






























PROVEN ONS PAROCH·IEBLAD

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

Priester van dienst 21 - 27 april 2002
E.H. Vanacker past. Haringe tel. 057 30 06 09
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
VeeartsBusschaert (21 april) tel. 057 44 53 63
Apotheek Centraal nummer: tel. 0900 10 500

na 22 uur: tel. 057 33 40 00
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 30 19 30
Brandweer
roven C5SM04n 22 55 01-

Poperinge tel. 057 33 30 20

)Zaterdag 20 april
çy17 u. Gez. mis v. Danny Vanhee, echtg. v.V Martine Notredame

Zondag 21 april
~ 8 u. Gez. mis V.d. Parochianen

10 u. Gez. jaarmis v. Albert Wyffels -
Decaesteker Maria

Maandag 22 april
17.30 u. H. mis t.e.v. O.L.v. V.d. grot, dank

(D.P. - R.J.)

Dinsdag 23 april
17.30 u. H. mis v. overl. ouders

Woensdag 24 april
17.30 u. H. mis t.e.v. O.L.v. V.d. grot, genezing

Donderdag 25 april
17.30 u. H. mis t.e.v. St. Jozef

Vrijdag 26 april
17.30 u. H. mis t.e.v. O.L.v. V.d. grot (gev.)

Zaterdag 27 april
17 u. Gez. jaarmis v. Camiel Boury - Bulteel

Maria

Zondag 28 april
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 5de Gez. zeswekenmis v. Irma Van-

denbroucke, wed. v. Firmin Indevuyst.

K.B.G. Proven
Onze eerste halve dag reis is gepland op dins-
dag 23 april. Om 12.30 u. vertrekken we uit
Proven. Eerst een kort bezoek aan de kerk van
Arneke met daarna een koffie stop in Noord-
Peene. In Blaringhem bezoeken we het bedrijf
Alpac waar serveerborden en decoratiemateri-
aal worden gemaakt en wandelen we nog even

door de stad. In Aire-sur-Ia-Lys worden we ont-
vangen in de bedrijfswinkel van Alpac. Er volgt
een korte piconstop in Serais of Hondeghem.
Onze avond boterham nuttigen we in De
Canada te Proven. Kostprijs: € 24, betalen bij
inschrijving bij Rogette Devos, Obterrestraat 71
te Proven, tel. 057 30 06 20. (laatste week i!!).

K.s.G. Proven
Uitslag kaarting van donderdag 11 april. Er
waren 68 kaarters. Wonnen 3 partijen: Verhelst
André 297 p., Demolder Michel 297 p.,
Indevuyst Roger 252 p., Scharre Clara 234 p.
Volgende kaarting op donderdag 25 april.

Thuis kun je toch ook bidden?
Natuurlijk kun je thuis ook bidden, zoals je ook
op je eigen terreintje met de bal kunt spelen.
Maar dat is niet "christelijk", want voetbal hoor
je in ploegverband te spelen.
Een goed voetballer heeft een ploeg en een
trainer nodig om zijn talenten te kunnen ont-
plooien. De beste speler is tenslotte diegene die
punten scccrt-voer-de-ploeq en niet di8flene-eie-
de knapste trukjes uithaalt op het graspleintje
van zijn tuintje.
Zo gaat dat ook met het bidden. God is niet de
meest individuele God voor de meest individu-
ele mens. Hij wil de Vader zijn van een grote
mensenfamilie. En daar is ieder mens bij uitge-
nodigd.
De kerkelijke gemeenschap is natuurlijk niet
altijd volmaakt. Een voetbalploeg begaat ook al
eens flaters. Is dat een reden om de ploeg te
"laten vallen" ?
We zijn christelijk, dat wil zeggen: een wereld-
kerk; we zijn bekommerd en verbonden met
allen. Dat blijkt heel biezonder bij de voorbeden,
waarin gebeden wordt voor de hele kerk en de
noden van de hele wereld. Iemand die zich blij-
vend wil afzonderen in zijn gebedshoekje, in
plaats van samen te bidden met de gemeen-
schap, gedraagt zich niet christelijk, want chris-
telijk betekent ''voor allen".

Spreuken
- Het gezicht van een mens ken je bij licht, zijn
karakter bij donker.

- Wie kijkt met zijn hart ziet meer dan ogen
zien.

- Wie zijn eigen weg gaat kan door niemand
worden ingehaald.

- Een wijs man heeft lange oren, grote ogen en
een korte tong.

- Mensen die weinig weten, zijn vaak grote
kletskousen.

Bedevaart naar Oostakker
met terugreis langs H. Godelieve te Gistel
op donderdag 16 mei
07.30 u. aan de kerk in de gemeenten
08.00 u. vertrek aan de Grote Markt te

Poperinge
08.30 u. alle autocars verzamelen aan de
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oprit van A19 te leper
geconcelebreerde Eucharistieviering
groet aan de grot en rozenkrans
vertrek naar Gistel, abdij
H. Godelieve

15.30 u. eerste groep: gebedsmoment in
kapel (tweede groep is vrij)

16.15 u. tweede groep: gebedsmoment in
kapel (eerste groep is vrij)

18.00 u. vertrek uit Gistel
19.00 u. thuiskomst
Prijs: € 11 p.p., fooi chauffeur inbegrepen.
Inschrijven tot donderdag 9 mei bij Mevr.
Dedecker - Struye Francine.

10.30 u.
14.00 u.
14.30 u.

Koninklijke Harmonie
"De Volksvreugd Proven"
Vorige zaterdag 13 april bracht de Provense
Harmonie haar jaarlijks lenteconcert in zaal
De Croone. Tijdens de voorbije paasvakantie
oefenden de muzikanten tijdens enkele extra
repetities om samen met de bluesband The
Beavers te zorgen voor een muzikale avond.
HartelijhJani( aarralleaanweztgen ! Dank aarr
de kinderoppasdienst van de Gezinsbond
(voorheen Bond van Grote en van Jonge gezin-
nen) die instond voor de opvang van de klein-
sten tijdens het concert. Voor de spelende leden
van de Jeugdband en de Harmonie is er geen
repetitie op woensdag 17 en vrijdag 19 april.

't Is toch nuttig om weten!
Omdat al een paar keren ook langs de televisie
de aandacht werd getrokken op minder inkom-
sten voor de kerken sedert het bestaan van de
Euro-muntjes. Ik spreek daar niet graag over,
omdat de mensen dan gemakkelijk zeggen: "de
pasters klappen weer over geld, ze zijn weer uit
achter geld l" Laten we nu verstandig zijn als we
iets in 't mandje werpen bij het binnenkomen in
de kerk. Iedereen weet dat de kleinste Euro-
centjes van zo'n kleine waarde zijn (1 cent, 2
cent en 5 cent) en iedereen weet ook dat het
onderhoud en de verwarming van de kerk groot
zijn, daarom wordt voorgesteld dat de volwas-
sen mensen bij het binnenkomen van de kerk
toch 20 cent in het mandje zouden leggen. Dat
is de waarde van 8 BEF, dat betekent 5 BEF
stoelgeld en 3 BEF schaal. Kinderen moeten
niets geven. Die 20 Eurocent is een serieuze
bijdrage. Onze kerk te Proven wordt goed
onderhouden en is mooi. Met de nieuwe ver-
warmingsinstallatie worden onze kerkgangers
warm ontvangen.
Hier volgen nu de tarieven voor H. missen en
andere kerkelijke diensten:
- gelezen mis: € 7,50
- gezongen weekendmis: € 13,00
- huwelijksmis te 9 u. & 9.30 u.: € 97,50

te 10 u. & 10.30 u.: € 244,00
te 11 u.: € 362,00

- begrafenis te 9 u. & 9.30 u.: € 97,50
te 10 u.: € 244,00
te 10.30 u. & 11 u.: € 362,00











PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

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

Priester van dienst 26 mei - 1 juni 2002
E.H. Ollivier past. Proven tel. 057 30 03 91
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
VeeartsVulsteke (26 mei) tel. 057 33 41 17
Apotheek Centraal nummer: tel. 0900 10 500

na 22 uur: tel. 057 33 40 00
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Desschutlere tel. 057 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 0573331 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 25 mei
17 u. Gez. mis v. Paul Scharre, echtg. v.

Lucienne Coevoet vwo kennissen en
buren

Zondag 26 mei
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
9 U. Plechtige Communie met H. Vormsel

v.d. vormelingen met hun ouders,
peters, meters en familie

Maandag 27 mei
17.30 U. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot, genezing

Dinsdag 28 mei
17.30 U. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot, dank

Woensdag 29 mei
17.30 U. H. mis t.e.v. St. Jozef

Donderdag 30 mei
17.30 U. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot

Vrijdag 31 mei
17.30 U. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot (gev.)

Zaterdag 1 juni
17 U. Gez. jaarmis V. Jozef Dewulf, echtg. V.

Maria Deberdt

Zondag 2 juni
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. 6de Gez. zeswekenmis V. Irma Van-

denbroucke, wed. V. Firmin Indevuyst.

Enkele richtlijnen voor
de Plechtige Communie met H. Vormsel
Eén van de mooiste dagen in het leven van uw
kind staat voor de deur. Op zondag 26 mei om
9 uur wordt uw zoon of dochter gevormd tijdens
de eucharistieviering die wordt voorgegaan

door E.H. G. De Luycker en opgeluisterd door
de Jeugdharmonie "De Volksvreugd". We voor-
zien voor allen een keurige brochure om alle
onderdelen van de viering goed tot hun recht te
laten komen.
Daarom willen we graag nog enkele afspraken
maken. Mogen we met aandrang vragen alle
richtlijnen te volgen? Dank bij voorbaat!
- Gelieve voor de vormselplechtigheid ruim op
tijd te komen, vooral de familieleden die een
goede plaats in de kerk wensen. Voor de
vormelingen, de ouders en de vormselmeter
of -peter zijn er plaatsen voorbehouden in de
kerk.

- Zoals vorige jaren hebben we gezorgd voor
een fotograaf en een video-operateur die de
belangrijkste momenten van de eucharistie-
viering op beeld zullen vastleggen. Enkele
dagen na het vormsel wordt een fotoalbum
van gezin tot gezin doorgegeven zodat u een
keuze kunt maken uit de foto's. De voorwaar-
den vindt u daarbij ingesloten. Op deze
manier kunnen we u geruststellen: deze
mooie dag in het leven van uw kind zal "ver-
eeuwigd" worden en niemand hoeft zich
zenuwachtig te maken tijdens de plechtig-
heid. We vragen dus niet zelf te fotograferen
of te filmen, zodat de plechtigheid rustig kan
verlopen. Dank voor uw begrip!

- Alle vormelingen worden met hun ouders en
met hun vormselmeter of -peter uitgenodigd
op de receptie die door Mijnheer Pastoor aan-
geboden wordt in zaal Sint-Jozef, onmiddellijk
na de mis. Iedereen is volledig vrij om te ver-
trekken wanneer hij het wenst. Meteen wordt
in de zaal ook een groepsfoto genomen.

We wensen alle ouders en vormelingen een
fijne dag op zondag 26 mei.

Plechtige Communie en H. Vormsel
op zondag 26 mei om 9 uur
voor de volgende leerlingen:
Ballois Kristelle, Eekhoute 11, Proven
Borra Benny,Roesbruggestraat14, Proven
Cambron Bastiaan,Blekerijweg92, Proven
ClauwJeroen, Eekhoute63, Proven
DebeerSarah,Couthoflaan 17, Proven
DeleuMichael, Eekhoute15, Proven
DemaeghtAthina, Hoepelsnijderstraat6, Proven
DescampsLeen, Couthoflaan 15, Proven
DesmadrylJasper,Vleterstraat6, Poperinge
DeverAlvaro, Blekerijweg54, Proven
DevosLies, Blokstraat2, Proven
Guhel Jordan, Eekhoute3, Proven
Hiele Arno, Blasiusstraat101, Proven
LanoyeMiguel, Blokstraat5, Proven
Lozie Jeleesa,Obterrestraat53, Proven
MissiaenSam, Hapjesstraat5, Krombeke
PannekoeckeMiguel, Kerselaarsdreef1A, Poperinge
PareynLies,Obterrestraat4, Proven
VanheeArne, Blokweg 10, Proven
VanthournoutEline,Dr.J. Gheysenstraat12,Roesbrugge
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VerhaegheLiesbet,Terenburgseweg15, Proven
VianeWillem, Roesbruggestraat19, Proven

Wie wordt uitgenodigd tot de receptie
in zaal Sint-Jozef na het H. Vormsel?
De vormelingen met hun ouders, de peters en
de meters van de vormelingen, de leerkrachten,
het schoolpersoneel, de leden van de
Kerkfabriek, het kerkpersoneel, de inrichtende
macht van de school, de Heer Burgemeester en
de leden van de gemeenteraad van Proven, de
jeugdharmonie De Volksvreugd, de catechisten,
de vorm heer en de pastoor.

Eekhoute feesten ~
op zaterdag 6 en zondag 7 juli ~
Op zaterdag 6 juli wordt er om 14.30 U. een vrij
podium gepland. Je kan er een mop vertellen,
een toneelstukje opvoeren, een liedje zingen, je ,,~
kiest zelf maar. Er is een discobar voorzien. ~ ~
Iedereen die wil kan er aan deelnemen, van
klein tot groot: kleuters, kinderen, jongeren,
Jon-g volwasserrerr, -aoders-,---grcratumj;PT<:"----
Begin alvast maar te oefenen. Iedere deelne-
mer krijgt een geschenkje. De deelname en
ingang zijn gratis.
Inschrijven vooraf kan, maar hoeft niet.
Inlichtingen kunnen bekomen worden bij Johan
Malbrancke, Eekhoute 9, tel. 057 30 08 96.

Het voornaamste is toch de naastenliefde?
Vraag:
Vele katholieken beweren dat de trouw aan de
zondags mis het bijzonderste teken is van een
goed katholiek. Ik ben het daarmee niet eens.
Het voornaamste is toch de naastenliefde?
Antwoord:
Christus heeft inderdaad gezegd: "Hieruit zullen
allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen
zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart"
(Johannes 13, 35). Maar Christus heeft ook
gezegd: "Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie
in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel
vrucht, want los van Mij kunt gij niets"
(Johannes 15,5). Liefde totde naaste en liefde
tot God mogen en kunnen niet gescheiden wor-
den. Zou het erg geloofwaardig klinken, als de
broers en zusters van éénzelfde gezin zouden
zeggen: "Wij houden veel van elkaar, maar
vader houden we daarbuiten"? Wat is het voor-
naamste: van God houden of van de mensen
houden? Wanneer het één niet kàn zonder het
ander, zijn ze allebei even belangrijk. De mis bij-
wonen en daarna uw medemens behandelen
als een stuk vuil, zou gewoonweg farizeïsme
zijn. De naastenliefde beoefenen en God niet
willen bekijken, is ook niet katholiek.

I!;;;I ==';;;;;;'D;;;;;;e;;;;;;m;;;;;;e;;;;;;n;;;;;;s;;;;;;w=ik;;;;;;t,;;;;;;G;;;;;;O;;;;;;d;;;;;;b;;;;;;e;;;;;;s;;;;;;c;;;;;;hi;;;;;;k;;;;;;t"=---t11



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

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

Priester van dienst 2 - 8 juni 2002
E.H. Vanacker past. Haringe tel. 057 30 06 09
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
VeeartsGoethals (2 juni) tel. 057 30 02 67
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500
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

/) q G. Busschaert tel. 057 301930
t2/ Brandweer

Proven GSM 0477 22 55 51
Poperinge tel. 057 33 30 20

Zaterdag 1 juni
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg. v.

Maria Deberdt

Zondag 2 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6de Gez. zeswekenmis v. Irma Van-

denbroucke, wed. v. Firmin Indevuyst

Maandag 3 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot, genezing

Dinsdag 4 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot (ED.)

Woensdag 5 juni
17.30 u. H. mis v. overl. ouders

Donderdag 6 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. St. Jozef

Vrijdag 7 juni - Feest H. Hart
17.30 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 8 juni
17 u. Gez. mis v. André Peperstraete -

Veisaevel Gabrielle en zoon Jan

Zondag 9 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Pacco-Lamaire

Alida.

In de Heer ontslapen
Lydy Vercruyce, weduwe van Roger Pareyn,
overl. te Poperinge op 26 mei 2002 in de leeftijd
van 77 j. en die op donderdag 30 mei om 10 u.
te Proven wordt begraven.

K.V.L.V.Proven
- Op vrijdag 31 mei om 20 uur is er zoals

gewoonlijk meibedevaart aan de grot van de
Sint-Sixtusabdij te Westvleteren.

- De bestuursvergadering heeft bij Simonne
plaats op maandag 10 juni in plaats van op
maandag 3 juni.

K.B.G. Kaarting
Uitslag van donderdag 23 mei. Er waren 56
kaarters. Wonnen 3 partijen: Indevuyst Maria
391, Snauwaert Benedikt 277, Indevuyst R.
240, Declunder Madeleine 236, Bustraen Maria
203. Volgende kaarting op donderdag 13 juni.

K.B.G. Tombola van dinsdag 21 mei
Volgende prijzen kunnen nog afgehaald worden
bij Gerard Ryon en dit liefst in de voormiddag
tot 20 juni.
147 - 187 - 193 - 211 - 220 - 223 - 224 - 227 -
232 - 233 - 245 - 255 - 267 - 281 - 287 - 299 -
310 - 314 - 322 - 329 - 330 - 349 - 356 - 359 -
385 - 389 - 403 - 419 - 424 - 427 - 436 - 437 -
446 - 469 - 476 - 481 - 485 - 518 - 539 - 547 -
554 - 557 - 590 - 604 - 620 - 655 - 662 - 665 -
674 - 677 - 684 - 685 - 688 - 689 - 727 - 759 -
761.=..165-- 766 - 784 - 815 - 821 - 832 - 839 -
878 - 884 - 899 - 903 - 923 - 926 - 1031 - 1058
1079 - 1109 - 1112 - 1118 - 1129 - 1150 - 1165
1178 - 1208 - 1216 - 1223 - 1227 - 1262 - 1281
1287 - 1296 - 1301 - 1308 - 1334 - 1565 - 1601
1633

Café De Bascule
Karine, Rudi en Nico nodigen iedereen uit op de
laatste tap die plaatsvindt op zaterdag 8 juni
vanaf 16 uur. Hartelijk welkom.

Waarom die verplichting?
"Heilig steeds de dag des Heeren"
"Zon- en Feestdag zult gij eren"
Ik zou eerder zeggen, ge zijt uitgenodigd.
Vraag:
Spreekt de kerk zichzelf tegen, wanneer ze van
de mis een verplichting maakt? Wanneer
iemand er werkelijk van overtuigd is dat het zin-
vol is naar de mis te gaan, dan heeft hij geen
verplichting meer nodig. En iemand die er niet
in gelooft, zal er niet naartoe gaan omdat het
"moer'.
Antwoord:
Wanneer een waarde in het gedrang komt,
gaan de verantwoordelijken voor de gemeen-
schap maatregelen nemen om die waarde te
vrijwaren: dat is de zin van een wet, een regle-
ment, een voorschrift.
Verkeersreglementen kan men beschouwen als
pesterijen: snelheidsbeperkingen, stoplichten,
witte strepen geven aanleiding tot heel wat
bekeuringen en boeten. In naam van de men-
selijke vrijheid dit alles van de straat willen
vegen, zou de kortste weg vrijmaken naar het
hospitaal of het kerkhof. Verkeersreglementen
houden ons als waarde voor: speel niet met je

2juni2002
30' jaargang· nr. 22

leven en met het leven van anderen.
Een dokter spreekt zich ook niet tegen wanneer
hij aan een zieke een dieet voorschrijft. Welke
zieke gaat dan mopperen: ik moet nu rauwe
planten knauwen! Je voelt wel aan dat het niet
gaat om een willekeurig taboe of een magische
rite uit duistere tijden, maar om een zinvol voor-
schrift. Het zal wel best zijn me daaraan te hou-
den, zeg je dan.

