LAATS
MEER IN DE HERBERG.

IS HET OOK ZO Bij ONS ?
Er ismaar één omhaling op Kerstdag en 't isvoor
de armen!



PRIESTERVAN DIENST (27 dec - 2 jan '93)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30 11 89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (25 dec) tel. 42.27.91
Dokt. Bal (26-27 dec) tel. 30.00.72
Veearts Vulsteke (25 dec) tel. 33.41.17
Veearts Vandenberghe (27 dec) tel. 38.81.60
Apoteek Darras (25 dec) - Alveringem
Apoteek Taveirne (27 dec) - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel.Sü 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: teUO 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: teU3 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33 32 36 of 3007 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-333 020-300 325

Donderdag 24 december
18 u. Kerstnachtmis verzorgd door de

schoolkinderen en opgeluisterd door de
muziekmaatschappij "De Volksvreugd"

Vrijdag 25 december - Kerstmis
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. E.H. Miehiel De

Geeter en E.H. Arnold De Witte
Zaterdag 26 december
17 u. Gez. jaarmis v. Valère Desmyttere-

De Baene Judith
Zondag 27 december - H. Familie
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Martha Metsu,

echtgte. v. Charles Vermeersch
Maandag 28 december
8 u H. mis v. overl. echtgte. en moeder

(B.E.)
Dinsdag 29 december
8 u. H. mis v. overl, ouders (V.D.K.)
Woensdag 30 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 31 december
15 u. P!. Huw.mis v. Leo Parmentier en

Nathalie Verlet

Ons
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Mis op Kerstavond
donderdag 24 december om 18 u.
De ganse lagere school hëeft zijn beste beentje

School voorgezet om van deze eucharistieviering een
Vandaag, don erdag 24 december, is er voorarre- sfeervolle geJ)ëurtents te rnaken. --
leerlingen van de lagere afdeling een bijzondere Met zang (Eer zij God, Door de liefde, Vrede,
herhaling in de kerk. We bereiden de eucharis- Susa Nina) en spel (schuldbelijdenis, kerstver-
tieviering voor van 10 uur tot 11.30 u. haal, eigentijds kerstspel, voorbeden, offerstoet,

aandenken) zullen alle leerlingen van deze mis
iets moois maken.'
Welke parochie uit de omstreken kan bovendien
nog een beroep doen op een harmonie om deze
nachtmis op te luisteren ???
De Provense Volksvreugd brengt
met de jeugd: - Stille Nacht

- Santa Claus
volwassenen : - De kleine trommelaar

- Two Carols
- White Christmas
- English carol festival

Een Provense gebeurtenis om zeker niet te mis-
sen i!!!

Vrijdag 1 januari 1993 - Nieuwjaar
9 u. H. mis om Gods zegen op voorspraak

v. Maria over 1993
Zaterdag 2 januari
17 u. 3" Gez. 6-wekenmis v. André

Degraeve, wedn. v. Rachel Devos
Zondag 3 januari - Driekoningen
8 u. Gez. mis v .d. Parochianen
10 u. l' Gez. 6-wekenmis v. Bertha Du-

rant, echtgte. v. Willy Lozie

Vanavond te 6 u.
Ja, vanavond donderdag 24 december 1992 te 6
u . onze kerstnachtmis in een goed verwarmde
kerk. We horen er allemaal bij. Aan alle kinde-
ren wordt een kerstgeschenk gegeven. Vaders en
moeders, breng ook maar uw kleutertjes mee.
Hartelijk welkom.

't Zijn schokkende beelden
Wanneer men mannen, vrouwen en kinderen
ziet vechten om een pakje voedsel te bemachti-
gen, dat men uit een helikopter werpt of van een
kamion. Moest iedereen van ons tijdens de kerst-
nachtmis of in de missen op Kerstdag bij de
omhaling de waarde geven van een brood en van
een pakje medicamenten, dan ware dit vanwege
Proven een mooi gebaar.

We herinneren even de levende kerststal
1992 : een gezin
Dit jaar wordt de levende kerststal uitgebeeld
door het gezin Gijs Peperstraete-Wemaere Lut-
gart, Molendreef 12, Proven. Kindje Jezus:
Matthias,Jozef : vader Gijs Peperstraete, Maria:
moeder Lutgart Wemaere, omgeven door de
oudere kinderen van het gezin: Isabel, Sarah,
Sophie en Evelyne als engelen of herdertjes rond
de kerststal.

Driekoningenfeest - Kerstboomverbranding
Op zaterdag 9 januari wordt een grandioos drie-
koningenfeest ingericht, met achteraf kerst-
boomverbranding . De koningen worden verko-
zen uit 3 kategorieën : kleuters, 1', 2' en 3' leer-
jaar en 4<, 5' en 6' leerjaar.
Wie wenst in te schrijven, kan dit bij Wim
Devoogt, Provenplein 62 of Johan Malbrancke,
Eekhoute 9. De inschrijving bedraagt slechts 30
fr. waarvoor iedereen taart met chocolademelk
krijgt. Iedereen wordt gratis geschminkt en er is
de ganse namiddag vol animatie verzekerd. Wel

wordt gevraagd zelf een kroontje te maken van
een bepaalde kleur: kleuters: geel, 1', 2' en 3'
leerjaar: blauwen 4', 5' en 6' leerjaar: rood.
Ook aangepaste kledij is gewenst.
Verdere informatie volgt nog.

GEEF AAN DE ARMEN
DE W AARDE VAN EEN BROOD
EN EEN PAKJE MEDICAMENTEN

KJS Proven
Op zaterdag 26 december worden alle KSJ-ers
om 13.30 u. in de zaal 't Rozenhof verwacht.
Daar gaat namelijk ons kerstfeestje door. We
vragen aan iedereen om een cadeautje mee te
brengen van ± 100 fr. dat we dan onder elkaar
zullen verwisselen.

B.G.J.G.
Op maandag 28 december vertonen we in Het
Rozenhof twee mms :
Om 14 u. de tekenfilm, .De Bremer Stadsmuzi-
kanten" en om 16 u. de jeugdfilm "Als de
beren dansen". Toegang: 1film: leden 70fr. /
niet -leden : 100 fr.; 2 films : leden 100 fr. /
niet-leden: 150 fr.

EEN GESLOTEN GRENS
EEN GESLOTEN DEUR
EEN GESLOTEN HART
DAT IS HARD

GEDIENSTIG
VERDRAAGZAAM

,ZORGZAAM
EN VRIENDELijK

ZALIG KERSTFEEST


