
PRIESTER VAN DIENST (v. 7 tot 13 jan.)
E.H. Maes, pastoor Krombeke Tel. 4001 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAG DIENST (7 januari)
Dokt. Provoost Tel. 400020
Veearts Goethals Tel. 300267
Apoteek Ascrawat - Lo

BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 5 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. (K.v.)
Zaterdag 6 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. 1ste 6-wekenmis v. Anna Be-

nauwt, echtgte v. Jozef Carlé
Zondag 7 januari - Driekoningen
8 u. Gez. gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Ganne-

Demaeght Sidonie
Maandag 8 januari
8 u. H. mis v. overl. vader (A.B.)
Dinsdag 9 januari
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid (B.N.)
Woensdag 10 januari
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid (V.S.)
Donderdag 11 januari
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Vrijdag 12 januari
8 u. H. mis v. over!. ouders (V.T.)
Zaterdag 13 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Deniere, echtgte v. Hektor De Coene
Zondag 14 januari
8 u. Gez. Gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Sylvain Joos, echtg.

v. Madeleine Staelen, vw Vrienden
en Geburen

Ons
Parochieblad
Proven

8e Jaargang Nr 1 6 jan. 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

In de Heer ontslapen
Valère Deblock, ere-burgemeester van Krom-
beke, echtgenoot van Mevrouw Marguerite
Lebbe, overleden te Krombeke, zondag 31 dec.
'78 in de leehijd van 87 jaar en die zaterdag
6 jan. '79 om 11 u. te Krombeke wordt begra-
ven

Tot kind Gods gedoopt
Thomas Blondeau, z.v. Serge en Françoise De-
wulf, Blekerijweg 21 te Proven.

PI. Komm. - H. Vormsel - 1ste Komm.
Om te herinneren aan de betrokken gezinnen
heeft het Vormsel en de PI. Kommunie samen
plaats op zondag 6 mei 1979. - De Eerste Kom-
munie op donderdag 24 mei 1979, dat is op
Onze-Lieve-Heer-Hemelvaartsdag.

Geboorten te Proven in 1978
1. Singlinde Degrendel, d.V. Bernhard en

Gharlotte Battheu, Duinkerkestraat 17
2. Garoline Dennekin, d. v. Jean-Marie en

Geneviève Wollaert, Blekerijweg 82
3. Iise Deturck. d.V. André en Albine Gom-

beir. Mazemanlaan 14
4. Frank Goethals, z.v. Frans en Erica Reg-

heere, Obterrestraat 14
5. Vannessa Gruwez, d.V. Willy en Liliane

Deloz, Duinkerkestraat 35
6. Fanny Vanoost, d.V. Guido en Yvette Te-

chel, Blokstraat 12
7. Ann Boeraeve, d.V. José en Rita Heens,

Blekerijweg 41
8. Gharlotte Demaeght, d.V. Bertin en Chris-

tina Dewippe, Blokweg 12
9. Thomas Blondeau, z.v. Serge en Françoise

Dewulf, Blekerijweg 21
10. Johnny Veniere, z.v. Frans en Magda Els-

lander, Provenplein 22
11. Nancy Vandeputte, d.V. Jozef en Elza Dan-

neel, Blekerijweg 30
12. Björn Vereecke, z.v. Paul en Myriam Van-

dromme, Blasiusstraat 101
13. Yves Leeuwerck, z.v. Leon en Rita Mille-

ville, Alexisplein 19
14. Virginie Gattel, d.v. Eddy en Nadine Stru-

ye, Alexisplein 1
15. Stefaan Deturck, z.v. André en Albine

Gombeir, Mazemaniaan 14

Rock te Proven
Zaterdagavond 6 januari om 20 u. komt de Po-
peringse rockgroep" Decent Deflection " naar
ons jeugdhuis .. Die Groone ". Zij brengen ons
een programma van eigen geschreven num-
mers. Wij bevelen deze driemansformatie
ten zeerste aan aan alle jongeren. De toe-
gangsprijs bedraagt 50 fr. (org. : Die Groone)

De dinsdag gesloten
De bakkerij Rubben-Beudaert, Obterrestraat 10
te Proven zal voortaan gesloten zijn de dins-
dag in plaats van de maandag.

Bedanking
Mevrouw wed. Gaston Rousseeuw, café ..On-
der de Toren" dankt haar trouw klienteel in
haar café, ter gelegenheid van de laatste tap
die gehouden werd einde jaar. Aan allen mijn
welgemeende dank. Mevr. wed. G. Rousseeuw

Zuster Alma Soenen (brief)
Munanira, 9 december '78

Goed Heer Pastoor,
Hier wederom de Kerst- en nieuwjaars-

wensen vanuit Burundi, het kleine landje der
duizend heuvelen.