Een vraag rond Eerste Communie.
Is de Eerste Communie op 7-jarige leeftijd wel
zinvol? Is het kind er wel rijp voor? Wat is die
Eerste Communie voor velen méér dan een
groot en duur (gastronomisch) feest, liefst met
spring kasteel in de tuin? Tijd voor vernieuwing.
en verdieping, luidde het onlangs in Kerk &
Leven, en in sommige Vlaamse bisdommen
gaan stemmen op om de Eerste Communie te
verschuiven naar het tweede leerjaar (wat in het
dekenaat Ronse al gebeurt). In het eerste leer-
jaar hebben kinderen al zovéél te verwerken, is
één van de argumenten. Leeft dit idee ook in
het bisoom Brugge?

Eerste leerjaar is een zinvolle leeftijd
Ook jonge priesters houden vast aan traditie.
Wat vinden jonge "vooruitstrevende" priesters
over het eventueel verschuiven van de Eerste
Communie naar het tweede leerjaar? We peil-
den even bij medepastoor Smagghe In Torhout.
Medepastoor Pradip Smagghe (26) van de Sint-
Pietersparochie in Torhout ging onlangs voor in
de Eerste Communiemis in de kapel van de
Goede Herder in Torhout waar 34 kinderen voor
de eerste keer mochten deelnemen aan de
maaltijd. In juli 2000 werd hij tot priester gewijd
en het was nog maar zijn tweede Eerste
Communie. "Ik ben vooruitstrevend van aard en
helemaal niet conservatief", zegt Pradip
Smagghe. "Voor de Eerste Communie zou ik
het echter houden op het eerste leerjaar. Dan
liggen de verschillende sacramenten goed ver-
spreid en op belangrijke overgangsmomenten
in het leven. De kinderen hebben veel geleerd in
het eerste leerjaar, krijgen hun eerste kinder-
verstand en mogen dan ook ten volle meedoen
aan de eucharistie en verder gaan in geloof. Ik
vind het een zinvolle leeftijd die ook al wortelt in
een traditie. Ik hoor trouwens vertellen dan men
in andere bisdommen al terugkomt van het
experiment van het tweede leerjaar." Volgens
Pradip Smagghe is het onvoldoende bekend
dat de ouders eigenlijk verantwoordelijk zijn en
hun kind al vroeger dan 7 jaar tot de communie
kunnen toelaten. Vanuit het kerkelijk recht is er
volgens streekvicaris Renaat Desmedt inder-
daad geen enkel beletsel dat een kind dat in
een christelijk gezin opgevoed is en in het
geloof geïnitieerd wordt, de communie al op 5
jaar zou ontvangen.



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

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

Priester van dienst 9 - 15 juni 2002
E.H. Lamote past. Roesbrugge tel. 057 30 03 74
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
Veearts Busschaert (9 juni) tel. 057 44 53 63
Apotheek bij afwezigheid: tel. 090010500
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 30 19 30
Brandweer
Proven GSM 0477 225551

.Popannqa.tel, 05.7 33 30 20

Zaterdag 8 juni
17 u. Gez. mis v. André Peperstraete

Versaevel Gabrielle en zoon Jan

Zondag 9 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Pacco-Lamaire

Alida

Maandag 10 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, genezing

Dinsdag 11 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot, dank

Woensdag 12 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot, examens

Donderdag 13 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, examens

Vrijdag 14 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 15 juni
17 u. Gez. jaarmis v. Marcel Baillieu

Peutevinck Germaine

Zondag 16 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniël Vermes, echtg.

v. Josiane Deraedt.

In de Heer ontslapen
- Martha Ryon, dochter van wijlen Remie en
Marie Deprey, overl. te Poperinge op donder-
dag 30 mei 2002 in de leeftijd van 82 j. en die
op donderdag 6 juni om 10 u. te Haringe
wordt begraven.

- Leopold Alleweireldt, echtg. van Maria Her-
bots, overl. te Poperinge op maandag 3 juni
2002 in de leeftijd van 88 j. en die op zaterdag
8 juni om 10 u. te Proven wordt begraven.

Geboorte
Bente Vandaele, d.v. Geert en Mia Veniere,
zus van Birte en Marten (hier op school),
Wulfhullestraat 8 te Watou (geb. te Poperinge
op 22 mei 2002).
Emiel Dever, z.v. Geert en Annick Gekiere,
broertje van Emma en Rachel, Eekhoute 60
te Proven (geb. te Poperinge op 28 mei 2002).

Naklanken ballonwedstrijd
Lazeure Iris, Lahoutte Yevgeni (2x), Sergie
Joran (2x), Lazeure Brian, Lefevere Britny,
Lefevere Jonathan, Lahoutte Kate, Vandevelde
Mathias, Vandevelde Bieke kunnen hun prijs
afhalen in feestzaal Sint-Elooi.
N.B.: De prijzen voor de verre buitenvluchten
zijn in aantocht.

K.V.L.V. Proven
Op donderdag 13 juni om 14 uur wordt door
E.H. Geert MorIion "Geloofscommunicatie in het
gezin" uiteengezet. Dit gaat door in de Karmei in
de Marshofstraat te Vlamertinge.

Care De Bascule
Karine, Rudi en Nico nodigen iedereen uit op de
laatste tap die plaatsvindt op zaterdag 8 juni
vanaf 16 uur. Hartelijk welkom.

Gasthof 't Rozenhof (
Op zaterdag 8 juni zullen wij uitzonderlijk geslo-
ten zijn. Terug open op zondag 9 juni vanaf 11
uur. We hebben alvast een overheerlijke vader-
dagmenu in petto: rundscarpaccio met parme-
zaanse kaas en/of kabeljauwmootje met toma-
tencompote en mousselinesaus, kalfs-tourne-
dos met primeurgroentjes en jonge gebakken
aardappelen, aardbeientaartje met koffie. Menu
met één voorgerecht: € 30, menu met twee
voorgerechten: € 40.

Dank
Frans en Lena danken de brandweerlieden voor
hun spontane hulp bij het probleem van hun
schouw. Hartelijk dank.

Data Communies 2003
- zondag 25 mei 2003: Plechtige Communie
met H. Vormsel

- donderdag 29 mei 2003: Eerste Communie
(O.H. Hemelvaart)

Bond zonder Naam
"Doe wat je kunt, met wat je hebt, waar je bent"
Velen vinden dat er wat moet veranderen.
Evengoed blijven de meesten steken in de fase
van "klagen en zagen". Ze voelen zich machte-
loos. Kunnen er toch niets aan doen. Ze worden
cynisch of wat erger is: onverschillig.
Het Westen is met haar technologische revolu-
tie een "doe"-maatschappij waarbinnen we ons-
zelf verheven hebben tot halfgoden. We geloven
- meer dan ooit - steevast in de maakbaarheid
van het leven.
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Toch zijn er onmiskenbaar problemen die ons
overstijgen. Er zijn diepere lagen in het leven,
die wij met ons verstand niet kunnen bevroe-
den. Waar het "doen" het niet meer doet. Waar
wij uitgenodigd worden los te laten, te wachten
en te luisteren en zo - en énkel zo maar - het
leven kansen geven precies omdat wij ... ruimte
scheppen.
Het is dus "doen" maar ook "loslaten". Uit han-
den geven wat wij niet in de hand hebben en
tegelijk doorgaan. Ook als machteloosheid ons
deel is. Elke kleine stap kan zo een grote stap
voorwaarts zijn. Het is wat iemand ooit schreef:
"Als je adem stokt, je lichaam trilt en je knieën
knikken ... is het moment aangebroken om door
te gaan en niet op te geven."
Het is aan jou om te doen wat je kunt, met wat
je hebt, waar je bent.

\)
C\

Een Vlaming eet en feest graag ~
Gelegenheden om met de familie en misschien (
ook met vrienden en kennissen samen te
komen aan tafel en feest te vieren: de geboorte
en het dooQsel~ Eerl>1lL.Communie, de
Plechtige Communie met H. Vormsel, het
trouwfeest en een zilveren of gouden huwelijks-
jubileum. Deze gelegenheden zijn van grote
waarde, omdat zulke bijeenkomsten de familie-
banden weerom nauwer toehaalt. Helaas, bij
een sterfgeval komt men gewoonlijk ook samen
aan tafel. 't Zou spijtig zijn als men bij zo'n
samenkomen zou horen zeggen: "nu zien we
elkaar nog eens terug", Neen, 't is veel beter dat
we elkaar bij blije gelegenheden terugzien,
't Is nu ook verstaanbaar dat de pastoor wel
eens terugdenkt aan de feestvierende familie
ter gelegenheid van Eerste Communie en
Plechtige Communie, aan tafel en met alles wat
er nog bijkomt: kleedjes, foto's, muziek,
geschenken en wat nog allemaal. Alle aandacht
gaat dan meestal naar wat er bijkomt en spijtig
genoeg vergeten we de hoofdzaak, namelijk de
Communie in 't leven van een kind, het geloof
en de eucharistie.
't Is daarom dat kinderen en jonge mensen
voorgangers nodig hebben. Zo hoorde ik deze
boodschap tijdens het Vormsel door een vol-
wassene voorgelezen:

Als je elf of twaalf jaar bent,
kan je veel als je in je rug
een veilige steun voelt van een goede thuis.
En daarom moeten wij,
volwassenen, ons altijd herinneren:
als wij vertragen, zal het kind stoppen,
als wij verzwakken, zal het mislukken,
als wij twijfelen, zullen zij wanhopen,
als wij kritiek uitbrengen,
zullen deze jonge mensen stukken maken.
Maar als wij voorgaan,
zullen zij ons voorbijsteken, als wij lachen,
zullen zij wonderen doen, als wij de hand geven,
zullen zij hun leven inzetten, als wij bidden,
zullen deze jonge mensen leren geloven.



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

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

Priester van dienst 16 - 22 juni 2002
E.H. Ollivier past. Proven tel. 057 30 03 91
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
Veearts Vandenberghe (16 juni) tel. 057 38 81 60
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Deschuttere 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 23 13
P.Deschrevel (ook pedicure) tel. 057 40 00 11
G. Busschaert tel. 057 30 19 30
Brandweer
Proven GSM 0477 225551
Poperinge tel. 057.33 30 20

Zaterdag 15 juni
17 u. Gez. jaarmis v. Marcel Baillieu -

Peutevinck Germaine

Zondag 16 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniël Vermes, echtg.

v. Josiane Deraedt

Maandag 17 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot, examens

Dinsdag 18 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot, proefwerk

Woensdag 19 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot, genezing

I)onderdag 20 juni
7.30 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, examens

Vrijdag 21 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot (gev.)

Zaterdag 22 juni
17 u. 4de Gez. zeswekenmis voor Annick

Butaye, echtgte. v. Johan Brysbaert

Zondag 23 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2de Gez. zeswekenmis v. Maria De-

jonckheere, echtgte. v. Rafaël Neuville

K.V.L.V.
Bezinningsnamiddag: "Hoe geven we ons
geloof door aan onze kinderen en kleinkinde-
ren?" met Geert MorIion op donderdag 13 juni
in de Karmei te Vlamertinge om 14 uur.

K.B.G. Proven
Op dinsdag 25 juni maken we onze daguitstap
naar het zuiden van Henegouwen en een stuk-
je van de provincie Namen.

Vertrek op het Provenplein om 7 uur, koffiestop
in Beaumont, dan voorbij Philippeville en de vij-
vers van de Eau d'Heure naar het kasteel en de
tuinen van Freyr. We nemen het middagmaal te
Nismes. In de namiddag bezoeken we met een
toeristisch wegtreintje de Fondry des Chiens.
Daarna volgt een bezoek aan Vierves, één van
de mooiste dorpen van Wallonië. Er is ook nog
een vrij bezoek aan de Brasserie des Fagnes te
Mariembourg. Onze avondboterham met koffie
inclusief nemen we in 't Vijverhof te Wevelgem.
De totale kostprijs bedraagt € 44, alles inbegre-
pen behalve de drank. De thuiskomst is voor-
zien rond 21.30 u. Niet K.B.G.-Ieden ook wel-
kom aan dezelfde prijs. Inschrijven en betalen
vóór 20 juni bij Rogette Devos (057 30 06 20).

Eekhoute feesten 2002
zaterdag 6 juli
14.30 u. Vrij podium
19.00 u. Kip aan 't spit met discobar Mawida
zondag 7 juli
06.00 u. Rommelmarkt
ja 00 11 Barbecue.Ibroodies met worst),
11.00 u. Aperitiefconcert met "Pas par Tout"
14.00 u. Volleybaltornooi
14.30 u. Gekke clowns "De Wijkhoorns"

met rondrijdende visput
en dierenballonnen

14.30 u. Schminkstand
20.00 u. Ladies Night Party met disco Dream

We denken even terug aan de leerlingen van
het 6de leerjaar die het H. Vormsel hebben
ontvangen op zondag 26 mei 2002.
Zij verlaten weldra onze school. Tot nu toe zijn
ze omringd, begeleid en gevormd geweest door
goede mensen: hun thuis, de school en de
parochie.
Maar van nu voort komen onze vormelingen
meer en meer op eigen benen te staan. Ik stel
me nu de vraag wat ze van hun jong leven zul-
len maken, nu ze zelf meer en meer beslissin-
gen moeten nemen. Ja, weldra verlaten ze onze
school te Proven en komen ze in een grotere
school terecht. Met wie zullen ze daar meelo-
pen of zullen ze bewust goede vrienden kie-
zen?
Op de Goede Geest, de H. Geest die ze met
hun vormsel ontvangen hebben, mogen ze
rekenen. Hij spreekt hen aan met de woorden
van Paulus: "Vrienden, jullie zijn geroepen om
vrije en gelukkige mensen te worden. Gebruik
deze vrijheid echter niet om uw eigen zin te
doen, integendeel, je moet voor elkaar leven in
goedheid."
Ik zou aan iedere vormeling de vraag willen
stellen: "Wordt het alles of niets?"

Een beetje water in je wijn doen
Men zegt soms dat men een beetje water in zijn
wijn moet doen, om goed te kunnen overeenko-
men ... Ja, dat is waar. Maar daarvoor moet er
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nog altijd "wijn" zijn.
Ik heb soms de indruk dat er geen wijn meer is
bij de mensen, niet alleen in de kelder, maar
ook in hun leven ... geen druppel wijn meer. Ze
hebben geen wijn meer, dat wil zeggen: ze heb-
ben geen vreugden meer, ze hebben geen
beetje blijdschap meer. Die mensen kijken zo
droog, zo futloos, ze zitten vol lood. Er zit geen
staal meer in, geen veerkracht, geen bezieling,
geen idealisme, geen straling meer op dat
wezen, geen blinkende lichtjes in hun ogen. Zo
dof, zo sprakeloos, zo moe. "Ze hebben geen
wijn meer": geldt dat ook niet voor onze tijd? Kijk
eens hoe velen van onze jonge mensen zich
vermaken. Is die vreugde, is hun ontspanning
niet helemaal verwaterd in verveling en moede- ~
loosheid?
Klagen niet veel getrouwde mensen dat zij de tr\.
wijn van de liefde niet meer bezitten, omdat zij f'.....j
hun liefde niet laten rijpen voor offer en geduld. I -
Dagelijks kleine attenties tegenover elkaar kan
water in wijn veranderen.

Aan te bevelen
Het boek van Phil Bosmans "Menslief, ik hou
van je" heb ik u vroeger eens aanbevolen. Het is
zeker de moeite waard om dat boek te kopen.
Luister eens wat ik daarin las:
Wees voorzichtig met je uitspraken.
Woorden zijn machtige wapens,
die veel onheil kunnen stichten.
Zet met je tong nooit iemand in zijn hemd.
Maak met je grote mond nooit iemand klein.
Een hard woord, een scherp woord,
het kan lang op de bodem van het hart blijven
branden.
Er een litteken achterlaten.
Verdraag dat anderen "anders" zijn;
anders denken
anders doen
anders voelen
anders spreken.
Wees met je woorden mild en barmhartig.
Woorden moeten "lichten" zijn.
Woorden moeten verzoenen,
tot elkander brengen,
vrede maken.
Waar woorden wapens worden,
staat men als vijanden tegenover elkaar.
Het leven is veel te kort
en onze wereld te klein
om er een slagveld van te maken!

Spreuken
- "Als de eerste geit kreupel is, zullen de ande-
ren achter haar nooit de weide bereiken."

- "Als je geen ster aan de hemel kunt zijn, wees
dan een lamp in je huis."

- "Je hoeft het niet ver te brengen, tot bij je
naaste is ver genoeg."
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Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 057 30 03 91 In de Heer ontslapen meer te werken of te bedelen, maar ... naar
Drukkerij Schoonaert bvba - Maria Metsu, wed. v. Robert Vaningelandt school te kunnen gaan!

overl, te Proven (rustoord) op zondag 9 juni in Wist u dat in Brazilië meer dan 40.000 kinderen
Priester van dienst 23 - 29 juni 2002 de leeftijd van 87 j. en die op zaterdag 13 juni leven en werken op de vuilnisbergen? Met het-
E.H. Vanacker past. Haringe tel. 057 30 06 09 om 10 u. te Krombeke werd begraven. geen ze daar vinden, verdienen ze € 1,2 per
Kerkbediende André Bouw - Brion A. _ Gabrielle Vandevoorde, wed. v. Richard dag, wat hen moet helpen overleven.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89 Verhaeghe, overl, te Proven (rustoord) op vrij- Wist u dat meer dan 200.000 kinderen rond-
Wachtdienst Geneesheren dag 14 juni in de leeftijd van 93 j. en die op dwalen door de straten van Brazilië, zonder een
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49 woensdag 18 juni om 10 u. te Roesbrugge plaats om te slapen, zonder familie, zonder
VeeartsVulsteke (23 juni) tel. 057 33 41 17 werd begraven. hoop?
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500 UNICEF vecht tegen dit onrecht. Samen met de
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54 K.S.G. lokale organisaties zette UNICEF een program-

Uitslag kaarting van donderdag 13 juni. Er ma op voor deze vergeten straatkinderen. UNI-
Verpleegkunde waren 68 kaarters. Wonnen 3 partijen: Looten CEF geeft duizenden kinderen de mogelijkheid
Krombeke M. Deschuttere tel. 057 30 04 31 Alida 335, Rommens Simonne 323, Lemahieu naar school te gaan en biedt hen een bed.
Poperinge W-G Kruis tel. 057 33 31 16 Madeleine 305, Ganne Marcel 297, Thoré Wacht niet om deze kinderen te helpen. Zij heb-
Kinesitherapie Edgard 286, Vanacker Cecile 284, Cordenier ben al genoeg geleden. Met € 30 kan UNICEF
A. Dekersgieter tel. 057 33 85 85 of 057 30 07 58 Pierre 276, Ryckeboer Georges 273, Knockaert één straatkind 3 maanden lang verzorgen, voe-

GSM 0478 99 23 13 Maria 261, Froyman Maria 255, Ruyssen Alice den en naar school laten gaan. Vergeet deze
P.Deschrevel(ook pedicure) tel. 057 40 00 11 221. Volgende kaarting op donderdag 27 juni. kinderen niet !!!
G. Busschaert tel. 057 30 19 30 Wat denkt u van deze brief ?! We doen geen
Brandweer Tentoonstelling. . omhaling in de kerk. Maar als u iets wil geven,
Proven GSM 0477 22 55 51 Ter gelegenheid van ~rombekekerm~:, ISer een stort dan op mijn rekening 000-0523888-88,
Poperinge tel. 057 33 30 20 tentoonstelling In OC De Bampoele achter de E.H.Ollivier Michel, Alexisplein 16, 8972

----;==============;;;....;;;;;----Äl~e~rl{..k .u:lnl..lK~rOf.)ou.mllJb~e~e...-bJey.tiock.Ma!.yanruclLstelLe.L---proven (,Iieldilig "UNiCEF'~ of-steek iets in een
Zaterdag 22 juni ten toon met haar olieverfschllde,nJen en aqua- omslag in de bus van de pastorie. Dan kan ik
17 u. 4de Gez. zeswekenmis voor Annick rellen en Michel Devooght met zIJnhoutsculptu- overschrijven dank u.

