


































































































PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 057 30 03 91
Drukkerij Schoonaert bvba

Priester van dienst 16 - 22 dec. 2001
E.H. Lamote past. Roesbrugge tel. 057 30 03 74
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Céntraal nummer: tel. 057 30 01 49
Veearts Goethals (16 dec.) tel. 057 30 02 67
Apotheek Leroy - Watou
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54

Verpleegkunde
Krombeke M. Desschuttere tel. 057 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 057 33 31 16
Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 057 33 85 85 of 057 30 07 58

GSM 0478 99 2313
P.Deschrevel (ook pedicure) tel. 057 40 00 11
G. Busschaert tel. 057 301930
Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51
Poperinge tel. 057 33 30 20

Zaterdag 15 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg. van

Christiane Leys

Zondag 16 december - 3de zon. v.d. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Nancy Vandenbroucke,

dochter. van Jozef en Annie Vanhulle

Maandag 17 december
8 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot (D.S.)

Dinsdag 18 december
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (DV)

Woensdag 19 december
8 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot, dank

Donderdag 20 december
8 u. H. mis v. bijz. overledene

Vrijdag 21 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 22 december
17 u. Gez. jaarmis v. Gery Nouwynck, echtg.

van Erna Geeraert

Zondag 23 december - 4de zon. v.d. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3de Gez. zeswekenmis v. Irma Vanden-

broucke, wed. v. Firmin Indevuyst

Maandag 24 december - Dag vóór Kerstmis
18 u. Kerstnachtmis verzorgd door de school-

kinderen en opgeluisterd door de Ko-
ninklijke Harmonie "De Volksvreugd"

Dinsdag 25 december - Kerstdag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis voor onze gezinnen en voor alle

kinderen.

Kerstnachtmis I!!
Onze Kerstnachtmis vindt plaats op maandag
24 december om 18 u. We vermelden dit op tijd,
zodat onze mensen tijdig hun schikkingen kun-
nen treffen. In Proven houdt men eraan op de
vooravond van Kerstdag op een goed uur de
kerstnachtmis te komen bijwonen in een goed
verwarmde kerk.

Programma kerstnachtmis
maandag 24 december om 18 u.
De Koninklijke Harmonie De Volksvreugd speelt
sfeermuziek vooraf, intredelied, voor de levende
kerststal, tijdens de offerande, tijdens de com-
munie en een slotlied.
De leerlingen van de Basisschool Proven ver-
zorgen tijdens de mis de liederen vóór de
schuldbelijden'is- (rste en~de leerjaar), de
schuldbelijdenis (3de leerjaar), zang tijdens de
kerstmis (3de en 4de leerjaar), dankgebed (4de
leerjaar), voorbeden (5de leerjaar) en spel (5de
en 6de leerjaar).
Inhoud van de mis: we laten de evangelist
Lucas aan het woord. Lucas is dokter en schrijft
al zijn belevenissen neer in wat voor ons het
evangelie geworden is. Lucas is dit jaar onze
gids gedurende het verloop van de ganse mis.
Komen aan bod: vertellers, herders, kinderen,
Jozef en Maria, burgers, soldaten, herbergier,

De nieuwe verwarmingsinstallatie in de kerk
Ze doet reeds haar werk. Ze warmt de kerk vlug
op. Ze doet deugd en maakt niet veel lawaai.
Het verheugt mij dat ik samen met de voorzitter
en de leden van de Kerkfabriek dat werk nog
heb kunnen verwezenlijken. Ik mag echter niet
vergeten tevens het stadsbestuur te bedanken
voor hun zeer gewaardeerde steun en tussen-
komst. Oprechte dank. Michel Ollivier, pastoor

Goede Sint
Wie mocht die goede Sint zijn? In alle geval
bedankt voor het Sinterklaasgeschenk.

De pastorie

B.G.J.G.
Net zoals vorig jaar biedt de B.G.J.G. Proven op
zaterdag 22 december een koekjespakket te
koop aan voor de prijs van 200 BEF. De
opbrengst komt ten goede aan de werking van
de plaatselijke afdeling. Wie die zaterdagvoor-
middag niet thuis is, mag zich ook wenden tot
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één van de bestuursleden. Alvast bedankt voor
uw steun.

Driekoningenfeest
Dit is een oproep aan alle begeleiders van de
Pleute. Volgend jaar rekenen we weer op jullie
vrijwillige hulp tijdens het driekoningenfeest, dat
op 12 januari 2002 doorgaat in het Rozenhof.
Hou deze datum reeds vrij! Er volgt later nog
een brief met meer informatie. Dank bij voor-
baat. Het Driekoningencomité

K.V.L.V.
Ons kerstfeest je gaat door op maandag 17
december om 19.30 u. in zaal Sint Elooi. We
bezinnen ons eerst rond een mooi kerstverhaal,
daarna is er animatie voorzien gevolgd door
een hapje met koffie. Toegang: 120 BEF.

Bokado
Beste klanten, om u nog beter te kunnen dienen
tijdens de eindejaarsdagen zijn we in december
ook op woensdag open.
woensdag 19 en 26 dec. van 9 tot 19 u.
donderdag 20 en 27 dec. van 9 tot 20 u.
vrijdag 21 en 28 dec. van 9 tot 20 u.
zaterdag 15, 22 en 29 dec. van 9 tot 19 u.
zondag 16,23 en 30 dec. van 9 tot 19 u.
Op Kerstmis en Nieuwjaar zijn we gesloten.
Iedere klant ontvangt een geschenkje bij aan-
koop van 1.000 BEF. Er is ook een tombola in
de maand december met als prijs een fiets-
staander in beton (hond zittend in schoen).

Huis Micheline BORREY ...
laat hierbij weten dat ze stopt met de winkel. De
totale uitverkoop begint vanaf zaterdag 15
december a.s. Micheline en Jean-Marie houden
eraan alvast hun klanten van harte te bedanken
voor het jarenlange vertrouwen.

Abonnement op "Ons Parochieblad"
Deze week is het aantal gezinnen die nog moe-
ten vereffenen straf verminderd: van 103 zijn we
gekomen naar 65. Dus nog een duwtje en we
zijn er. We hebben nog een week want op don-
derdag 20 december moet ik mijn nieuwe lijsten
bij de post te Poperinge indienen. Mag ik vragen
aan die 65 gezinnen dat ze spoedig vereffenen,
ofwel in de bus van de pastorie ofwel storten op
000-0523888-88, E.H.Ollivier Michel, Alexis-
plein 16, 8972 Proven. Dank u, Michel OIIivier.