Ik weet niet hoe dikwijls u, of de men-
sen van Proven op Burundi denken. Maar jul- ""
lie mogen toch weten dat Proven en alle Pro- -
venaren diep in mijn hart leven, en zó ga ik
dan heel dikwijls naar de Heer, vooral op die
twee schone dagen van Kerstdag en nieuw- __
jaar.

Ik wens voor u allen de vrede van
Kerstdag. Voor het jaar '79 een goede ge-
zondheid en alles wat u diep gelukkig kan
maken, en dat vraag ik de Heer voor u.

In onze missie Munanira gaat alles
wel. Zoals gewoonlijk geen gebrek aan werk
en bezigheden. Ons leven hier is een samen
zoeken met de Burundezen, om ellende, ar-
moede en onwetendheid te helpen overwin-
nen, door onze eenvoudige dagtaak. Bij mij
is dat door mijn werk in de "foyer social "
(dat is een huishoudschool). Bij mi in mede-
zusters is dat met de zieken te verzorgen die
zich elke dag aanbieden in het dispensarium.

Ct vervolgt)

Briefke van uw pastoor
HET KIND

Dierbare Parochianen,
Het past dat ik U in het begin van het nieuwe
jaar 1979 een zalig en gelukkig nieuwjaar toe-
wens. Zekerlijk, dat doe ik graag, en ik voeg
erbij en genezing, en gezondheid en welvaart
en voorspoed.
Maar ik zou uw aandacht willen trekken op
een heel bijzondere wens, en dit ten voordele
van het kind, namelijk: .. Heer, geef dat het
geweld verdwijnt en de vrede sterker wordt,
zodat er een betere wereld komt voor de
jeugd, voor het kind ...
Beste mensen, in januari wordt een vredes-
zondag gevierd. Met al het geweld rondom
ons, is het meer dan ooit nodig ons van de
vredesgedachte te laten doordringen. Wij moe-
ten ervoor blijven ijveren dat eens de dag mag
komen, waarop alle geweld een einde neemt.
Slachtoffers van het geweld zijn er veelvuldig.
Sommigen zijn schuldig, maar de meesten on-
schuldig, en onder hen de kinderen. Op de
drempel van "Het jaar van het kind" gaan
onze gedachten naar hen. Kunnen wij iets
beters geven dan een vreedzame wereld. Vre-
de is een van de belangrijkste waarden voor
een goede ,wereld voor de kinderen. Wij ho-
pen en wensen in dit .. Jaar van het kind" hun
dit zeer kostbaar geschenk te kunnen aan-
bieden.



PRIESTERVAN DIENST (v. 14 tot 20 jan.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 300391
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (14 januari)
Dokt. Vandenberghe Tel. 300637
Veearts Busschaert Tel. 445363
Apoteek Dubaere - Reninge

BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 12 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.T.)
Zaterdag 13 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers)

19 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Rachel
Deniere, echtgte v. Hektor De Coene

Zondag 14 januari
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Sylvain Joos, echtg.
v. Madeleine Staelen, vw Vrienden
en Geburen

Maandag 15 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders en schoon-
ouders (V.S.)

Dinsdag 16 januari - H. Antonius
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid (B.N.)
Woensdag 17 januari
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid (R.H.)
Donderdag 18 januari
8 u. H. mis t.e.v. H. Margaretha (C.v.)
Vrijdag 19 januari
8 u. H. mis v. over!. echtg. (K.v.)
Zaterdag 20 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers)

19 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Jules
Verlet

Zondag 21 januari
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
8e Jaargang Nr 2 13 jan. 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

10 u. Gez. jaarmis v. Albert Quaghe-
beur-Dersem Madeleine

Dinsdag 16 januari 1979
Om 13.30 u. in 't " Hof van Commerce ", Cas-
seistraat 55, Poperinge - Bedrijfsbeheer. Wat
is bedrijfsbeheer ? Hoe ken ik mijn inkomen?
Hoe besteed ik dat inkomen? Wat kost een
gezin? Door mevrouw Bea Lens.

Overlijdens te Proven in 1978
1. Robert Pareyn - 63 j. - echtg. v. Antoinette

Jonckiere - t De Panne 17 jan.
2. Maria Degry - 77 j. - echtgte v. Prosper

Ballanck - t Veurne 22 jan.
3. Alice Fossaert - 79 j. - d.v.w. August en

Lucie Gruwez - t Proven 11 febr.
4. Julia Lebbe - 80 j. - Wed. v. Remi Dehondt

- tieper 11 febr.
5. Sylvain Joos - 91 j. - echtg. v. Madeleine

Staelen - t Proven 17 febr.
6. Adrienne Verhille - 87 j. - Wed. v. Prosper

Gheldof - t Poperinge 25 febr.
7. Rachel Deniere - 78 j. - echtgte v. Hektor

De Coene - t Poperinge 20 mei
8. Maurice Deneulin - 65 j. - wedn. v. Anna

Clarebout - tieper 22 juni
9. Ghilda Sioen - 88 j. - d.v.w. Medard en

Julia Lauwers - t Hoogstade 12 juli
10. Madeleine Vandaele - 76 j. - wed. v. Geor-