Butaye, echtgte. v. Johan Brysbaert ren. Op kermiszondag 23 juni doorlopend open '
van 10 tot 18 uur, gratis toegang.

Zondag 23 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2de Gez. zeswekenmis v. Maria De-

jonckheere, echtgte. v. Rafaël Neuville

Maandag 24 juni - H. Johannes
17.30 u. H. mis t.e.v O.L.V. v.d. grot, genezing

Dinsdag 25 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot, examens

Woensdag 26 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. St. Jozef

Donderdag 27 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, examens

Vrijdag 28 juni
17.30 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot (gev.)

Zaterdag 29 juni - H. Petrus en Paulus
17 u. Gez. mis v. Paul Scharre, echtg. v.

Lucienne Coevoet vwo vrienden en
kennissen

Zondag 30 juni
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis v.lrma Vandenbroucke, wed.

V. Firmin Indevuyst vwovrienden, ken-
nissen en buren.

Huwelijksaankondigingen
- Kristof Dessein, Bromstraat 6 te Stavele en
Liesbet Ryon, Roesbruggestraat 3 te Proven.

- Hans Avonture, Izenbergestraat 91 te Leisele
en Veerle Deprey, Reningestraat 8 te Proven.

- Filip Delefortrie, Middelstraat 20 te Noord-
schote en Greet Busschaert, Blekerijweg 39
te Proven.

Eekhoutefeesten 2002
zaterdag 6 juli
14.30 U. Vrij podium
19.00 U. Kip aan 't spit met discobar Mawida
zondag 7 juli
06.00 U. Rommelmarkt
10.00 U. Barbecue (broodjes met worst)
11.00 U. Aperitiefconcert met "Pas par Tout"
14.00 U. Volleybaltornooi
14.30 U. Gekke clowns "De Wijkhoorns"

met rondrijdende visput
en dierenballonnen

14.30 U. Schminkstand
20.00 U. Ladies Night Party met disco Dream

Ik ontving een brief van "Unicef"
Dit is een instelling die armoede probeert te
verhelpen.
Momenteel zijn alle ogen gericht op de
Wereldbeker voetbal. Vrouwen overal ter wereld
ondergaan dit mediagebeuren met wisselend
enthousiasme. Iedereen kent de grote favoriet
van de wedstrijd, degene die alle kinderen van
de wereld doen dromen: Brazilië!
Maar terwijl Brazilië doet dromen als het om
voetbal gaat, heeft het land een andere zijde die
allesbehalve een droom is.
Terwijl sommige kinderen dromen van Pele,
Ronaldo of andere voetbalgoden, dromen vele
kinderen in Brazilië van iets heel anders: ze dro-
men dat ze niet meer in de straten zouden moe-
ten slapen, dat ze niet meer altijd met honger
moeten gaan slapen. Ze dromen ervan niet
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Pastoor Proven

Acolietendag
Alle acolieten of misdienaars uit Poperinge,
Heuvelland, Vleteren en Mesen werden door
hun parochie uitgenodigd om deel te nemen
aan de Diocesane Acolietendag die doorgaat
op woensdag 3 juli in leper.
Om 7.30 U. verzamelen ze aan Zillebeke-Vijver
voor een dauwtrip naar de Expo-Hallen in leper.
Om 9 U. is er daar een feestelijk samenzijn met
optreden van de Jongerengroep met vlaggen-
spel en choreografische expressie Kureo uit
Kuurne. Het zendingswoord wordt uitgesproken
door E.H. Jaak Houwen, pastoor-deken te
leper. Daarna vertoeven alle acolieten uit ons
bisdom in het Bellewaerdepark. Om 18.15 U.
zijn de acolieten en hun begeleid(st)ers van ons
decenaat verwacht in de refter van het instituut
Heilige Familie in leper voor het avondmaal.
Deze dag wordt van harte aangeboden door de
diverse parochies met ondersteuning van het
decanaat.

Gezinsbond Proven
De Gezinsbond Proven nodigt alle jongeren van
12 tot 16 jaar uit op de "Hot Summerfuif IV" die
in zaal Sint-Elooi op vrijdag 28 juni van 20 tot
23.30 U. Er worden niet-alcoholische dranken
aan democratische prijzen verkocht en ieder-
een mag genaamtekende cd's meebrengen.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Rita Maes
(Eekhoute 8) en bij Kristof Top (Provenplein 53).
VVK: € 2 - ADD: € 3. Tot dan!
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H liik k dl - Vandenbroucke MarcelVerantw. uitg. Pastoor Proven tel. 057 30 03 91 uwe IJ saan on Iglng _ Deschrevel
O kk .. S h t b ba Wim Hoet, Kruisdreef 1 te Haringe en Charlotteru eriJ c oonaer v _Vulsteke RobertDemaeght, Blokweg 2 te Proven.
Priester van dienst 11 - 17 aug. 2002 _Jonckiere Jerome
E.H. Lamote past. Roesbrugge tel. 057 30 03 74 Geboorte _ Feryn Georges
Kerkbediende André Bouw - Brion A. Evy Vermeersch, d.v. Andy en Ingrid Desomer, - Verbeke Joseph
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89 zusje van Bram, Blekerijweg 35 te Proven (geb. - Top Jerome
Wachtdienst Geneesheren te Poperinge op 2 aug. 2002). - Desmyter André
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49 - Heens André

Huisbezoek _Vermeersch Cam iel
VeeartsVandenberghe (11 aug.) tel. 057 38 81 60 Mijn huisbezoek bij de ouders van de leerlingen Dit zijn een 25-tal kapelletjes die in de jaren 40
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500 van onze school verloopt vlot. Niet iedereen is door Jean Menu werden gebouwd. De namen
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54 thuis, wat begrijpelijk is. Volgende straten heb ik van de eigenaars van die mooie kapelletjes zijn
Verpleegkunde reeds bezocht: Switspapendreef, Uilegatstraat, begrijpelijkerwijze in de loop van de jaren gewij-
Krombeke M. Deschuttere tel. 057 30 04 31 Roesbruggestraat, Blasiusstraat, Molendreef, zigd. En er zijn er wellicht meer dan 25. Ik vraag
Poperinge W-G Kruis tel. 057 33 31 16 Blokstraat, Terenburgseweg, Montefoulstraat, de mensen mij te helpen om deze serie te ver-
Kinesitherapie Blekerijweg, Obterrestraat, Canadaweg. De volmaken. Er zijn zeker nog een paar nieuwe
A. Dekersgieter tel. 057 33 85 85 of 057 30 07 58 bewoners betalen meteen voor het Parochie- kapelletjes bij gebouwd en de oude kapellen

GSM 0478 99 2313 blad. Ik werd goed ontvangen en ik kreeg er werden ook nog niet vernoemd.
p. Deschrevel (ook pedicure) tel. 057 40 00 11 zelfs een steuntje bovenop. Hartelijk dank. Ter gelegenheid van O.L.Vrouw Hemelvaart
G. Busschaert tel. 057 301930 Michel OIIivier, Pastoor wilde ik eens orde op zaken stellen. Weet u hier
Brandweer nog meer over, laat het mij gerust weten. Ik zal

Een oud herberweglement u dankbaar zijn.
Proven GSM 0477 22 55 51 "De dronkaard krlJ9t hier geen drank en de vl~~aarsclljjlllijk-slaa+\-.-e.l' cmlrgnt een 40-ta~

__ ~~po~p~e~ri~ng~e::te~I:O:5~7~3:3~3~O:2~O======-:-~ke~r~m~OJEe~l~h~le~r;zl~Jn~g~a~n~g:.D~.l~e-:ti~le~r.!Wilvechten ot Mariakapelletjes op grondgebied Proven.
kijven, zal men gauw buiten drilven. Nochtans Michel Ollivier, pastoor
verkoop ik geren drank in plezier en in gezang.
Hier verzet ge u voor uw geld, als g' hier geen
slechte praat vertelt. Maar als de klok twaalf
uren slaat, 't is tijd dat men naar huis toe gaat.
Want later tapt men hier niet meer, noch voor
een boer, noch voor een heer."

Zaterdag 10 augustus
17 u. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert,

echtg. v. Irma Monkerhey

Zondag 11 augustus
8 u. Gez. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Martha Ouaghebeur, wed.

v. André Desomer vwo vrienden en
kennissen

Maandag 12 augustus
8 U. H. mis V. overl. echtg. en vader (AV)

Dinsdag 13 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot, bijz. int.

(G.C.)

Woensdag 14 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot (C.B.)

Donderdag 15 augustus - O.L.V. Hemelvaart
8 U. Gez. jaarmis V. Henri Matton - Baert

Martha, echtgte. v. Henri Nollet
10 U. Gez. jaarmis v. Maurits Deraedt - Top

Maria

Vrijdag 16 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 17 augustus
10.30 U. PI. Huwelijksmis v. Danny Verdonck

en Sandy Rondelé
14 U. PI. Huwelijksmis V. Bart Desloover en

Mieke Wissels
17 U. Gez. jaarmis V. Achiel Indevuyst,

echtg. v. Germaine Deroye

Zondag 18 augustus
8 u. Gez. mis v.d. parochianen
10 U. 4de Gez. zeswekenmis v. Maria

Dejonckheere, echtgte. V. Rafaël
Neuville.

Landelijke Gilde
Voor de ingeschrevenen van de fietshappening
" 't Vijfde Wiel" op 15 augustus komen we
samen bij de pastorie om 9 uur. Het nodige ver-
voer voor de fietsen is voorzien.

Vanuit Poperinge werd mij gevraagd hoeveel
Mariakapelletjes er op het grondgebied
Proven staan.
Vooreerst hebben we de grot van O.L.Vrouw te
Proven, ten tijde van pastoor Cosyn gebouwd
door Jean Menu, metser, samen met Cyriel
Oever. Wat de Mariakapelletjes betreft, weet ik
in elk geval dat Jean Menu zaliger destijds veel
kapelletjes gebouwd heeft, ook al in de jaren
1940-1950, onder andere bij:
- Cyriel Laseure
- kinderen Lefebvre
- Indevuyst Achiel
- Doolaeghe Alfons
- Liefooghe Georges
- Ouaghebeur
- Gheldof Prosper
- Dewickere Marcel
- Garmijn Roger
- familie Vanrenterghem
- Desomer André
- Deprey Maurice
- Delmaere Georges
- Verhille Georges
- Deschodt André
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Basisschool Proven
Twee mededelingen waarvoor de geïnteresseer-
den op school terecht kunnen in de week van 19
tot 23 augustus, tel. school 057 30 05 33.
- Voor de vakantie werd op school een kinder-
fiets achter gelaten. Tot op heden heeft zich
nog niemand gemeld. Van wie is die fiets ???

- Tijdens de vakantie-opruimingswerken werden
een aantal niet meer gebruikte banken van de
zolder gehaald. Het onderstel is er in de loop
der jaren afgenomen. Wie kan daarmee iets
aanvangen (souvenir, meubel, brandhout, ...?)

Gezinsbond
Op zondag 25 augustus gaat de Gezinsbond
Proven kajakken. We spreken af om 14 uur op
de kade te Roesbrugge. Er zijn zwemvesten
voorzien en er wordt voor een drankje gezorgd.
Petten, zonnecreme en droge kledij kunnen
natuurlijk zinvol zijn. We zorgden voor een
gezinsvriendelijke prijs: de eerste persoon van
een gezin betaalt € 8. Elk volgend lid van het
gezin betaalt telkens € 1 minder. Graag inschrij-
ven vóór 15 augustus bij Rita Maes (Eekhoute
8) en Katrien Herpelinck (Provenplein 26). Er
wordt betaald bij inschrijving. We hopen dat jul-
lie er ook bij zijn!

Floriade
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de autobus
naar de Floriade op zondag 11 augustus.
Inlichtingen bij meester A. Debergh.

H. missen in de week
De H. missen in de week zijn weerom 's mor-
gens om 8 uur.





PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

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

Priester van dienst 25 - 31 aug. 2002
E.H. Vanacker, past. Haringe tel. 057 30 06 09
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
VeeartsBusschaert (25 aug.) tel. 057 44 53 63
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Deschuttere tel. 057 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 057 33 31 16
Kinesitherapie
A. Oekersgieter tel. 057 33 85 85 of 057 30 07 58

GSM 0478 99 23 13
P. Oeschrevel (ook pedicure) tel. 057 40 00 11
G. Busschaert tel. 057 301930

Obterrestraat te Proven hartelijk proficiat te
wensen ter gelgenheid van hun gouden huwe-
lijksjubileum. Tevens onze beste gelukwensen
aan hun kinderen en kleinkinderen.

Ons huisbezoek bij de ouders van onze leer-
lingen
Hoe ver staan we nu?
In de week van O.L.Vr. Hemelvaart zijn we niet
verder gevorderd. Er was immers zoveel te
doen in de kerk.
Vanaf maandag 19 augustus zijn we weer her-
begonnen. De volgende straten moeten nog
bezocht worden: een deel van 't Provenplein,
het Alexisplein, de Reningsestraat. Ik ben bezig
in de Mazemanlaan, de Blokweg, de Eekhoute,
de Canonstraat en de Gravendreef. Ik stel vast
dat ik moeite zal hebben om tegen 1 september
te kunnen afsluiten maar ik zal toch proberen.

Brandweer
Proven GSM 0477 225551
Poperinge teL-\JO~57'---d3.;).3..;':lJ..).O .••2~O -=;;;;...;;=====-====--=_-= __=

Sleutels
Er liggen hier nog altijd twee huissleutels in de
pastorie.

Zaterdag 24 augustus
17 u. Gez. mis v. Martha Quaghebeur, wed.

v. André Desomer, vwovr. en kenn.

Zondag 25 augustus
8 U. Gez. mis V.d. parochianen
10 U. Gez. dankmis ter gel. V.h. gouden

huwelijksjubileum van Gerard Ryon-
Vanacker Cecile

Maandag 26 augustus
8 U. H. mis V.overl. echtg. en vader (AA)

Dinsdag 27 augustus - H. Monique
8 U. H. mis V.overl. echtg. en vader (l.D)

Woensdag 28 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.LV V.d. grot, genezing

Donderdag 29 augustus
8 u H. mis V.overl. echtg. en vader (AV)

Vrijdag 30 augustus
11 U. PI. Huwelijksmis V. Wim Hoet en

Charlotte Demaeght

Zaterdag 31 augustus
17 U. Gez. mis V. rechthebbende overlede-

nen van de kerkfabriek

Zondag 1 september
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V.d. overledenen uit de

familie Roger Cappelaere - Vanden-
berghe Beatrijs.

Goud te Proven
We houden eraan langs deze weg het echtpaar
Gerard Ryon - Vanacker Cecile uit de

Ter herinnering
Op woensdag 21 augustus 2002 is het 21 jaar
geleden (vrijdag 21 augustus 1981) dat de oude
grot van O.LV te Proven om 18.10 U. instortte.
In 1946 werd door de toenmalige Provense
pastoor Coseyn een grot opgericht als dank aan
O.L.Vrouw van Lourdes voor de bescherming
van Proven gedurende de oorlogsjaren. Deze
grot werd opgetrokken door metser Jean Menu
met behulp van Cyriel Oever. Op 21 augutus
1981 stortte de voorkant van deze betonnen
grot in. Nu werd met behulp van de bewoners
een nieuwe grot gebouwd. Omtrent 50.000 kg
maanrotsen afkomstig uit de omstreken van
Dijon (Frankrijk) waren hiervoor nodig.

Verbroederingsfeest Proven - Obterre
De foto's van het verbroederingsweekend van
eind juli, genomen door onze fotograaf Rudy
Demaeght, zijn te bezichtigen in café De
Bascule. Dubbels kunnen aan 0,25 Euro per
stuk bijbesteld worden.

Kookclub K.A.V. Proven
Wie nog niet ingeschreven is voor de maande-
lijkse kookclub van KAV. Proven, gelieve dit
vóór het weekend bij Gilberte Oever tel. 057 30
13 82 te doen. Vanaf september is het elke 3e
woensdag om 19.30 U. koken geblazen in "De
Croone". Leden betalen 26 Euro, niet-leden 52
Euro voor 10 avonden.
Nog een warme oproep voor onze familie-fiets-
uitstap met barbecue van zondag 1 september.
We verzamelen om 13.30 U. bij Gilberte voor
een rustig tochtje van ± 30 km. Bij aankomst is
er een drankje en een broodje met worst voor-
zien in het CC De Croone. Gelieve vóór het
weekend bij Gilberte in te schrijven. Prijs: 4
Euro voor leden en hun gezin of 6 Euro noor
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niet-leden en hun gezin. Iedereen van harte
welkom.

Basisschool Proven
Het nieuwe schooljaar 2002-2003 start op
maandag 2 september. Kleuters, leerlingen en
leerkrachten maken zich stilaan klaar voor de
dagelijkse trip naar het Alexisplein. De leer-
krachten zijn reeds volop in de weer met het
inrichten van de klassen en het afleggen van
huisbezoeken in het lager.
Tijdens de vakantie werden alle lokalen grondig
gekuist en waar nodig, werd een nieuwe laag
verf aangebracht. Hartelijk dank aan de ploeg
die het ganse jaar door instaat voor het kuisen
en het onderhoud van de lokalen en de schooI-
omgeving!
Volgende week verschijnt in het parochieblad
het aantal leerlingen per klas en de verantwoor-
delijke klastitularissen. We kunnen nu echter
reeds meedelen dat de leerkrachten ongeveer
dezelfde taken hebben als het vorig schooljaar.
Het totaal aantal leerlingen ziet er ongeveer als
volgt uit:
Kleuterafdeling: 58 kleuters (+ 14 in de loop van
het schooljaar)
Lagere afdeling: 106 leerlingen
De vestigingsplaats Krombeke start met 27
kleuters (+ een 1O-tal in de loop van het jaar) en
45 leerlingen zodat de Basisschool Proven-
Krombeke een bevolking heeft van ongeveer
265 kinderen die begeleid worden door een 20-
tal leerkrachten. Aan allen nog een deugddoen-
de laatste week vakantie!

Harmonie "De Volksvreugd" Proven
Op vrijdag 23 augustus hebben we ons eerste
optreden na de vakantieperiode. We worden om
19.45 U. in het secretariaat in de Franslaan 32
(aan de school tussen de Veurnestraat en de
Ijzerstraat) te Nieuwpoort verwacht. Dat bete-
kent dat we zoveel mogelijk verzamelen aan
ons lokaal om 19.10 U. (Er is parking voorzien
voor een klein aantal wagens). Gezien het later
uur dan vorige jaren verwachten we een groot
aantal muzikanten op dit eerste treffen! Nu
'alvast al dank voor je aanwezigheid!

Kermis in Herberg Canada
Zaterdag 31 augustus
Vanaf 18 u.: Opening feestte nt. Gratis toegang.
Hespen aan het spit tussen 18 U. en 21 U. voor
10 Euro. Gratis springkasteel voor de kinderen!
Vanaf 21 u.: Dans en muziek met orkest Johnny
Clarysse "The Johnny's Band"
Zondag 1 september
Vanaf 15 u.: Opening feesttent. Gratis toegang.
Gratis springkasteel voor de kinderen
Vanaf 16 u.: Dans en muziek met orkest Johnny
Clarysse "The Johnny's Band".
Vanaf 17.30 u.: Hespen aan het spit (tot 20 u.),
prijs 10 Euro. Reserveren kan op 057 33 44 75
bij Herberg Canada, Canadaweg 44 te Proven.





PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

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

Priester van dienst 8 - 14 sept. 2002
E.H. Ollivier past. Proven tel. 057 30 03 91
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
VeeartsVulsteke (8 sept.) tel. 057 33 41 17
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Deschutlere 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 7 september
17 u. Gez. mis v. Martha Quaghebeur, wed.

v. André Desomer, vwo vrienden en
kennissen

Zondag 8 september
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Michel Verstraete,

echtg. V. Monique Maes

Maandag 9 september
8 U. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot, uit dank

voor het slagen v.d. herexamens

Dinsdag 10 september
8 U. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot (G.P.P.)

Woensdag 11 september
8.45 U. H. mis bij het begin van het schooljaar

Donderdag 12 september
8 U. H. mis V. overl. moeder (G.S.)

Vrijdag 13 september
8 U. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot (gev.)

Zaterdag 14 september
17 U. Gez. mis V. rechthebbende overlede-

nen vwode kerkfabriek '

Zondag 15 september
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis v.lrma Vandenbroucke, wed.

V. Firmin Indevuyst, vwovrienden, ken-
nissen en buren.

Dank
De familie Gerard Ryon-Vanacker Cecile dankt
iedereen die hen ter gelegenheid van hun gou-
den huwelijksjubileum bedachten met een fijne
atlentie. De vele gelukwensen hebben hen wer-
kelijk ontroerd.

Aanvullende zorg thuis
Wanneer een zieke, bejaarde of gehandicapte
persoon thuis verzorgd wordt, is er soms nood
aan aanvulling op de reeds aanwezige hulp.
De vrijwilliger van vzw Aanvullende Thuiszorg
biedt zorgende aandacht en gezelschap, neemt
kleine zorgtaken op als hulp bij het eten, bij
in/uit bed of zetel, toiletbegeleiding, begeleid
wandelen, ... Hierdoor kan de hulpbehoevende
persoon comfortabel thuis blijven en de familie
even afgelost worden in de soms zware zorg.
U kunt terecht voor aanvullende zorg: overdag
en 's avonds: kostenvergoeding 2,48 euro per
uur, alsook voor nachthulp vanaf 19 euro tot
24,79 euro per nacht.
De vrijwilliger is zorgkundig en wordt professio-
neel ondersteund en gevormd. Zij/hij is ook ver-
zekerd. Vzw Aanvullende Thuiszorg, erkende
dienst voor Oppashulp door de Vlaamse
Gemeenschap en het provinciebestuur, is een
initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen.
Wenst u verdere informatie, -neem gesust con-
tact op met het streeksecretariaat, Deken
Debroul'{erstraat 41e le er, tel. 0571Q 12 14.

Ziekenzorg Proven
We houden eraan naar jaarlijkse gewoonte
onze collecte aan de kerk te houden in het aan-
staande weekend op 8 en 9 september. Met uw
steun kunnen we bepaalde activiteiten ten voor-
dele van onze dorpsgenoten organiseren: o.a.
een verjaardagskaart persoonlijk ten huize
bezorgen, een busreisje inrichten, een kerstge-
schenk aanbieden, een ontmoetingsnamiddag
met andere dorpen organiseren, op ziekenbe-
zoek gaan, enz ...
Mogen we daarom rekenen op uw milde steun
opdat we in de toekomst nog meer zouden kun-
nen verwezenlijken en het nog beter te doen?
Wij danken u bij voorbaat voor uw sympathie.
Het bestuur van Ziekenzorg, Proven.

"Niet wat je zegt,
maar wat je doet, zegt wie je bent."

Gebed voor de zieken
Heer Jezus Christus,
in onze nood
roepen wij tot U.
Onze kracht is te klein
en onze schouders zijn te zwak
voor het kruis
dat wij moeten dragen.
Laat ons niet alleen.
Geef dat wij niet bezwijken
onder deze last.
Sterk ons met de kracht
van uw Geest,
richt ons weer op
en doe ons herleven.
Heér, op U hopen wij,
beschaam ons vertrouwen niet.
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Hoe staat het nu met de huisbezoeken?
Ik mag wel zeggen dat ik alle straten en wijken
van de parochie doorlopen heb maar begrijpe-
lijk heb ik ze niet allemaal thuis gevonden. Ik zal
wel proberen nog enkele plaatsen opnieuw te
bezoeken. Als ik er echter niet meer toekom bij
u aan huis te komen, wil dan zelf voor uw
parochieblad voldoen langs de bus van de pas-
torie, Alexisplein 16 met uw naam en adres of
storten op rek. nr. 000-0523888-88 van E.H.
Ollivier Michel, Alexisplein 16, 8972 Proven. De
prijs van het parochieblad bedraagt 10 euro. Ik
ben u zeer dankbaar als er een steuntje boven-
op is. (de prijs voor de bestelling aan huis is
duur) Dank U.
pastoor, Michel OIIivier

Wat weten we over Gregorius de Grote?
Toen Gregorius, zeer tegen zijn zin, tot paus
verkozen werd, schreef hij: het verborgen
raadsbesluit van God heeft mij een oud schip te
besturen gegeven, de kerk, waarvan de ver-
molmde planken krakend de schipbreuk aan-
kondigen. lettemln neeffl1lj zic me grote ijver
voor de kerk ingezet. Dat was 1400 jaar gele-
den. Het schip vaart nog steeds én kraakt nog
steeds. Ook nu voorzien velen een schipbreuk.
Mogen wij Gregorius I, de Grote, volgen in zijn
inzet voor de eenheid van de kerk en net als hij,
die zich de dienaar der dienaren Gods noemde,
een leven van gebed koppelen aan een diepe
bewogenheid met de armen en lijdenden in
onze wereld.

Jeugdharmonie
Op vrijdag 6 september verwacht dirigent Wim
Vanhee alle vertrouwde en enkele nieuwe muzi-
kanten in het muzieklokaal voor de eerste repe-
titie van het nieuwe werkjaar. De repetitie duurt
van 19.30 tot 20.30 U. en is de voorbereiding op
het aperitiefconcert van 13 oktober.

Loop je fit met KAV Proven
Vanaf maandag 9 september loopt KAV Proven
zich weer fit op het Provense voetbalplein onder
begeleiding van Griet Busschaert.
Gedurende 10 weken volgen de deelnemers
een trainingsschema, zodat zelfs de absolute
beginner op het einde van de reeks 5 km kan
lopen.
Meer geoefende lopers zijn ook welkom en krij-
gen een aparte loopopdracht.
KAV-Ieden betalen 12,5 euro, niet-leden betalen
25 euro voor 10 lessen. Inschrijven kan (telefo-
nisch) bij Gilberte Oever of Carine Boone (057
30 11 55 na 18 u.) of op de eerste les op 9 sep-
tember. Afspraak om 19.30 U. Iedereen wel-
kom!!!
Kern KAV Proven



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

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

Priester van dienst 15 - 21 sept. 2002
E.H. Vanacker past. Haringe tel. 057 30 06 09
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
VeeartsGoethals (9 sept.) tel. 057 30 02 67
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Deschuttere 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
Popennqe tel...D5713 302D

Zaterdag 14 september
17 u. Gez. mis v. rechthebbende overlede-

nen vwo de kerkfabriek

Zondag 15 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Ganne -

Demaeght Sidonie

Maandag 16 september
8 u. H. mis v. overl. moeder (S.S.)

Dinsdag 17 september
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)

Woensdag 18 september
8 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot, dank

Donderdag 19 september
8 u. H. mis t.e.v. St. Joseph

Vrijdag 20 september
8 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot (gev.)

Zaterdag 21 september
14.30 u. PI. Huwelijksmis v. Gregory D' Hooghe

en Virginie Catel
17 u. Gez. mis v. rechthebbende overlede-

nen vwo de kerkfabriek

Zondag 22 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Firmin Indevuyst

Vandenbroucke Irma en overl.
schoonzoon en familie.

Een bijzondere vraag: Wie is de oudste pas-
toor (nog in dienst) van het bisdom Brugge?
Dit is niemand anders dan de pastoor van
Proven, Michel OIIivier, geboren te Bulskamp
op 18 juli 1917 (85 jaar). Priester gewijd op 16
april 1944 en pastoor benoemd en aangesteld
te Proven op 18 juli 1971. Ik moet Mgr. de
Bisschop van Brugge dankbaar zijn dat hij mij

zo lang laat voortdoen als pastoor van Proven.
Daarbij moet ik zeggen, dat ik zeer graag te
Proven ben. Ik ben hier immers omringd door
goede Provense mensen.

Hoeveel van mijn klasgenoten uit het
Seminarie (priesters) zijn nog in leven?
We zijn binnengegaan in het Seminarie met 57
studenten uit de colleges van West-Vlaanderen,
van die 57 werden er 37 priester gewijd.
Wie van die 37 priesters zijn nog in leven?

1. Antoon Baert, 80 j. - rustend priester
2. Adrien Colpaert, 79 j. - rustend priester
3. Marcel Decapmaker, 84 j. - rustend priester
4. Vital Deconinck, 87 j. - rustend priester
5. Michel Doom, 82 j., rustend priester
6. Robert Dugardyn, 82 j. - rustend priester
7. Stefaan Ghekiere, 84 j. - aalmoezenier
8. Frans Lambelin, 83 j. - rustend priester
9. Michel Maeckelberghe, 83 j. - rustend priester

10. Michel Ollivier, 85 j. - pastoor Proven
11. André Pecceu, 84 j. - rustend priester
12. Daniel Sabbe, 82 j. - rustend priester
13. Jaak Tuytens, 82 .. - rustend priester
14. Richard Vandecasteele, 83 j. - rustend priester
15. Gerard Van Poucke, 82 j. - rustend priester
16. Ignace Zwaenepoel, 81 j. - rustend priester
In alle geval, ik zie op de lijst dat ze allemaal
rustend zijn, uitgenomen Michel Ollivier, 85 j.,
pastoor Proven, wel, wel, wel toch!

En wat zal die oude pastoor van Proven nu
weer doen?
We zijn september en hij zal nu weer voor de
19de keer het Feest van St.-Michielszomertje in
gang steken. Dat wordt gevierd op zondag 29
september. Alle leerkrachten van de school
organiseren alle activiteiten op die dag. En de
pastoor zorgt weerom voor een aantrekkelijke
tombola met mooie prijzen. De mensen van
Proven weten zeer goed dat het een mooie
tombola is. Maar daarom moet ik mooie prijzen
kopen. En zo vraag ik noodgedwongen finan-
ciële steun dit alles ten bate van onze school. Ik
dank u bij voorbaat. Michel Ollivier, pastoor

Ziekenzorg dankt
Dank aan alle mensen die ons steunden naar
aanleiding van onze collecte in het weekend van
7 en 8 september. Uw bijdrage is voor ons een
stimulans om verder te werken. Dank aan allen.

Inzameling van kledij, schoenen, dekens, lin-
nen en droge voeding.
Van maandag 16 tot vrijdag 20 september kun
je kledij en lang houdbaar voedsel brengen
naar de lagere school, Alexisplein 15. Om mis-
sieprojecten te steunen zamelen wij ook post-
zegels in. Je mag deze altijd brengen naar de
groene ton in de school. Dank u wel!

Verloren op donderdag 5 september
Goudkleurige halsketting met gouden medaille,
op de voorkant een afbeelding van Maria en
aan de keerzijde staat "Kimberley" en "1992"
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ingegrift. Graag terug te bezorgen bij
Pannekoecke Kimberley, tel. 057 30 17 78.

K.B.G. Hobbyclub Proven
Wij starten ons nieuw werkjaar uitzonderlijk op
vrijdag 20 september om 14 u. Wil meebrengen:
haakpen met bijpassend garen. Indien geen
eigen garen beschikbaar, is er verkrijgbaar in
de club. Nieuwe leden zijn welkom in ons lokaal
"De Zwaan" bij Gilberte Oever.

Foto's van verbroederingsweekend
De foto's van het verbroederingsweekend lig-
gen nog ter inzage in café "De Bascule" tot 28
september. Gelieve vóór deze datum uw bestel-
ling door te geven aan Rita van café "De
Bascule".

Café "De Bascule"
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september begin-
nen we met een maandelijkse kaarting in café
"De Bascule" om 20 uur. De Couthofkaarters
hopen nieuwe leden te kunnen verwelkomen. Er
wordt € 15 gevraagd voor 9 maanden (vooraf te

elaierr). Iedereen is well<;orlf bij Rita elf Rif(
(vorige uitbaters van café 't Couthof) !
Café "De Bascule", Provenplein 15 te Proven,
tel. 057 33 50 94.

Gasthof 't Rozenhof
Wij gaan er eventjes tussenuit van maandag 16
tot zaterdag 28 september. Op zondag 29 sep-
tember zijn wij terug open vanaf 11 uur. Dank
voor uw begrip en tot dan, Dieter en Carmen.

Basisschool Proven - Te onthouden datum
Op zondag 29 september organiseren wij ons
jaarlijks schoolfeest. Het Sint-Michielszomerfeest
staat in het teken van KUNST IN KLEUR.

Basisschool Proven - Oproep
Ons schoolfeest staat dit jaar in het teken van
de KUNST. Wij zijn op zoek naar Provenaars die
zich in hun vrije tijd (of voltijds) bezig houden
met kunst in de brede zin van het woord. Alle
materialen mogen aan bod komen: klei, hout,
stoffen, glas, verf, garen, draad, ...
Wie is bereid iets tentoon te stellen, of beter
nog, iets te demonstreren tijdens het school-
feest van zondag 29 september?
Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de
Vrije Basisschool Proven (057 30 05 33) of bij
Frans Yde (057 30 08 37).

Reeds één boekje lotjes in ieder gezin te
koop aangeboden
Gisteren, woensdag werd reeds één boekje van
vijf latjes in ieder gezin verkocht omdat uit die
latjes de kinderfiets wordt getrokken, zodat die
zeker gewonnen zou worden door een leerling
van onze school. De volgende weekends wor-
den dan latjes in boekjes overal ten huize aan-
geboden. Zeer veel mooie prijzen!
één lotje = € 1,25
één boekje (vijf latjes) = € 5
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Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 057 30 03 91
Drukkerij Schoonaert bvba

Priester van dienst 22 - 28 sept. 2002
E.H. Lamote past. Roesbrugge tel. 057 30 03 74
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
Veearts Busschaert (22 sept.) tel. 057 44 53 63
Apotheek bij afwezigheid: tel. 090010500
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Deschuttere 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 21 september
14.30 u. PI. Huwelijksmis v. Gregory 0' Hooghe

en Virginie Catel
17 u. Gez. mis v. rechthebbende overlede-

nen vwode kerkfabriek

Zondag 22 september
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Firmin Indevuyst

Vandenbroucke Irma en overl.
schoonzoon en familie

Maandag 23 september
8 U. H. Mis t.e.v. O.L.v. V.d. grot, genezing

Dinsdag 24 september
8 U. H. mis V.overl. moeder (S.S.)

Woensdag 25 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. V.d. grot, dank

Donderdag 26 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. V.d. grot

Vrijdag 27 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. V.d. grot (gev.)

Zaterdag 28 september
17 U. Gez. jaarmis V. Gaston Crombez,

echtg. van Martha Danneel

Zondag 29 september - H. Michiel
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 5de Gez. zeswekenmis V. Maria

Dejonckheere, echtgte. V. Rafael
Neuville.

In de Heer ontslapen
Arthur Nouwynck, zoon van Henri en Louise
Lermytte, overleden te Poperinge op donderdag
12 september 2002 in de leeftijd van 92 j. en die
op woensdag 18 september om 10 uur te
Proven werd begraven.

Over de liefde
De liefde die God voor ons heeft, kan zichtbaar
worden in onze liefde voor elkaar. Die liefde kan
vele vormen aannemen: onderling respect en
begrip, verdraagzaamheid en barmhartigheid,
bereidheid om elkaar te helpen, ook wanneer
dat tegen ons eigen belang ingaat.

K.B.G. Proven
Uitslag kaarting van donderdag 12 september.
Wonnen 3 partijen: Snauwaert Benedikt 313 p.,
Coene Robert 289 p., Bostoen Raymonde 284
p., Deraeve Gaby 255 p., Masschelein
Madeleine 222 p. Er waren 58 kaarters.
Volgende kaarting op donderdag 26 september.

K.V.L.V. Proven
Op donderdag 26 september om 14 uur is er
een feestelijke namiddag voor de 3 x 20 leden
in Salons De Bollemeersch te Elverdinge. Lieve
Belmans van ons zorgnetwerk komt er spreken
over "Financiële afspraken in de thuiszorg".
Daarna is er een optreden van "De Trawanten".
Zij werden genomineerd in het TV 1-programma
"Afrit 9". Inschrijven bij de secretaresse vóór 22
september.
Langs deze weg wil het bestuur ook iedereen
bedanken voor de steun en de massale
opkomst op onze kaas- & wijnavond op vrijdag
6 september in "De Bampoele" te Krombeke.

Goed ontvangen
voor A.Z.Gr., dank.

Gezinsbond
Op zondag 22 september fietsen we erop uit.
We verzamelen om 14.15 U. bij het C.C. "De
Croone". Onderweg is een halte voorzien waar
alle leden van een gratis drankje kunnen genie-
ten. Om 17 U. komen we aan op de hoeve van
Marc Vulsteke. Daar kunnen we genieten van
een drankje (€ 1) en een broodje met worst (€
1,50). Inschrijven kan bij Katrien Herpelinck
(provenplein 26) of bij Rita Maes (Eekhoute 8).

Chiro Abele
Op zaterdag 21 september gaan we met de
hele groep naar Dadipark. Wil iedereen zijn
strookje voor vrijdagavond (20 u.) indienen bij
juf Sibylle of in de brievenbus gooien bij Lieselot
Verdonck (Couthoflaan 14, 0573601 23) of bij
IIse Torrez (Obterrestraat 13, 057 30 11 32) of
telefonisch verwittigen.