ges Delmaere - t Proven 14 juli
11. Gaston Rosseeuw - 60 j. - echtg. v. Paula

Thulliez - t Poperinge 16 juli
12. Henri Matton - 74 j. - echtg. v. Martha

Baert - t Poperinge 30 juli
'13. Vital Verbrigghe - 77 j. - Z.v.w. René en

Leontine Cornette - t Proven 6 sept.
14. Bruno Boeraeve - 41 j. - echtg. v. Monique

Demaerel - t Proven 10 sept.
15. Geert Christiaen - 14 j. - z.v. Yvette Chris-

tiaen - t Proven 12 okt.
16. Jules Verlet - 62 j. - t Poperinge 27 okt.
17. Camilla Sioen - 86 j. - d.v.w. Medard en

Julia Lauwers - t Hoogstade 28 okt.
18. Anna Benauwt - 66 j. echtgte v. Jozef

Carlé - t Proven 29 okt.
19. Alice Mortigne - 82 j. - echtgte v. Maurits

Legrand - t Poperinge 1 nov.
20. Henri Louf - 71 j. - echtg. v. Alice Fou-

treyn - t Poperinge 9 nov.
21. Gilbert Soenen - 57 j. - echtg. v. Suzanne

Mottrie - tieper 21 dec.

Zuster Alma Soenen (vervolg brief)
Wij moeten dus oog hebben voor de ar-

men, de zieken, de ondervoede kinderen die
een ander medezuster elke dag verzorgd in
de "centre de santé". Ook moeten wij oog
hebben voor de slachtoffers van onrecht en
geweld, onze tijd geven om te luisteren naar
de mensen. Onze taak is niet altijd zó een-
voudig. Als vlamingen werken wij soms te-

veel, met het risico de "mensen te missen"
die op een heel ander ritme leven. Een kirun-
dispreekwoord zegt: "De tijd beheerst de
Europeanen, maar de Afrikanen beheersen de
tijd." Wij leren van elkaar. Zij hebben mij
reeds veel geleerd. Ik hou van hen, hun voor-
naamheid, fijnheid in omgang, hun gastvrij-
heid, hun luisterbereidheid en voorzichtigheid,
in hun spreken. Een Murundi spreekt nooit on-
bedacht met mensen die hij niet goed kent.

Ik heb de indruk dat Burundi een scho-
ne toekomst tegemoet gaat. Ik vind het boei-
end met hen te mogen werken. Nu wordt er
heel veel gedaan voor de landbouw. Toch zal
het land altijd min of meer arm blijven daar \
zij ver van een zeehaven wonen en voor de ~
uitvoer altijd andere landen nodig hebben. Wij
doen voort en tenslotte staan wij in hun
dienst en niet andersom. Me dunkt dat de
mensen over ons tevreden zijn. En is er soms
iets dat ons tegengaat, zoals immers overal
op de wereld, wij zeggen: "en morgen schijnt
opnieuw de zon ''. Dat ook wens ik u toe,
meneer pastoor en alle Provenaren.

Stelt het allen goed en doen wij dan
maar weg en weer een gebedje voor elkaar
tot die man van Nazareth die de mensen toch
zó gaarne zag.

Shaloon,
Zuster A/rna Soenen

Briefke van uw pastoor
VERSCHRIKKELIJK VEEL

Dierbare Parochianen.
Buiten ligt nu de sneeuw te dooien, de wegen
liggen glad en ik ga mijn briefje schrijven naar
de parochianen.
Wat ga ik U nu schrijven? - Wel weet je wat
er mij tot nadenken stemt? Wel, dat is de
lange lijst hier bovenaan, die lijst van 21 over-
lijdens op onze parochie in het jaar 1978. 21
overlijdens te Proven in '78, maar dat is toch
verschrikkelijk veel. Moest men dat vooraf,
zo bij het begin van het jaar uitspreken: "er
zullen 21 mensen sterven dit jaar en ons ver-
laten", dan zouden we ons weil icht de vraag
stellen met een zekere ongerustheid: "maar
wie zal daar allemaal bij zijn? " - Niet geloof-
lijk. Zo'n groot getal 21, en helaas toch waar.
Er zijn daar wel veel oudere mensen bij, maar
toch ook enkele jongere, die al te vroeg van
ons zijn heengegaan.
Dierbare mensen van Proven, wij houden alle-
maal van elkaar, laat ons ook dikwijls een
beetje ernstig nadenken op de zin van ons
leven. Het nieuwe jaar 1979 start voor ons
als een geheimzinnig personage met uitge-
stoken gesloten vuist. Wat heb ik in mijn hand
voor u? Geluk of ongeluk, vreugde of ver-
driet, ziekte of gezondheid, voorspoed of te-
genspoed, wat heb ik in mijn hand voor u, ...
en slechts één voor één zullen de vingers van
die gesloten vuist opengaan, naarmate het
nieuwe jaar '79 dag voor dag vordert.
"Wat houd ik in mijn hand voor U?" Zo
spreekt 1979 ons aan!