De verkoop van de lotjes verloopt vlot
De mensen kopen gemakkelijk een boekje van
€ 5. Ik wens u een mooie prijs. U zult het niet
beklagen en terzelfdertijd steunt u de school. Ik
bewonder en ik dank vooral de leerlingen die
het niet ontzien om rond te gaan met lotjes. Wil
de kinderen goed ontvangen. Het geld wordt
goed gebruikt. Welkom aan iedereen op zondag
29 september. Drink maar een lekker pintje en
je kunt misschien mij ook eentje trakteren, want
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die zondag is het juist mijn naamfeest. Dank u!
Michel OIIivier

Sint-Michielszomertje - zondag 29 september
Dit jaar wordt "Sint-Michielszomertje" voor de
negentiende keer georganiseerd!!! Dus op naar
een jubileumviering. Dit jaar gingen we opnieuw
op zoek naar een mogelijk thema. Er was
namelijk een nieuw feit: het gekende "Peutert je"
wordt vanaf dit schooljaar gebruikt als lokaal
beeldopvoeding (knutselen, tekenen, knippen,
plakken, schilderen, boetseren, naaien, ...). Zo
kunnen de leerlingen even hun (te) vertrouwde
klas verlaten om aan "kunst" te doen. Via aller-
lei voorstellen kwamen we uiteindelijk tot het
thema "KUNST IN KLEUR". Ook dit jaar gaan
de meeste activiteiten door in open lucht.
Om 14 U. open we het feest. De kleuters dansen
kleurrijk met hoepels, kegels, hoedjes, ... Zij tre-
den eerst op per klas om met de drie klassen
samen te eindigen. De lagere afdeling treedt op
per graad. 1ste en 2de leerjaar oefenen iedere
dag om de ouders te vergasten op een kunst-
volIe kleurrijke lintendans Het 3de en 4de leer-
jaar brengt kleurrijke kunst met versierde fiet-
sen, clowns, jongleurs, steltlopers, ... De 3de
graad tenslotte waagt zich aan een niet zo evi-
dente kunstvorm voor leerlingen van de basis-
school: vlaggenzwaaien.
Daarna openen we officieel het nieuwe lokaal
voor beeldopvoeding. Het heeft nog geen naam
maar dankzij de inbreng van de ouders kunnen
we het op zondag 29 september een nieuwe
naam geven. We organiseren immers een wed-
strijd onder ouders om een nieuwe naam te
bedenken voor ons "knutsellokaal".
In een speciaal voor dit feest opgerichte tent
stellen plaatselijke kunstenaars tentoon of laten
zien hoe zij met kunst omgaan ...
Traditioneel eindigen we de dag met gezellig
samenzijn in de zaal bij de school. We bieden
geen luidruchtige muziek maar geven de aan-
wezigen de kans om met vrienden of kennissen
gezellig te praten bij een glas en een broodje.
Ondertussen worden alle aanwezigen vergast
op de kunsten van een tafelgoochelaar. Tijdens
het avondfeest trekken we de winnende num-
mers van de reuze-tombola en om 11 uur kijken
we uit wie de jaarlijkse "surprise" ter waarde van
€ 150 zal winnen.
Iedereen, ouders, familie, sympathisanten, ...
zijn van harte welkom op zondag 29 september
aanstaande vanaf 14.30 U.

Basisschool Proven
Plaatselijke kunstenaars zijn hartelijk welkom
op ons schoolfeest om te demonstreren hoe zij
hun kunstwerk tot een goed einde brengen of
om tentoon te stellen wat zij reeds gepresteerd
hebben. Speciaal voor de kunstenaars hebben
we een (eventueel verwarmde) tent gehuurd.
Wie geïnteresseerd is wendt zich tot de Basis-
school Proven op het nummer 057 30 05 33.





PROVEN ONS PAROCH·IEBLAD

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

Priester van dienst 6 - 12 okt. 2002
E.H. Vanacker past. Haringe tel. 057 30 06 09
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
VeeartsVulsteke (6 oktober) tel. 057 33 41 17
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Deschuttere 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 30 19 30
Brandweer
Proven GSM 0477 225551
Poperinge tel 057 33 30 20

K.B.G. Proven
Uitslag kaarting van donderdag 26 september.
Behaalden 3 partijen: Masschelein Madeleine
336 p., Nouwynck Nestor 328 p., Debeer
Norbert 259 p., Busschaert Paula 253 p.,
Ramon Andrea 251 p., Deraeve Gaby 237 p.
Er waren 52 kaarters. Volgende kaarting op
donderdag 10 oktober.

Bokado
De nieuwe collectie geschenkartikelen is aan-
gekomen alsook de Haloween-collectie. Vanaf
heden hebben we terug chrysanten, grote en
kleine potten aan dezelfde prijs van vorig jaar!
Bestel tijdig voor Allerheiligen.

Aperitiefconcert De Volksvreugd Proven
Op zondag 13 oktober om 11 uur speelt de
Volksvreugd haar kermisaperitiefconcert. Zowel
de jeugdharmonie als de Koninklijke Harmonie
komen aan bod. Voor de muzikanten is het con-
cert dat doorgaat in zaal "De Croone" een gele-
genheid om hun hobby uit te stralen naar een
breed publiek. Een goede aperitief is steeds
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dan zoekt hij een pomp om deze op te blazen.
Ziedaar de directeur van onze school. Wat hij
samen met de leerkrachten gedaan heeft voor
het slagen van Sint-Michielszomertje, dat is
onbeschrijflijk.

Er zijn er nog velen
die moeten bedankt worden:
De leerlingen die lotjes verkochten. De kinde-
ren, kleuters, jongens en meisjes die hebben
opgetreden op de speelplaats in alle kleuren.
Het school personeel die dagen vooraf, tijdens
en nadien op de bres stonden om alles in goede
banen te leiden, onvermoeibaar mogen we zeg-
gen. De nederige en eenvoudige persoon die
lotjes plooide van de laatst verkochte boekjes.
Bijzondere dank ook aan de negen demonstre-
rende kunstenaars van Proven, die op een spe-
ciale manier de attractie uitmaakten onder
muzikale accordeonbegeleiding van VV! De
mensen die in de zaal aan de toog stonden van
14.30 u. tot diep in de nacht om af te wassen en
af te drogen en vriendelijk en beleefd te bedie-
nen. We bedanken meteen alle mensen die

Zaterdag 5 oktober
17 u. Gez. mis v. Danny Vanhee, echtg. v.

Martine Noterdame

Zondag 6 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Simonne Swaels, wed. v.

Camiel Declerck vwo vrienden, kennis-
sen en buren

Maandag 7 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot (J.K.)

Dinsdag 8 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (AA)

Woensdag 9 oktober
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius van Padua

(W.C.B.)

Donderdag 10 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot (gev.)

Vrijdag 11 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot, dank

(D.A.S.M.)

Zaterdag 12 oktober
17 u. Gez. mis v. Annic]; Butaye, echtgte.v.

Johan Brysbaert vwo vrienden, ken-
nissen en buren

Zondag 13 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Henri Monkerhey, echtg. v.

Paula Busschaert en v. overl. zonen
Johan en Rik Monkerhey.

Bloedzoekers,
kom bloed geven!
Op donderdag 10 oktober van 17.30 tot 20 u. in
zaal Sint-Elooi, Obterrestraat 6 te Proven.

een aangename aanloop voor het middageten
op kermiszondag. Voor € 3 krijg je apero én
concert, voor de kinderen € 1.

Gezinsbond Proven
Gezinsbond Proven organiseert op donderdag
10 oktober een avond rond degustatie van
Languedoc-wijnen. De avond gaat door in
't Rozenhof om 20 uur. Kristof Top leidt de
degustatie. Leden betalen € 5, niet-leden € 8
bij inschrijving. Die inschrijving loopt t.e.m. 6
oktober bij Rita Maes (Eekhoute 8) en Katrien
Herpelinck (Provenplein 12). Iedereen van
harte welkom!

Daarvoor moet men zichzelf vergeten
't Was voor de 19de keer dat we op zondag 29
september het feest van Sint-Michielszomertje
hebben gevierd in en rond de Vrije Basisschool
te Proven. Wel, de man die dat uitgevonden en
gelanceerd heeft, verdient een standbeeld.
Doch de meeste aandacht moet getrokken wor-
den naar alle medewerkers die instaan voor het
welslagen van zo'n feest.
De pastoor bedankt het schoolteam: Frans Yde
(schoolhoofd - directeur) samen met alle leer-
krachten (werkkrachten).
Welke directeur hebben we in onze school ?
Een directeur die niet staat in de orde van de
waardigheid maar wel in de orde van de dienst-
baarheid. Frans Yde wordt nooit aangesproken
bij ons met "Mijnheer de directeur", de leer-
krachten zeggen eenvoudig weg "Frans" en de
leerlingen zeggen "meester Frans".
De pastoor zelf zou hem willen een andere titel
geven: Frans Yde is de "werkman" in onze
school of nog beter gezegd, hij is de "knecht"
van iedereen. 't Gaat zelfs zo ver, als hij ziet dat
de fietsbanden van de pastoor bijna plat zijn

gekomen zijn om mee te vieren en dat was een
massa onder een stralende zon. Dank aan allen
in 't bijzonder die mij gesteund hebben tot het
bijeenbrengen van de reuzetombola. Tevens
vermelden we ook nog de worstenbraders die
een ganse middag dicht bij het vuur en in de
rook stonden om de hongerigen te spijzen.

Met mijn oprechte dank aan iedereen
Michel OIIivier, pastoor

KIK
Op 29 september, naamfeest van mijnheer pas-
toor, Sint-Michiel, vierde de Vrije Basisschool
haar jaarlijks schoolfeest. Het was een zonover-
goten dag zodat het thema "Kunst In Kleur"
(KIK) extra in de verf gezet werd. Voor de gele-
genheid bereidden alle klassen kleurrijke num-
mertjes voor. De kleuterklassen dansten met
rood, geel, groen en blauw. De leerlingen van
het eerste en tweede leerjaar zwaaiden ritmisch
met linten en de oudsten van de school waag-
den zich aan een gesmaakt stukje vlaggen-
zwaaien op meeslepende muziek. De leerlingen
van de derde en vierde klas vormden een uit-
nodigende stoet naar het nieuw knutsellokaal.
Met kleurrijke versierde fietsen en allerlei kunst-
jes lokten ze de meeste aanwezigen mee naar
"De Klusklas", want zo heet voortaan het huisje
waar vroeger de peuters werden opgevangen.
De naam werd bedacht door Lore Couttouw van
de 5de klas die hiervoor beloond werd met een
waardebon voor creatieve bezigheden. "De
Klusklas" haalde het van 104 andere voorge-
stelde namen o.w.v. kort en krachtig, leuke her-
haling van de "kl" door iedereen herkenbaar als
verwijzend naar het knutselen en misschien
deed kabouter Klus ook nog een duwtje in de
beslissing ... In de Klusklas bewonderden vele
aanwezigen het ruime aanbod aan verschillen-

z.o.z.



de knutselwerkjes van de lagere afdeling.
Ondertussen draaide alle kinderanimatie op
volle toeren, stegen de eerste ballonnen op,
werd er geproefd van de heerlijke barbe-
cueworsten, gedronken en gekeuveld. Voor de
Provense kunstenaars was er ook bijzonder
veel belangstelling: de houtdraaikunst van Mark
Paelinck, het maken van allerlei poppen door
Sabine Vanassche, de schilderkunst van
Kristien Fieu, de keramiekkunst van Trees
Vanbeveren, de glassierkunst van Jurgen
Lahoutte, de houtsculpturen van Michel
Devooght en de koperwerken van Rik Ryon en
dit alles overgoten met de populaire klanken
van Vilbert Vanrenter-ghems accordeon. Proven
telt duidelijk veel talentrijke inwoners! Uit de
eerste reeks verkochte loten werd om 18 u. de
kinderfiets geloot: dit jaar mocht Miet
Desmadryl hem naar huis fietsen. Geleidelijk
werden de vele tafels en stoelen naar de zaal
verplaatst. In de zaal verraste de tafelgooche-
laar de aanwezigen 's avonds met zijn vinger-
vlugge kunsten. Naar goede traditie werd de
trekking van de reuzetombola om 23 u. afge-
rond met de trekking van de surprise. Voor het
eerst in de 19-jarige geschiedenis van het Sint-
Michielszomerfeest was de eigenaar van het
eerst getrokken lot in de zaal aanwezig. Denise
Vanrenterghem-Castryck mocht een grote doos
in ontvangst nemen. Na lang uitpakken kwam
de surprise te voorschijn: 150 nieuwe euro's!

Alle aanwezigen kunnen het beamen: we
mogen terugblikken op een prachtig schoolfeest
dankzij het prachtige nazomerweer en de inzet
van velen, voor en achter de schermen.
Hartelijk dank aan iedereen en afspraak in sep-
tember 2003 voor de twintigste editie.

Winnende nummers
Sint-Michielszomerfeest
Hoofdprijzen:
0677 - 0831 - 0877 - 0995 - 1127 - 1456 - 1467 - 1519-
1800 - 1888 - 2117 - 2120 - 2847 - 3108 - 3259 - 3364-
3459
Kinderfiets: 1042
Andere prijzen:
0514 - 0519 - 0521 - 0543 - 0554 - 0563 - 0582 - 0585-
0589 - 0624 - 0626 - 0634 - 0637 - 0650 - 0678 - 0680 -
0686 - 0689 - 0690 - 0691 - 0695 - 0699 - 0710 - 0723-
0747 - 0751 - 0752 - 0756 - 0760 - 0781 - 0791 - 0834 -
0853 - 0857 - 0862 - 0873 - 0883 - 0887 - 0902 - 0910 -
0935 - 0941 - 0947 - 0962 - 0984 - 0994 - 0998 - 1001 -
1027 - 1028 - 1031 - 1043 - 1047 - 1070 - 1073 - 1080-
1083 -1103 -1107 -1111 -1123 -1129 -1130 -1147-
1148 -1153 -1155 -1156 -1158 -1160 -1163 -1206-
1220 - 1226 - 1229 - 1243 - 1267 - 1282 - 1290 - 1293-
1295 - 1304 - 1327 - 1336 - 1337 - 1340 - 1341 - 1342-
1356 - 1363 -1372 - 1386 - 1397 - 1398 - 1402 - 1417-
1438 - 1442 - 1462 - 1471 - 1491 - 1492 - 1501 - 1511 -
1520 - 1522 - 1533 - 1539 - 1540 - 1542 - 1545 - 1553-
1557 - 1569 - 1571 - 1580 - 1581 - 1584 - 1603 - 1608-
1609 - 1610 - 1627 - 1632 - 1666 - 1673 - 1682 - 1693 -

1702 - 1715 - 1719 - 1728 - 1735 - 1744 - 1751 - 1766-
1796 - 1799 - 1822 - 1852 - 1855 - 1858 - 1867 - 1868-
1890 - 1892 - 1898 - 1906 - 1909 - 1911 - 1913 - 1946-
1952 - 1962 - 1971- 1973 - 1988 - 1989 - 1998 - 2012-
2025 - 2031 - 2039 - 2057 - 2070 - 2074 - 2080 - 2082 -
2097 - 2103 - 2132 - 2134 - 2146 - 2156 - 2166 - 2173-
2175 - 2178 - 2196 - 2200 - 2222 - 2247 - 2260 - 2262-
2264 - 2267 - 2304 - 2310 - 2314 - 2325 - 2333 - 2339-
2345 - 2346 - 2366 - 2375 - 2376 - 2389 - 2399 - 2411 -
2420 - 2431 - 2438 - 2444 - 2451 - 2452 - 2453 - 2456 -
2457 - 2465 - 2470 - 2476 - 2500 - 2509 - 2519 - 2526-
2558 - 2572 - 2582 - 2594 - 2596 - 2597 - 2599 - 2603 -
2637 - 2641 - 2673 - 2674 - 2683 - 2686 - 2690 - 2696 -
2720 - 2731 - 2735 - 2746 - 2764 - 2767 - 2773 - 2783 -
2784 - 2785 - 2791 - 2805 - 2812 - 2820 - 2821 - 2832 -
2837 - 2871 - 2877 - 2879 - 2899 - 2906 - 2912 - 2924 -
2931 - 2950 - 2952 - 2958 - 2986 - 2987 - 2988 - 2994 -
2998 - 3013 - 3018 - 3021 - 3022 - 3030 - 3032 - 3034 -
3064 - 3081 - 3090 - 3107 - 3124 - 3128 - 3136 - 3137 -
3144 - 3163 - 3174 - 3177 - 3206 - 3214 - 3249 - 3266-
3282 - 3293 - 3296 - 3302 - 3309 - 3311 - 3317 - 3320-
3332 - 3335 - 3349 - 3355 - 3362 - 3367 - 3373 - 3382 -
3386 - 3390 - 3391 - 3411 - 3441 - 3448 - 3462 - 3472 -
3473 - 3488 - 3499

Winnende loten Tombola
Winnende loten kunnen op school in de zaal
Sint-Jozef afgehaald en ingeruild worden voor
de eraan verbonden prijs. Dit kan op donderdag
3 oktober van 16 tot 19 uur en op vrijdag 4 okto-
ber van 15 tot 18 uur. Nadien tot 25 oktober
2002 tijdens de schooluren.
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Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500 In de Heer ontslapen
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54 Jeroen Vermeersch, zoontje van Noël en

Francine Demuynck, broertje van Marieke en
Verpleegkunde Dieter, overleden te Roeselare op zaterdag 26
Krombeke M. Deschuttere tel. 057 30 04 31 oktober 2002 in de leeftijd van 8 jaar en die op
Poperinge W-G Kruis tel. 057 33 31 16 zaterdag 2 november 2002 om 10 uur te Proven
Kinesitherapie wordt begraven. Gebed voor alle heiligen
A. Dekersgieter tel. 057 33 85 85 of 057 30 07 58 God, bron van alle leven,

GSM 0478 99 2313 Basisschool Proven wij gedenken vandaag alle heiligen
p.Deschrevel(ook pedicure) tel. 057 40 00 11 Zaterdag aanstaande om 10 uur nemen we in die ons de weg naar U zijn voorgegaan.
G. Busschaert tel. 057 30 19 30 de kerk afscheid van onze leerling Jeroen Mogen zij ons blijvend inspireren
Brandweer Vermeersch. We kunnen helaas enkel plaatsen om uw aanwezigheid in ons leven

____ ~Pur~0~ye~n~G~S~M~0~4L7L7~2k2~5~5~5~1L_ ~vyoo~r~b~e~ho~u~d~e~n~v~o~o~r~z~ii~nuk~la~s~g~e~no~t~e~n~v~a~n~he~t~~re.~Q~n~t~dA~k=k~A~n_ _
Poperinge tel. 057 33 30 20 derde leerjaar. Dank voor uw begrip. In hen herkennen wij het werk

van uw Geest.
Donderdag 31 oktober Allerheiligen - Allerzielen Met hen verbonden
17 u. H. mis t.e.v. de Godd. Voorzienigheid Moet een mens per se dood zijn om als een hei- bidden wij U:

(V. Th.) liqe vereerd te worden? Gaat men pas enthou- behoed ons
Vrijdag 1 november _Allerheiligen siast spreken over iemand, als hij van deze leid ons langs uw wegen
8 u. Gez. mis V.d. parochianen wereld verdwenen is ? en wees Gij zelf onze toekomst.
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez, echtg. Kunnen wij, mensen, tijdens ons leven al heilig Amen.

v. Maria Fockenoy en overl. zoon zijn? Wat is dat eigenlijk een heilige? Christus
Frans. verklaart die mensen heilig die vrede brengen,

die ruzies bijleggen, die mensen blij maken, die
Zaterdag 2 november - Allerzielen helpen waar ze kunnen.
10 u. PI. begrafenis v. Jeroen Vermeersch, Allerzielen = dag van herinnering, van wee-

zoontje van Noël en Francine moed. Dag van pijn. Dag van vreugde. Vreugde
Demuynck, broertje van Marieke en om zoveel goedheid. God die mens werd, en
Dieter allen, ja ook ons, rust beloofde. Eeuwige rust.

17 u. Gez. jaarmis v. Marcel Rappelet - Onvoorstelbaar in deze tijd. Hij doorbrak de
George Jeanne en overl. dochter Dina grenzen van de dood en opende de poorten

Zondag 3 november naar een nieuwe wereld. Voor u en voor mij.
8 u. Gez. mis V.d. parochianen Zij die ons voorgingen leven er al, intens geluk-
10 u. Gez. mis V.d. overl. leden V.d. familie kig, geen raad wetend met hun vreugde.

Desmyter Huil niet meer. Wees blij voor hen, want er staat
Maandag 4 november geen punt meer achter hun dood.
8 u. H. mis v. overl. moeder (S.S.)

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

Zondag 10 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Maria

Dejonckheere, echtgte v. Rafaël
Neuville.

Priester van dienst 3 - 9 nov. 2002
E.H. Lamote past. Roesbr. tel. 057 30 03.74
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89 Tot kind Gods gedoopt

Evy Vermeersch, dochter van Andy en Ingrid
Desomer, zusje van Bram, Blekerijweg 35,
Proven.

Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
VeeartsVulsteke (1 nov.) tel. 057 33 41 17

Goethals (3 nov.) teL 057 30 02 67

K.B.G. Proven
Uitslag van de kaarting van donderdag 24 okto-
ber. Behaalden 3 partijen: Cordenier Pierre 320
p., Vandaele Lutgarde 309 p., Deraeve Gaby
297 p., Vanexem Michel 293 p., Vanstechelman
Georgette 284 p., Sticker Louis 279 p., Dever
Denis 273 p., Vanacker Cecile 226 p., Veniere
Maurits 220 p.. Er waren 52 kaarters. Volgende
kaarting op donderdag 14 november.

Dinsdag 5 november
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.Th.)

Woensdag 6 november
3 u. H. mis t.e.v. O.LV V.d. grot, genezing

Jonderdag 7 november
d u. H. mis v. overl. echtg. en vader (AA)

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

K.V.L.V.
Gewestelijke vormingsavond voor bestuursle-
den op woensdag 6 november om 19.30 uur in
"De Sceure" te Oostvleteren.

Zaterdag 9 november
17 u. Gez. mis voor de overl. parochianen

in de loop van dit jaar.

31 oktober 2002
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Gezinsbond Proven
Vanaf heden kunnen nieuwe aanvragen voor
reductiekaarten ingediend worden bij Rita
Maes, Eekhoute 8, Proven na 17.30 u. tel. 057-
300855.

Bond Zonder Naam
Kalenders en vernieuwd kaarsenassortiment te
koop bij Raf Lamaire, Terenburgseweg 3,
Proven.

Bokado
Opendeurdagen van vrijdag 1 november tot en
met 11 november. De nieuwe collectie is binnen
aan schitterende prijzen. Kom maar eens rustig
een kijkje nemen. We verwachten u.

Gebed voor overledenen
God, bron van alle leven,
wij gedenken vandaag onze overledenen.
Zij leven verder in ons hart
en maken deel uit van onze dagen.
Wij spreken onze hoop uit
dat zij ook in uw hart leven,
dat Gij hen niet vergeet.
In verbondenheid met hen
bidden wij U:
Inspireer ons
om het leven van onze overledenen
te herinneren
in het geloof
dat liefde sterker is dan de dood.
Verzacht ons verdriet
en geef ons de kracht om
met hen en met U
verder op weg te gaan,
vandaag en alle dagen.
Amen.

Abonnement op "Ons Parochieblad Proven"
Wil a.U.b. zo goed zijn te willen storten op mijn
rekeningnr.: 000-0523888-88, E.H. Ollivier
Michiel, Alexisplein 16, 8972 Proven of steek
uw bijdrage met naam en adres in de bus van
de pastorie, Alexisplein 16. Prijs: € 10 - dank
voor uw steuntje. Pastoor Ollivier
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Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 057 30 03 91
Drukkerij Schoonaert bvba

Priester van dienst 10 - 16 nov. 2002
E.H. Ollivier past. Proven tel. 057 30 03 91
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
VeeartsBusschaert (10 nov.) tel. 057 44 53 63
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Deschuttere 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 30 1930
Brandweer
Proven GSM 0477 225551
Popefiflge tel. 057 33 3G 20

Zaterdag 9 november
17 u. Gez. mis voor de overl. parochianen

in de loop van dit jaar

Zondag 10 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Maria

Dejonckheere, echtgte. v. Rafaël
Neuville

Maandag 11 november
10 u. Dienst voor de overleden oudstrijders

van beide oorlogen

Dinsdag 12 november
8 u. H. mis voor bijz. overledene (MV)

Woensdag 13 november
8 u. H. mis voor overl. moeder (S.S.)

Donderdag 14 november
8 u. H. mis voor overl. familie (SV)

Vrijdag 15 november
8 u. H. mis t.e.v. O.LV V.d. grot (gev.)

Zaterdag 16 november
17 u. Gez. mis voor rechthebbende overle-

denen vanwege de kerkfabriek

Zondag 17 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Germain Gheldof,

echtg. v. Agnes Devos.

Geboorte
Brenda Brysbaert, dochter van Lieven en
Therese Lavens, Roesbruggestraat 15 te
Proven (geb. te Poperinge op 29 oktober 2002).

A.C.V. Proven
Op zaterdag 9 november ledenvergadering.
Gastspreker: Yves Leterme. Vereremerking
leden en tombola.

Bedanking
Noël en Francine Vermeersch - Demuynck en
kinderen Marieke en Dieter danken de buren,
vrienden en familie voor de steun en de hulp die
ze kregen na het ongeval en overlijden van hun
zoontje en broertje Jeroen.
Speciale dank aan directie, leerkrachten en alle
klasvriendjes van Jeroen van de Vrije
Basisschool Proven alsook de E.H. Pastoor
voor het zo mooi verzorgen van de afscheids-
viering van Jeroen. Noël en Francine

Marieke en Dieter

Actie 11.11.11.
Op zaterdag 9 november trekken vrijwilligers op
pad om wenskaarten, potloodsets en stickers te
verkopen ten voordele van de actie 11.11.11.
De actie is ondertussen reeds 25 jaar actief in
Groot-Poperinge en nog steeds een gerespec-
teerde koepelorganisatie voor ontwikkelingssa-
menwerking vanuit allerlei hoeken. Proven heeft
een goeie reputatie hoog te houden als best
steunende deelgemeente! Onthaal de mede-
wer.kars..good, want bij 11 11 1L~f ie.meer,
dan geld: je geeft een signaal dat het anders
kan in de wereld. Dank bij voorbaat!

Jeugdband
Op vrijdagavond 8 november starten we na de
herfstvakantie opnieuw met de repetities. Alle
jeugdmuzikanten worden om 19.30 u. in het
lokaal verwacht voor de repetitie.

Herberg Canada
Op woensdag 13 november vanaf 19 uur bent u
van harte welkom op de Mylène home-party.
Aan alle aanwezigen wordt een gratis aperitief-
je aangeboden. Wie belet is en toch producten
wenst te bestellen kan contact opnemen met
Marie-Josée op 057 33 44 75.

Streekrenner Bart Blanckaert
De jaarlijkse kippenbillenkaarting ten voordele
van Bart Blanckaert gaat door op vrijdag 15 en
zaterdag 16 november vanaf 18 uur in de
Witsoonefeestzaal te Krombeke. Éénmaal
inschrijven voor € 1 of 3 kaarten voor € 2,5.
Voor de winnaars zijn 2 kippenbillen voorzien.
Er zijn prachtige prijzen met de voorverkoop-
kaarten te verdienen. Iedereen wordt vriendelijk
uitgenodigd en is van harte welkom.

K.V.l.V. Agra
Op donderdag 14 november om 19.30 u. "De
smaak van onze producten". Deze vergadering
gaat door op een nieuwe locatie nl. in Ovowest,
Schipvaartweg 10 te Poperinge (nabij de
Schipvaarthoeve).

Pannenkoekenverkoop TSC Proven
De jeugdwerking TSC wenst iedereen te dan-
ken voor het zeer grote succes van onze pan-
nenkoekenverkoop (maar liefst 960 kg.). Wij
danken zowel de vele mensen (groot en klein)
die de Diksmuidse pannenkoeken gekocht heb-

7 november 2002
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ben als de vele medewerkers die ze aan de
man of vrouw brachten. Ook nog even dit: onze
jaarlijkse kaarting gaat door op vrijdag 6, zater-
dag 7 en zondag 8 december. Tot dan.

Sint-Maartensstoet
Zoals ieder jaar komt de Sint op de vooravond
van zijn feest naar Proven op bezoek bij de
kleinsten. Op zondag 10 november om 18 uur
ontvangen we de Sint en zijn Pieten. We verza-
melen om 17.45 uur aan 't Rozenhof waar de
stoet vertrekt om 18 uur richting de Bascule en
OC De Croone. Er zijn opnieuw prijzen voorzien
voor de kinderen die een lantaarn mee hebben
in de stoet. Feestcomité Proven

V.R. Vitamine R
Er bestaan veel vitaminen. We kennen vitamine
A, vitamine B en vitamine C. Maar er bestaat
ook een vitamine R en dat betekent vitamine
Relatie. 't Is alleszins goed dat we de relatie met
mensen niet verbreken, nog beter dat we de
grote Relatie met God niet verbreken. Als je die
relatie verbreekt, dan heb je geen houvast
meer, dan wordt je een arme mens, midden a
je luxe en je comfort. Maar vitamine R heeft nog
een andere betekenis die je niet mag verwaar-
lozen, namelijk de vitamine Rust.
Er bestaat in onze wereld van vandaag ver-
schrikkelijk veel luxe, zelfs in ons eigen leefmi-
lieu. Één ding vergeten we zeer dikwijls, name-
lijk dat uitrusten geen luxe is. Rust en slaap zijn
geen luxe. Het ritme van de menselijke activiteit
wordt meestal verkracht en dat is zeer schade-
lijk voor de gezondheid, 't is juist dit wat de
mens vergeet. 't Is altijd maar juuj, met weinig
slaap en weinig rust. Wie kan dit uithouden,
zonder zichzelf pijn te doen? En daarom zeg-
gen we met klem: "Uitrusten is geen luxe!" Ik
hoorde eens van een pater vertellen: er worden
meer problemen opgelost, met één nacht ero-
ver te slapen dan met veertien dagen erover te
praten. Niets is meer voordelig, niets is meer
renderend, niets is meer waard, dan een uitge-
slapen mens.

Abonnement op "Ons Parochieblad Proven"
Reeds vele gezinnen hebben vrijwillig gestort
voor het nieuwe abonnement op het
Parochieblad voor het jaar 2003. Mochten de
overigen ook zo vlug mogelijk voldoen en stor-
ten op mijn rekeningnummer: 000-0523888-88,
E.H.Ollivier Michel, Alexisplein 16, 8972
Proven. Of steek uw bijdrage met naam en
adres in de bus van de pastorie, Alexisplein 16
te Proven. De prijs bedraagt € 10. Dank voor uw
steuntje bovenop. Pastoor Ollivier M.

Nobody
Optreden J.J.Johns op zaterdag 9 november
om 21 uur in Saloon "Nobody". J.J. Johns werd
verkozen tot "artiest van het jaar" (Country Café,
Apeldoorn). Optredens in Berlijn, Malta, alsook
op TV, garanderen ons allemaal een onvergetelij-
ke countrysinger. Keep on ... Country!!!
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Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 057 30 03 91
Drukkerij Schoonaert bvba

Priester van dienst 17 - 23 nov. 2002
E.H. Vanacker past. Haringe tel. 057 30 06 09
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
VeeartsVandenberghe (17 nov.) tel. 057 38 8160
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Deschuttere 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 23 13
P.Deschrevel (ook pedicure) tel. 057 40 00 11
G. Busschaert tel. 057 30 19 30
Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51

_Poperinge lel..o57 33 30 20

Zaterdag 16 november
17 u. Gez. mis voor rechthebbende overle-

denen vanwege de kerkfabriek

Zondag 17 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Germain Gheldof,

echtg. v. Agnes Devos

Maandag 18 november
8 u. H. mis v. overl. moeder (S.S.)

Dinsdag 19 november
8 u. H. mis t.e.v. broeder Isidoor (G.L.)

Woensdag 20 november
8 u. H. mis v. overl. familie (SV)

Donderdag 21 november
8 u. H. mis t.e.v. O.LV, kapel Uilegatstraat

Vrijdag 22 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 23 november
17 u. Gez. jaarmis v.d. leden en overl.leden

v.d. Kon. Harmonie "De Volksvreugd"
ter gelegenheid van St.-Cecilia

Zondag 24 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Dewaele

Sohier Madeleine.

Verslag "Ons Parochieblad Proven"
voor nieuw abonnement 2003
• Alexisplein - 15 gezinnen
11 betaald, nog 4 te voldoen

• Blasiusstraat - 22 gezinnen
14 betaald, nog 8 te voldoen

• Blekerijweg - 60 gezinnen
41 betaald, nog 19 te voldoen

• Blokstraat - 14 gezinnen
11 betaald, nog 3 te voldoen

• Blokweg - 14 gezinnen
10 betaald, nog 4 te voldoen

• Bromstraat - 6 gezinnen
5 betaald, nog 1 te voldoen

• Canadaweg - 17 gezinnen
15 betaald, nog 2 te voldoen

• Canonstraat - 4 gezinnen
3 betaald, nog 1 te voldoen

• Couthoflaan - 30 gezinnen
24 betaald, nog 6 te voldoen

• Eekhoute I - 22 gezinnen
7 betaald, nog 15 te voldoen

• Eekhoute II - 15 gezinnen
8 betaald, nog 7 te voldoen

• Eekhoute III - 16 gezinnen
8 betaald, nog 8 te voldoen

• Eekhoute IV - 11 gezinnen
7 betaald, nog 4 te voldoen

• Gravendreef - 4 gezinnen
---3..betaald,-nog Lte.voldoen.,
• Hoepelsnijdersstraat - 9 gezinnen
6 betaald, nog 3 te voldoen

• Mazemanlaan - 23 gezinnen
16 betaald, nog 7 te voldoen

• Molendreef - 11 gezinnen
9 betaald, nog 2 te voldoen

• Montefoulstraat - 4 gezinnen
4 betaald

• Obterrestraat - 62 gezinnen
44 betaald, nog 18 te voldoen

• Provenplein - 49 gezinnen
28 betaald, nog 21 te voldoen

• Reningestraat - 13 gezinnen
8 betaald, nog 5 te voldoen

• Roesbruggestraat - 23 gezinnen
16 betaald, nog 7 te voldoen

• Switspapendreef - 2 gezinnen
2 betaald

• Terenburgseweg - 9 gezinnen
5 betaald, nog 4 te voldoen

• Uilegatstraat - 11 gezinnen
8 betaald, nog 3 te voldoen

Waar wonen de buitenlanders t.t.z.
buiten het postkantoor Proven?
Ze wonen in: leper (4), Lendelede (1), Wingene
(1), Krombeke (10), Roesbrugge-Haringe (16),
Reningelst (1), Vleteren (1), Kortrijk (1),
Bissegem (1), Watou (5), Poperinge (25),
Nieuwkerke (1), Elverdinge (1), Beselare (1).
Samen zijn er 69 buitenlanders waarvan 46
reeds betaalden, nog 23 te voldoen.
Mag ik met aandrang vragen dat al degenen die
nog moeten betalen dit zouden doen tegen 1
december. Dan kan ik mijn nieuwe lijsten indie-
nen bij de post.
Stel a.u.b. niet uit, dank u.

14 november 2002
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Voor uw nieuw abonnement
• kunt u overschrijven op 000-0523888-88,
E.H.Ollivier Michel, Alexisplein 16, 8972
Proven.

• uw bijdrage in de bus van de pastorie steken
met naam en adres.

De prijs bedraagt € 10, dank voor uw steun.
Michel Ollivier, pastoor

Nota-bene
Op dinsdag 5 november waren er nog 180
gezinnen die moesten betalen, doch op dinsdag
12 november waren er 150 gezinnen die nog
moesten betalen. Dus het gaat vlot. We kunnen
effen zijn tegen 1 december. Dank.

Actie 11.11.11
In het voorbije verlengde weekend werden door
een tiental Provense medewerkers wenskaar-
ten en potloodsets verkocht voor een totale som ~.
van € 796 (31.989 Bef). Hartelijk dank aan alle \)
mensen die ons goed ontvingen en de actie I..A....
steunden. Wie de verkopers miste of een bijdra-
e vanaf € 30 met fiscaal attest wil overmaken

kan nog storten op rekeningnr. 523-0400774-45
van 11.11.II-Poperinge.
11.11.11 Jij vecht tegen onrecht.

Gezinsbond
De feestvergadering van de Gezinsbond gaat
door op zondag 24 november in zaal
't Rozenhof van 14.30 tot 16.30 uur. We komen
samen vanaf 14.15 uur. Daar brengt "Circus Tijs
en Rinus" een goochelact en worden er ballon-
nen geplooid voor de kinderen. Ondertussen
genieten we van pannenkoeken en koffie
(choco voor de kinderen). De inschrijvingsprijs
bedraagt € 4 per persoon of € 12 per gezin.
Inschrijven kan tot woensdag 20 november bij
Rita Maes (Eekhoute 8) en bij Katrien
Herpelinck (Provenplein 26). Tot dan!

Streekrenner Bart Blanckaert
De jaarlijkse kippenbillenkaarting ten voordele
van Bart Blanckaert gaat door op vrijdag 15 en
zaterdag 16 november vanaf 18 uur in de
Witsoonefeestzaal te Krombeke. Eénmaal
inschrijven voor € 1 of 3 kaarten voor € 2,5.
Voor de winnaars zijn 2 kippenbillen elk voor-
zien. Er zijn prachtige prijzen met de voorver-
koopkaarten te verdienen. Iedereen is bij deze
vriendelijk uitgenodigd en van harte welkom.

K.V.L.V. Proven
Op vrijdagavond 22 november om 19.30 uur
organiseren we onze gezinsvergadering in St.-
Elooi. Lemaire Hilde komt er praten over "De
gevolgen van stress op de gezondheid". Deze
activiteit komt tot stand met ondersteuning van
de Christelijke Mutualiteit. Om ons te ontspan-
nen kunnen we genieten van een drankje, een
hapje en van wat musicale animatie achteraf.



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

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

Priester van dienst 24 - 30 nov. 2002
E.H. Lamote past. Roesbrugge tel. 057 30 03 74
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
VeeartsVulsteke (24 nov.) tel. 057 33 41 17
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Deschuttere 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
POj)erin.ge tel. 057 33 30 20

Zaterdag 23 november
17 u. Gez. jaarmis v.d. leden en overl. leden

v.d. Kon. Harmonie "De Volksvreugd"
ter gelegenheid van St.-Cecilia

Zondag 24 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Dewaele

Sohier Madeleine

Maandag 25 november
8 u. H. mis v. overl. familie (S.V.)

Dinsdag 26 november
8 u. H. mis v. overl. moeder (S.S.)

Woensdag 27 november
8 u. H. mis t.e.v. de Godd. Voorzienigheid

(V. Th.)

Donderdag 28 november
8 u. H. mis v. overl. familie (E.R.D.)

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

Zaterdag 30 november
17 u. Gez. jaarmis v. Annick Butaye, echt-

gte. v. Johan Brysbaert

Zondag 1 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Simonne Swaels, echtgte.

v. Camiel Declerck vwovrienden, ken-
nissen en buren.

Geboorte
Eloïse Colpaert, d.V. Mario en Lauri Mernhout,
Blasiusstraat 76 te Krombeke (geb. te
Poperinge op 12 november 2002).

K.B.G.
Uitslag kaarting van donderdag 14 november.
Er waren 56 kaarters. Behaalden 3 partijen:

Declunder Madeleine 432, Busschaert Cecile
304, Looten Alida 268, Veniere Maurits 249,
Delporte Maria 245, Bustraen Maria 242,
Masschelein Rachel 235, Loones Marcel 220.
Volgende kaarting op donderdag 28 november.

Gezinsbond
Gelieve tijdig de reductiekaarten 2003 aan te
vragen bij Rita Maes (Eekhoute 8, na 17.30 u.).
Dank.

Gezinsbond
De feestvergadering van de Gezinsbond gaat
door op zondag 24 november in zaal
't Rozenhof van 14.30 tot 16.30 U. We komen
samen vanaf 14.15 U. "Circus Tijs en Rinus"
brengt een goochelact en voor de kinderen

. worden er ballonnen geplooid. Oudere kinderen
kunnen het ballonplooien leren. Ondertussen
genieten we van pannenkoeken en koffie
(choco voor de kinderen). De inschrijvingsprijs
bedraagt € 4 p.p. of € 12 per gezin. Inschrijven
kan bij Rita Maes (Eekhoute 8) en bij Katrien
--l:IerpelÎ!le4!=WveApJein26)~

Verslag "Ons Parochieblad Proven"
Gezakt van 180 naar 125 abonnementen die
nog moeten worden betaald. Dat is goed!
• Alexisplein nog 3
• Blasiusstraat nog 4
• Blekerijweg nog 14
• Blokstraat nog 2
• Blokweg nog 2
• Bromstraat nog 1
• Canadaweg nog 2
• Canonstraat nog 1
• Couthoflaan nog 5
• Eekhoute nog 30
• Gravendreef nog 1
• Hoepelsnijdersstraat nog 3
• Mazemanlaan nog 2
• Molendreef nog 2
• Montefoulstraat nog 0
• Obterrestraat nog 15
• Provenplein nog 14
• Reningestraat nog 4
• Roesbruggestraat nog 2
• Switspapendreef nog 0
• Terenburgseweg nog 4
• Uilegatstraat nog 2
Buitenlanders (buiten postkantoor Proven) nog
15 te betalen. Alles samen die nog moeten vol-
doen is 125. 't Gaat goed. Mochten deze laatste
vereffenen tegen 1 december 2002. Want dan
moet ik mijn nieuwe lijsten indienen in de post.
Storten op 000-0523888-88, E.H. Ollivier
Michel, Alexisplein 16 te Proven ofwel het
bedrag stoppen in de bus van de pastorie met
naam en adres a.U.b. Dank U.

Sfeer te Proven
Op zaterdag 30 november vanaf 18 uur (na de
avondmis) en zondag 1 december tussen 11 en

21 november2002
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18 uur wordt CC De Croone te Proven omgeto-
verd in een feeëriek decor. Er is voor elk wat
wils naar de eindejaarsperiode toe.
Naast de proevertjes en de aangeboden degus-
taties in een feestelijk kader met sfeermuziek is
er een grandioze tombola uw aangeboden door
de deelnemende handelaars. De toegang is
gratis. Het is niet alleen een verwenbeurs voor
volwassenen, ook de kinderen komen er zeker
aan hun trekken. Zij zullen verwend worden met
een kleine attentie en natuurlijk is er ook kin-
dergrime. In een gezellige sfeer zal er zeker van
een hapje en een drankje kunnen genoten wor-
den zoals onder andere een trappistenbier, een
barbecueschotel, een kaasschotel of gewoon-
weg een worstenbroodje. De deelnemende
handelaars zijn: Christof Top Genever, wijn, ...) •
Coiffeur Ronny • Elektro Cossey • Feestzaal (';'\.
't Rozenhof • Fietsen Bafcop • Geschenken ~ \
Bokado • Kaashandel Inge Devooght • A'
Kruidenierszaak Sako • PC's en software
Meersseman • PMO Vandenbroucke • Schoon-
heidsinstituut Valerie Viane • 't Hobbyhuisje •
Tuincentrum Au Petit Jardin • Tu erwar en
een stand van het feestcomité met hun
Provenbier.

Ballonwedstrijd Basisschool Proven
Tijdens het voorbije schoolfeest van zondag 29
september konden de leerlingen deelnemen
aan een ballonwedstrijd. De dinsdag na het
schoolfeest kregen alle kinderen de kans om
een ballon te laten opstijgen, dit als afsluiter van
het feest. Vorige vrijdag werden de winnaars
bekend gemaakt (in volgend Parochieblad).

Koninklijke Harmonie "De Volksvreugd"
Vrijdag 22 november is het naamdag van onze
patroonheilige Sint-Cecilia. Zaterdag aanstaan-
de houden wij ons jaarlijks feest. Om 14.30 U.
verzamelen we in 't Rozenhof voor een tocht
door het centrum van Proven. Om 17 uur luiste-
ren we de eucharistieviering op. Om 20 uur zijn
we verwacht in Het Rozenhof voor het avond-
feest. Daar worden volgende muzikanten gehul-
digd: André Boussemaere, Freddy Bouton,
Anique Buysschaert, Kurt Cordenier, Rik
Devos, Dany Gokelaere, André Lemahieu,
Philippe Sergie, Roselien Soenen, Gerard
Vandromme, Pol Vandromme en Willy
Vandromme.

Kaarting Bart Blanckaert
Het bestuur van de supportersclub van Bart
Blanckaert en Bart zelf danken iedereen voor
de steun en hun aanwezigheid op de kaarting.
Uitslag hespenschatting vrijdag: 6080 gr.
Winnaars: Boone René en Jan de Lombarde.
Uitslag hespenschatting zaterdag: 6485 gr.
Winnaar: Colpaert Freddy.
De prijzen kunnen opgehaald worden in
Herberg Canada te Proven.



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

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

Priester van dienst 30 nov. - 7 dec. 2002
E.H. Ollivier past. Proven tel. 057 30 03 91
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
Veearts Busschaert (1 dec.) tel. 057 44 53 63
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Deschuttere 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 23 13
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 057 40 00 11
G. Busschaert tel. 057 301930
Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51
PoperinQ.e-1eLD57 33 30 20

Zaterdag 30 november
17 u. Gez. jaarmis v. Annick Butaye, echt-

gte. v. Johan Brysbaert

Zondag 1 december
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Simonne Swaels, echtgte.

v. Cam iel Declerck vwovrienden, ken-
nissen en buren

Maandag 2 december
8 U. H. mis V.bijz. overl. (Fr. D.)

Dinsdag 3 december
8 U. H. mis V.overl. ouders (O.B.)

Woensdag 4 december
8 U. H. mis V.overl. ouders en zus (R.L.)

Donderdag 5 december
8 U. H. mis V.overl. moeder (S.S.)

Vrijdag 6 december
8 U. H. mis t.e.v. O.LV V.d. grot (gev.)

Zaterdag 7 december
17 U. Gez. mis V. rechthebbende overl. vwo

de Kerkfabriek

Zondag 8 december
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V.d. leden en overl. leden

V.h. vrijwillig brandweerkorps Proven
ter gelegenheid van St.-Barbara.

Ballonwedstrijd SMZ 2002
Dinsdag 1 oktober (oranje kaartjes):
Kimberley Parmentier, Kevin Devos, Marie Top,
Frieke Vandekerckhove, Simon Vulsteke,
Camille Depuydt, Jonathan Lefevere, Jeroen
Vermeersch, Tessa Delanghe Miet Desmadryl,
Laura Vereype, Amelia Scherpereel, Robby
Devos, Esther Neuville, Tine Doom, Fries

Debeer, Steven Ryckeboer, Lana Debaene,
Louis De Vriendt, Aaron Delefortrie, Ines
Delefortrie, Matthias Demuynck, Iris Debaene,
Kenny Lozie, Khady Wade, Bram Vermeersch,
Jorina Brysbaert
Zondag 29 september (gele kaartjes):
Kimberley Parmentier, Aisha Plancke, Maïté
Six, Tibo Scharre, Alice Dupon, Silke
Herkelbout, Brian Laseure, Laure Vaneeck-
houtte, Ines Delefortrie, Marten Vandaele

Plaats een kerstboom
Zaterdag 7 december rijden de mannen met de
kerstbomen weer rond in Proven en omstreken.
Zoals iedereen reeds lang weet, worden de
kerstbomen gratis aan huis besteld. De prijs van
de leverancier wordt behouden, wat natuurlijk
als een luxe kan aanzien worden. De auto wordt
niet vuil en het sleuren laat je maar aan "de
mannen" over. Wie zelf zijn boom wil kiezen
komt op zaterdag 30 november vanaf 11 tot
11.30 uur naar "Au Petit Jardin" in Proven. Voor
afmetingen, prijs of bestelling kan je terecht bij
Johan Malbrancke (057 30 08 96) of bij Danny
en Linda (057 30 04 83). De bomen worden gra-
tis terug afgehaald voor de kerstboomverbran-
ding op zaterdag 11 januari 2003. Zou je het
nog nalaten om een boom buiten of binnen te
plaatsen? Het Driekoningencomité

KVLV Proven
Op maandag 2 december om 13.30 uur komt
Ria Colaert in "De Croone" ons tonen hoe we
een volledig feestmenu voor de komende feest-
dagen kunnen klaarmaken.

Verslag abonnement Parochieblad
• Alexisplein nog 2
• Blasiusstraat nog 2
• Blekerijweg nog 9
• Blokstraat nog 1
• Blokweg nog 2
• Bromstraat nog 1
• Canadaweg nog 1
• Canonstraat nog 1
• Couthoflaan nog 3
• Eekhoute nog 14
• Gravendreef nog 1
• Hoepelsnijdersstraat nog 2
• Mazemanlaan nog 1
• Molendreef nog 1
• Obterrestraat nog 14
• Provenplein nog 11
• Reningestraat nog 2
• Roesbruggestraat nog 2
• Terenburgseweg nog 3
• Uilegatstraat nog 2
Buitenlanders nog 8 te betalen. We zijn gezakt
van 125 naar 83. Mag ik aan die 83 gezinnen
vragen dat zij nu zonder uitstel hun Parochie-
blad zouden betalen? Storten op 000-0523888-
88 ofwel het bedrag stoppen in de bus van de
pastorie met naam en adres a.u.b. Dank U.

28 november 2002
30' jaargang· nr.46

Sfeerbeurs
Op zaterdag 30 november vanaf 18 uur (na de
avondmis) en zondag 1 december tussen 11 en
19 uur wordt CC De Croone te Proven omgeto-
verd in een feeëriek decor. Iedereen van harte
welkom! Vanwege de deelnemende handelaars
en het feestcomité van Proven.

Bloemschikken voor de Kersttijd
Demonstratie bloemschikken in het tuincentrum
"Au Petit Jardin" op zaterdag 30 november en
op zondag 1 december telkens van 14.30 tot 17
uur. Toegang is gratis!!! Iedereen is welkom bij
"Au Petit Jardin", Couthoflaan 32 te Proven,
tel. 057 33 39 63.

Bokado
Extra lange openingsuren in december!!!
woe. 4 december 13.30 U. - 18:30 U.
woe. 11 en 18 december 09.00 U. - 18.30 U.
woe. 11 en 18 december 09.00 U. - 18.30 U.
don. 19 en 26 december 09.00 U. - 20.00 U.
vrij. 20 en 27 december 09.00 U. - 20.00 U.
zat. 21 en 2a.december 09.0.0 U. - 19-00 U.

zon. 15, 22 en 29 december 09.00 U. - 19.00 U.
ma. 23 en 30 december 09.00 U. - 20.00 U.
Gesloten op Kerstdag 25 december
Nieuwjaarsdag open 10.00 U. - 12.00 U.

Als je pijn hebt in uw tanden
Ga dan eerst naar de tandarts en achteraf kun
je je ook nog richten tot Sint-Apollonia en bidt:

Apollonia, Gods lieve Maagd,
die de wrede nijptang draagt,
waarmee 't beulenvolk in schokken,
uw gebit heeft uitgetrokken.

Help ons in ons groot verdriet.
Wonderfleskes baten niet,
hete doeken of compressen,
toverkruiden, wilde bessen.

Niets beduidt die medecijn,
wilt Gij ons genadig zijn.
Drijf de pijn uit onze tanden,
zie voor U ons kaarske branden!



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

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

Priester van dienst 8 - 15 dec. 2002
E.H. Vanacker past. Haringe tel. 057 30 06 09
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
Veearts Vandenberghe (8 dec.) tel. 057 38 81 60
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Deschuttere 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 23 13
P.Deschrevel (ook pedicure) tel. 057 40 00 11
G. Busschaert tel. 057 30 19 30
Brandweer
Proven GSM 0477 225551
Poperinge tel. 057 33 30 20- -

Zaterdag 7 december
17 u. Gez. mis v. rechthebbende overl. vwo

de Kerkfabriek

Zondag 8 december - 2e zondag v.d. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v.d. leden en overl.leden

v.h. vrijwillig brandweerkorps Proven
ter gelegenheid van St.-Barbara

Maandag 9 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, genezing

Dinsdag 10 december
8 u. H. mis t.e.v. St.-Antonius v. Padua (G.L.)

Woensdag 11 december
8 u. H. mis t.e.v.Godd. Voorzienigheid (V.Th.)

Donderdag 12 december
8 u. H. mis v. Broeder Isidoor (G.L.)

Vrijdag 13 december
8 u. H. mis v. overl. moeder (S.S.)

Zaterdag 14 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg. v.

Christiane Leys

Zondag 15 december - 3e zon. v.d. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Anna Vanbeveren,

echtgte. v. Norbert Debeer.

Geboorte
Charlot De Lee, d.v. Marc en Heidi Hemeryck,
zusje van Jonas, Hoepelsnijdersstraat 2 te
Proven (geb. te leper op 29 november 2002).

Barbarafeest van de Brandweer
Op zondag 8 december vieren we ons jaarlijks
Barbarafeest. We verzamelen om 9.15 u. in
onze kazerne voor de koffie. Om 10 u. is er de
H. mis voor alle leden en overleden leden van
ons Brandweerkorps. Na ons bezoek aan café
't Hopland schuiven we rond 12.30 u. aan tafel
in feestzaal 't Rozenhof. Om 17 u. bezoek aan
café De Tramstatie. Aan allen een zeer aange-
naam H. Barbarafeest.
In volgend parochieblad: de lijst van de brand-
weerlieden.

K.B.G.
Uitslag kaarting van donderdag 28 november.
Er waren 56 kaarters. Behaalden 3 partijen:
Indevuyst Roger 364, Mooren Maria 335,
Masschelein Madeleine 307, Cordenier Pierre
271, Verhelst André 270, Bocket Marcel 261,
Thoré Edgard 255, Debeer Norbert 237,
Nouwynck Nestor 267, Deraeve Gaby 192.
Volgende kaarting op donderdag 19 december.
Maaltijd en prijsdeling op donderdag 19 decem-
ber.

K.V.L.V. Agra
Op donderdag 12 december om 13.30 u. in
Avowest, Schipvaartweg 10 te Poperinge (nabij
de Schipvaarthoeve). "Kleinschalige waterzui-
vering in land- en tuinbouw", Dominique Huits
zal ons hierin wegwijs maken. Wat kan? Wat
mag? Wat moet? ...

K.V.L.V. Gewest i.s.m. K.V.L.V. Proven
Op dinsdag 10 december om 19.30 u. in het
C.C. Ghybe te Poperinge: "Persoonlijke uitstra-
ling" door Jo Kerckhof. Ga jij wel eens voor de
spiegel staan? Hoe kijk jij dan naar je eigen
lichaam? Jezelf liefhebben is jezelf ontdekken,
een vrouw worden van binnen uit. Het heeft
vooral te maken met de binding tussen je inner-
lijk en uiterlijk en omgekeerd. Inkom: € 2,50.

Driedaagse vleeskrokettenkaarting
t.v.v. TSC PROVEN
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 december vanaf
19 u. en op zondag 8 december van 10 tot 13 u.
en vanaf 18 u. in zaal Sint-Elooi te Proven.
Inleg: 1 kaart voor € 1 of 3 kaarten voor € 2,5.
Maat naar keuze. Iedereen is van harte welkom!

Tafeldecoratie voor Kerstdag
KAV Proven organiseert op woensdag
11 december een demonstratie rond het maken
van een handtasje in lood, bruikbaar als tafel-
versiering of servethouder. Die avond leren we
zo'n handtasje maken en we krijgen het patroon
mee om er thuis nog te maken. Afspraak bij
Gilberte Oever om 19.30 u. Breng een potlood
en een lat mee. Prettige Kerst. KAV-bestuur

Elektro Cossey
Onze eindejaarstombola is weer gestart. Er zijn
dit jaar meerdere prijzen te winnen. De trekking

5 december 2002
30' jaargang· nr. 47

is voorzien op 6 januari. Bij deze bedanken wij
iedereen voor de talrijke belangstelling op de
voorbije Sfeerbeurs.

Kaarting Bart Blankaert
Winnende nummers:
15 - 21 - 33 - 38 - 42 - 52 - 60 - 64 -79 - 84-
92 - 102 - 105 - 117 - 120 - 132 - 141 - 154 -
156 - 174 - 183 - 196 - 205 - 213 - 227 - 239 -
~-~-~-~-m-~-m-~-
318 - 322 - 327 - 337 - 340 - 355 - 365 - 370 -
382 - 387 - 405 - 410 - 426 - 429 - 436 - 445 -
450 - 462 - 471 - 487 - 490 - 505 - 510 - 520 -
533 - 541 - 555 - 564 - 568 - 569 - 580 - 592 -
601-610-618-623-632-649-651-672-
688 - 692 - 694 - 705 - 709 - 710 - 717 - 722 -
732 - 749 - 752 - 773 - 782 - 795 - 801 - 808 -
817 - 821 - 837 - 846 - 853 - 860 - 876 - 885-
896 - 907 - 910 - 927 - 932 - 945 - 958 - 969 -
972 - 974 - 980 - 999 - 1007 - 1012 - 1021 -
1027 - 1033 - 1041 - 1052 - 1063 - 1075 - 1083-
1090 - 1106 - 1110 - 1122 - 1126 - 1137 - 1146 -
1157 -1162 -1175 -1182 -1193 -1202 -1210-
1212 - 1224 - 1236 - 1240 - 1253 - 1264 - 1275-
12tl3 - 1293 - 1307 - 1310 - 1322 - 1327 - 1335-
1348 - 1356 - 1364 - 1377 - 1385 - 1392 - 1405-
1410 - 1422 - 1430 - 1435 - 1449 - 1451 - 1462-
1470 - 1485 - 1493 - 1506 - 1508 - 1513 - 1523-
1528 - 1531 - 1557 - 1566 - 1572 - 1598 - 1601 -
1609 - 1615 - 1623 - 1640 - 1654 - 1662 - 1682-
1690 - 1698 - 1701 - 1709 - 1710 - 1722 - 1725-
1733 - 1742 - 1751 - 1783 - 1784 - 1800 - 1811 -
1815 - 1822 - 1845 - 1849 - 1860 - 1866 - 1868-
1881 - 1902 - 1912 - 1926 - 1932 - 1946 - 1954-
1968 - 1972 - 1982 - 2006 - 2010 - 2021 - 2022-
2034 - 2049 - 2064 - 2079 - 2095 - 2101 - 2107-
2110 - 2127 - 2138 - 2148 - 2156 - 2164 - 2173-
2192 - 2207 - 2214 - 2223 - 2231 - 2238 - 2243 -
2250 - 2254 - 2255
en nummers eindigend op:
04 - 26 - 33 - 43 - 71 - 91

Verslag abonnement Parochieblad
De Post van Poperinge heeft mij opgebeld dat
tegen 10 december alle lijsten van 't Parochie-
blad moeten binnen zijn!
Zij die nog moeten vereffenen, doe het vlug! In
de bus van de pastorie met naam en adres
(€ 10) of storten op 000-0523888-88. Dank u.

• Blasiusstraat nog 2
• Blekerijweg nog 5
• Couthoflaan nog 2
• Eekhoute nog 10
• Hoepelsnijdersstraat nog 2
• Mazemanlaan nog 1
• Molendreef nog 1
• Obterrestraat nog 7
• Proven plein nog 7
• Reningestraat nog 1
• Roesbruggestraat nog 1
• Terenburgseweg nog 2
• Buitenlanders nog 7



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

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

Priester van dienst 15 - 21 dec. 2002
E.H. Ingelaere past. Roesbrugge tel. 057 30 03 74
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
VeeartsVulsteke (15 dec.) tel. 057 33 4117
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Deschuttere 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 30 19 30
Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51

__ Foperinge-tel. 05.7 33-30-20

Zaterdag 14 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg. v.

Christiane Leys

Zondag 15 december - 3e zon. V.d. Advent
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. rechthebbende overle-

denen vwode kerkfabriek

Maandag 16 december
8 U. H. mis V.overl. familie (SV)

Dinsdag 17 december
8 U. H. mis V.overl. moeder (S.S.)

Woensdag 18 december
8 U. H. mis t.e.v. O.LV V.d. grot, genezing

Donderdag 19 december
8 U. Jaarmis V. Gery Laseure, echtg. van

Alice Dequidt

Vrijdag 20 december
8 U. H. mis t.e.v. O.LV V.d. grot (gev.)

Zaterdag 21 december
17 U. Gez. mis voor Arthur Nouwynck vwo

vrienden en kennissen

Zondag 22 december - 4e zon. V.d. Advent
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V.Nancy Vandenbroucke,

dochter van Jozef en Annie Vanhulle.

Verdienstelijke brandweerlieden
Ere-brandweer: Luitenant Top Ivan, 1ste
Sergeant Majoor Ryon Gerard, 1ste Sergeant
Declerck Frans, Sergeant, Dever Denis,
Sergeant Berquin Jacques, Sergeant Devos
Elie, Sergeant Lemahieu André, Korporaal
Devos Martin, Korporaal Verbrigghe Lucien,
Korporaal Cossey Marcel, Korporaal
Vandromme Gerard, Korporaal Vandebussche

Joseph, Brandwacht Top Pierre.
Brandweer in actieve dienst: Luitenant-
Postoverste Vermeulen Hugo, Luitenant-Dokter
Bal Hubert, Adjudant-Secretaris Lemahieu
Marnix, Adjudant Top Pieter, 1ste Sergeant Top
Wim, Sergeant Vanbeveren Bart, Korporaal
Vandromme Marnix, Brandwacht: Ryckeboer
Eduard, Devos Hugo, Regheere Geert, Sticker
Hendrik, Desmyter Wout, Dekervel Bart,
Devooght Wim, Devos Rik, Devos Eric, Lelieur
Bart, Devos Dirk, Vanderhaeghe Henk,
Leeuwerck Yves, Roelstraete Dina, Vanbese-
laere Kris, Demeester Adinda, Pannekoecke
Luc, Devooght Martine.

Bowling - KAV Proven
Op woensdag 8 januari gaan we weer met z'n
allen bowlen! We vertrekken stipt om 19.30 U.
bij Gilberte naar de bowling in leper. Om de kos-
ten wat te beperken, gaan we met eigen auto's.
Er is mogelijkheid om daar iets te eten en te
drinken. Om alles goed te kunnen organiseren,
vragen we jullie in te schrijven vóór 3 januari bij
Gilberte De inschrijvingsprijs bedraagL€. L
(niet-leden betalen € 8). Daarin zit het vervoer
naar en van leper en een spelletje bowling. We
kijken daar of er eventueel nog tijd is voor een
tweede spel.

Laatste verslag over de hernieuwing van
het abonnement Parochieblad Proven 2003
Ik mag u met vreugde meedelen dat het aantal
dat nog niet betaald heeft, flink gedaald is. Al te
samen zijn er nog een twintigtal. Ik hoop dat
deze gezinnen nog zullen voldoen. Deze week
nog geef ik de nieuwe lijst af in de Post te
Poperinge.

Wateroverlast
De mensen van de Blekerijhoek, 't Alexisplein
en nog andere wijken en straten van Proven die
last hadden van de wateroverlast bedanken de
Brandweer van Proven en buurtbewoners voor
hun efficiënte optreden en hulp na de wolk-
breuk van woensdagnacht.

Jeugdband
Op vrijdag 13 december is er geen repetitie
voor onze jeugdmuzikanten. Iedereen wordt
terug verwacht op vrijdag 20 december om
19.30 U. stipt.

Gezinsbond
Zin in een avondje uit, maar wat met de kinde-
ren? Voor een kinderoppas kun je steeds
terecht bij Katrien Vulsteke-Tack (057 30 05 96).

KVLV Proven
Ons kerstfeest je gaat door op maandag 16
december om 19.30 U. in zaal Sint-Elooi. We
bezinnen ons eerst rond een kertverhaal. Terwijl
we genieten van lekkere boterkoeken en koffie
komt de kerstman op bezoek. Daarna is er nog
ontspannende animatie voorzien.
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Café De Bascule - Vogelpik
Vanaf dit weekend kun je in de ..weekends bij
ons terecht voor vogelpik. Rita.

Sfeerbeurs - Tombola
De oplossing was € 427,28.
1. Pannekoucke Luc, Proven (Sako)
2. Dekervel Kristien, Proven (Cossey)
3. Barbery Gerda, Westouter (Rozenhof)
4. Soenen Kristien (geschenken PMO)
5. Vandromme Marnix, Proven (Ronny)
6. Coevoet Lucienne, Proven (Bokado)
7. Top Pieter, Krombeke (Bafcop) afhalen PMO
8. Deweppe Hilde, Poperinge (Tupperwaere)

afhalen 't Hobbyhuisje
9. Haelewijn Rosa, Poperinge (Meersseman)
10. Lemahieu Marnix (Valerie)

afhalen Au Petit Jardin
11. Top Wim, Proven (Devooght Inge)

afhalen Sako
12. Dessein Kristof, Krombeke ('t Hobbyhuisje)
13. Devooght Martine, Krombeke (Au Petit Jardin)
14. Schoonheere, Hazebrouck (Top Christof)

...15-1.emabiell Marnix...(.Bo.kad.} afbalen Sako
De eerste sfeerbeurs was een succes. Voor vol-
gend jaar werd de zaal reeds gereserveerd voor
het weekend van 29-30 november. Het is moge-
lijk dat de vrijdag zal worden toegevoegd. Alle
deelnemende handelaars en de organisatie
danken de bezoekers voor hun massale
opkomst en steun. Tot volgend jaar op de twee-
de editie.

Verloren tijdens de sfeerbeurs
Witte fleece trui met rits vooraan. Terug te
bezorgen bij Bokado.

't Is weldra Kerstdag
Laten we ons begeven in een Kerstdagsfeer
Wees voorzichtig met je uitspraken.
Woorden zijn machtige wapens,
die veel onheil kunnen stichten.
Zet met je tong nooit iemand in zijn hemd.
Maak met je grote mond nooit iemand klein.
Een hard woord, een scherp woord,
het kan lang op de bodem van het hart
blijven branden.
Er een litteken achterlaten.
Verdraag dat anderen "anders" zijn,
anders denken
anders doen
anders voelen
anders spreken.
Wees met je woorden mild en barmhartig.
Woorden moeten "lichten" zijn.
Woorden moeten verzoenen,
tot elkander brengen,
vrede maken.
Waar woorden wapens worden,
staat men als vijanden tegenover elkaar.
Het leven is veel te kort
en onze wereld te klein
om er een slagveld van te maken!



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

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

Priester van dienst 22-28 dec. 2002
E.H. Ollivier, pastoor Proven - tel. 057 30 03 91
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
VeeartsGoethals (22 dec.) tel. 057 30 02 67

Busschaert (25 dec.) tel. 057 44 53 63
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Deschultere 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 30 19 30
Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51
poperinge tel. Q57..3.1.30 2D

Zaterdag 21 december
17 u. Gez. mis voor Arthur Nouwynck vwo

vrienden en kennissen

Zondag 22 december - 4e 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 23 december
8 u. H. mis v. overl. moeder (S.S.)

Dinsdag 24 dec. - Dag vóór Kerstdag
18 u. Kerstnachtmis verzorgd door de

schoolkinderen en opgeluisterd door
de Kon. Harmonie "De Volksvreugd"

Woensdag 25 dec. - Kerstdag
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis voor alle gezinnen en kinde-

ren in de wereld die in armoede leven.

Donderdag 26 december
8 u. H. mis v. overl. man en ouders (J.H.)

Vrijdag 27 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

Zaterdag 28 december
17 u. Gez. mis V.d. overl. parochianen van

het voorbije jaar 2002

Zondag 29 december
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 6de Gez. 6-wekenmis voor Maria

Dejonckheere, echtgte van Rafaël
Neuville.

Verloren
Vorige vrijdag werd in de Bromstraat een stalen
kabel van 2 m met aan weerszijden een grote

lus verloren. De eerlijke vinder kan hem terug-
bezorgen via het nummer 0473 63 21 54.

K.B.G. Proven
Uitslag van de kaarting van donderdag 12
december. Er waren 56 kaarters. Behaalden 3
partijen: Vanstechelman Georgette 427 p.,
Indevuyst André 345 p., Delporte Maria 301 p.,
Oever Denis 300 p., Scharre Clara 255 p., Orbie
Simonne 237 p..
Werden kampioen 2002:
bij de mannen Ganne Marcel met 24 partijen en
2913 punten, bij de vrouwen Looten Alida met
24 partijen en 2812 p.
Volgende eerste kaarting voor 2003 op donder-
dag 9 januari. Nieuwe leden hartelijk welkom.

Onze Kerstnachtmis
Onze Kerstnachtmis vindt plaats op dinsdag 24
december om 18 u. (te 6 u. 's avonds). We ver-
meiden dit op tijd, zodat onze mensen tijdig hun
schikkingen kunnen treffen. In Proven houdt
men eraan op de vooravond van Kerstdag op
een goed uur de Kerstnachtmis te komen bijwo-
nen in een~d verwarmde kerk. De nieuwe
verwarmingsinstallatie doet goed 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 kerkfa-
briek dat werk nog heb kunnen verwezenlijken.

Wat een vriend van mij geschreven heeft
Wacht niet
op zorgeloze dagen
om gelukkig te zijn,
want altijd zal een probleem
je bekommernis geven.

Wacht niet
op waardering van iedereen
om gelukkig te zijn,
want altijd zal er iemand
kritiek op je hebben.

Wacht niet
op een dag zonder fouten
om gelukkig te zijn,
want altijd maak je ergens
een grote of een kleine blunder.

Wacht niet
tot iedereen vriendelijk voor je is
om gelukkig te zijn,
want altijd zal er iemand
jaloers op je zijn.

Wacht niet
tot ze je "genoeg" betalen
om gelukkig te zijn,
want altijd zal je minder verdienen
dan je meent waard te zijn.

Wacht niet
tot je bij iedereen gelijk haalt
om gelukkig te zijn,
want altijd zal er iemand denken
intelligenter te zijn.
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Gezinsbond
Op zaterdag 21 december houdt Gezinsbond
Proven voor de derde keer koekjesverkoop.
Tijdens de voormiddag komen we langs met
een pakket koekjes voor de prijs van € 5.
Met de opbrengst hebben we wat meer armslag
wanneer we een theatermiddag of animatie wil-
len voorzien ...
Dank voor uw steun!

Gezinsbond
De reductiekaarten kunnen afgehaald worden
bij Rita Maes na 17.30 u. Prijs € 5,21.

BZN
Nog enkele kalender te koop en nieuwe wens-
kaarsen. Raf Lamaire

Jeugdband
De examens zijn voorbij; vrijdag repeteren we
opnieuw! Iedereen wordt om 19.30 uur in het
lokaal verwacht.

Kerstmis 2002 in de kerk
Dinsda~ 24 de~mber 18 uur __ ~-:- _
• Intrede, terwijl 3de kleuter, 1ste en 2de leer-
jaar de kerstboom versieren.
"A Canadian Brass Christmas" door
Harmonie.

• Openingswoord
• Schuldbelijdenis door 5de leerjaar
• Eer zij God: "Gloria in excelsis Deo" door
Harmonie

• Kerstspel: "Het land van overvloed"
- rollen gespeeld door 5de en 6de leerjaar
- koor: 3de en 4de leerjaar

• Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas
- levende kerststal wordt gevormd
- Harmonie speelt: "Mary's boy child"
- 3de kl., 1ste en 2de Ij. zingen: "Kerstmis"

• Homilie
• Voorbeden door 5de leerjaar
• Offerande
- omhaling voor de H. Kindsheid door 6de Ij.
- Harmonie speelt: "White Christmas"

• Communie: "Holiday Favorites" door
Harmonie

• Vóór zegen: "We wish you a merry Christmas"
door Harmonie

• Zegen + kerstgeschenk van Mr. Pastoor

Levende Kerststal 2003
Wordt dit jaar uitgebeeld door het gezin:
Geert Oever - Annick Gekiere, Eekhoute 60
met Emiel (kindje Jezus) en Rachel en Emma
(als herdertjes).

Kerstgeschenk van Mr. Pastoor
Voor alle kinderen die in de Kerstnachtmis aan-
wezig zijn, dinsdag 24 december om 6 uur 's
avonds.

Omhaling voor de armste kinderen in de
wereld
In al de missen van Kerstmis.



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

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

Priester van dienst 29 dec. - 4 jan. 2003
E.H.Vanacker past. Haringe tel. 057 30 06 09
Kerkbedienr -ndré Bouw - Brion A.
Alexisplein 1" l81. 057 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49
VeeartsVulsteke (29 dec.) tel. 057 33 41 17
Apotheek bij afwezigheid: tel. 090010500
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Deschuttere 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 30 1930
Brandweer
Proven GSM 0477 225551
Po erin e tel. 057 33 30 20

Zaterdag 28 december
17 u. Gez. mis v.d. overl. parochianen van

het voorbije jaar 2002

Zondag 29 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6de Gez. 6-wekenmis voor Maria

Dejonckheere, echtgte. van Rafaël
Neuville

Maandag 30 december
8 u. H. mis v. overl. moeder (S.S.)

Dinsdag 31 december
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (AA)

Woensdag 1 januari 2003
9 u. H. mis t.e.v. de Godd. Voorzienigheid

Donderdag 2 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot, dank

Vrijdag 3 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot (gev.)

Zaterdag 4 januari
17 u. Gez. mis v. rechthebbende overlede-

nen vwode Kerkfabriek

Zondag 5 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
1f1 " r.,07 jaarmis v. Bertha Durant, echt-

gte. v.Willy Lozie en v. Leonie Truyaert
en Alidor Durant.

Ook aan gans de bevolking van Proven moet
de pastoor Michel Ollivier zijn ontslag
bekendmaken
Dit is geen aangename taak voor mij, want het
betekent afscheid nemen van Proven en dat
valt mij zwaar. In mijn priesterleven ben ik op
vier plaatsen terecht gekomen. Eerst na mijn

priesterwijding werd ik benoemd in het college
van Veurne in het jaar 1944. Ik was daar graag
en verbleef daar 11 jaar. Toen werd ik door Mgr.
Desmedt benoemd tot onderpastoor te
Desselgem, een parochie van 5000 inwoners
gelegen tussen Kortrijk en Waregem. Daar ver-
bleef ik slechts 6,5 jaar. Ik werd opnieuw terug-
geroepen naar 't Bisdom en de Bisschop
benoemde mij tot onderpastoor op de Sint-
Bertinusparochie te Poperinge. 11 jaar mocht ik
daar blijven. Ik heb me daar gejeund, want ik
had er mijn beste collega Mijnheer Vandemaele
Marcel. Wij konden goed samenwerken.
En tenslotte in 1971 werd ik teruggeroepen
naar het Bisdom en de Bisschop zei: "Ge zijt
benoemd tot pastoor van Proven." Op 18 juli
1971 werd ik aangesteld als pastoor van
Proven, waar ik pastoor Michiel De Geeter
opvolgde. Wie had ooit kunnen denken dat het
voor 31 jaar zou zijn.
Beste mensen van Proven, laat me zeggen,
lieve mensen van Proven, ik was hier zeer
graag, ik wil zegg~o het liefst v..an..aL __

Hier volgt mijn aanvraag tot ontslag bij de
Bisschop van Brugge
Zo heb ik hem geschreven:
Monseigneur,
't Is de pastoor van Proven, Michiel Ollivier, de
oudste pastoor van 't Bisdom Brugge nog altijd
in dienst, die U zijn ontslag komt aanvragen. Ja,
ik doe het niet zo graag, maar 't is niet meer
vóór tijd.
Monseigneur, vooraf moet ik U bedanken,
omdat ik zovele jaren, zo lang in Proven heb
mogen blijven, meer dan 31 jaar.
Monseigneur, wat mijn aanvraag tot ontslag
aangaat, zou ik toch nog het volgende willen
vragen: ik zou graag als pastoor van Proven het
oude jaar 2002 eindigen en het nieuwe jaar
2003 inzetten, om dan tegen eind januari 2003
te verhuizen naar Poperinge, Bruggestraat 9. Ik
vraag het U met de woorden a.u.b.
Ik wil U ook laten weten, Monseigneur, Proven
is een parochie die leeft, er werd hier veel
gebouwd. Goede, lieve mensen zijn hier. We
bezitten een sterke school, Het Vrij Katholiek
Basisonderwijs met twee vestigingsplaatsen,
Proven zelf en Krombeke St. -Blasius onder één
en dezelfde inrichtende macht, waarvan het
schoolhoofd Frans Yde woonachtig is te
Proven.
Wat ik ook nog moet zeggen, Monseigneur, de
Provenaars zullen dansen en Lingen als ze van
Monseigneur de Bisschop een nieuwe priester
te Proven zullen krijgen.

Steeds uw trouwe dienaar geweest,
Michel Ollivier,
pastoor van Proven
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Enkele bedenkingen bij dit ontslag
Beste mensen van Proven in welke straat of in
welke wijk je ook woont, ik moet u zeggen: ik ga
niet graag weg van Proven. Het doet mij pijn u
te verlaten. Er is wel een pluspunt je, namelijk
dat ik meega met Paula naar haar huis in de
Bruggestraat 9 te Poperinge. God zij gedankt, ik
heb een toevlucht. Ik wil er echter aan toevoe-
gen dat Paula ook niet graag weggaat. Zij ver-
laat niet graag de pastorie, waar zij mij meer
dan 31 jaar trouwen moedig ter zijde heeft
gestaan en mij zonder de minste belemmering
in mijn priesterwerk gesteund heeft. En zo is het
waar, dat we alle twee niet graag weggaan van
Proven. Scheiden doet lijden. Maar mijn moeder
zei altijd: Jongen zei ze: "Er is een tijd van V
komen en er is een tijd van gaan." tJ\

't Rozenhof ~
Voor een vlot verloop van de feestdagen kun-
nen wij het café en tea-room enkel openen op
volgende dagen: donderdag 26 december (tot

.-.1I u.) zaterdag~december zondag 29
december, woensdag 1 januari (tot 17 u.). De
gewone openingsuren gelden terug vanaf zater-
dag 4 januari. Voor bestellingen kunt u steeds
terecht op het nummer 057 30 03 35. Dank voor
uw begrip. Prettige feestdagen en een voor-
spoedig 2003 !

SAKO bij Nadine en Kris
Het jaar 2002 is bijna voorbij. Ook het abonne-
ment op het Wekelijks Nieuws. Wie wil, kan het
abonnement voor 2003 betalen aan € 80, dit
vóór 15 januari 2003, anders is het € 85 voor
het hele jaar. Dank u. Prettig eindejaar !
SAKO, Obterrestraat 10, tel. 057 30 04 47.

Brood- en banketbakkerij Stefaan
We zijn gesloten op donderdag 2 januari en
zaterdag 11 januari 2003.
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