PRIESTER VAN DIENST (v. 21 tot 27 jan.)
E.H. Declercq, pastoor Haringe Tel. 300609
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (21 januari)
Dokt. Vandercruysse Tel. 300647
Veearts Vandenberghe Tel. 3381 61
Apoteek Godderis - Oostvleteren
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 19 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. (K.v.)
Zaterdag 20 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Jules

Verlet
Zondag 21 januari
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Quaghe-

beur-Dessein Madeleine
Maandag 22 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders en schoon-

ouders (V.S.)
Dinsdag 23 januari
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (M.B.)
Woensdag 24 januari - H. Franciscus
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.H.)
Donderdag 25 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (M.B.)
Vrijdag 26 januari
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (Kv.l
Zaterdag 27 januari - H. Angela
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot uit

dank (O.C.)
19 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Deniere, echtgte v. Hektor De Coene
Zondag 28 januari
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Godelieve Zyde,

echtgte v. Gaston Elslander

Ons
Parochieblad
Proven

8e Jaargang Nr 3 20 jan. 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Verloofdencursus
Vangt aan in onze dekenij Pope Ulge op vrij-
dag 2 februari '79 om 20 u., in lokaal : Raif-
feisenkas, Veurnestraat te Poperinge. .•
Aan alle verloofden sterk aan te bevelen en
zeer interessant, raadpleeg hen die een ver-
loofdencursus hebben gevolgd.
Vooraf inschrijven bij Hugo en Agnes Willems-
Vercruysse, Westouterstraat 85, 8970 te Pope-
ringe, of per telefoon 3348 11.

Zaïre 19-12-78
Mr. Pastoor en beste parochianen,
Van harte mijn beste wensen voor een

heilige Kersttijd en een zegenrijk nieuwe jaar.
Dat de menslievendheid van God die

bij de mensen is gekomen ook in uw midden
zichtbaar mag zijn door uw liefde voor en met
mekaar, door uw hulpvaardigheid en inzet voor
de anderen, en dat aldus de vreugde die alle
begrip te boven gaat uw deel mag worden.
Daarom bid ik voor u allen gedurende deze
dagen.

Het leven hier in Zaïre wordt met de
dag moeilijker. Er is zoveel''honqer. zoveel el-
lende, zoveel gebrek aan het meest noodzake-
lijke.

Bij mij hebben ze al de medikamenten
gestolen die ik uit België meebracht om mijn
leerlingen te helpen. Op een nacht zijn ze in-
gebroken en hebben ze gans mijn bureel leeg-
gehaald, medikamenten, blc's. bloeddrukmeter,
cahiers, en alles wat ik zo bijeen gescharreld
had om op school nog wat te kunnen helpen.

Is er iemand van goede wil? Alle hulp
is goed en al!es kan terecht bij Gratien, mijn
broer, die het wel terecht zal brengen bij me.
Bij voorbaat heel veel dank!

Nogmaals mijn beste wensen en heel
veel groeten,

Zuster Joziane Peperstraete

P.S.: Adres van mijn broer:
Peperstraete Gratien
Blekerijweg 4 - 8994 Proven

Het lot was Proven gunstig
Winnen de twee hoofdprijzen van de jaarlijk-
se kerstverkoopaktie : een auto (v. Roger Pec-
quex) en een moto (v. Wed. Vanthournout-
Breyne Marie-Jeanne). Proficiat aan de win-
naars; proficiat ook voor de uitgevers van de
winnende loten: Maurits Dewickere en Eric
Cappelaere.

Boerengilde Proven
Op woensdag 24 januari '79 om 20 u. in "St.-
Elooi ". algemene vergadering en spreekbeurt
door Henri d'Udekem d'Acoz over huwelijks-
goederenrecht en huwelijkskontrakten. Ook de
K.L.J. is welkom.

Bond der bejaarden - Hartenstroef
Het kaartersjaar voor het kampioenschap start
opnieuw op donderdag 25 januari '79 in 't ge-
woon lokaal" St.-Jozef ", We willen deze aan-

gename en vriendschappelijke, deugddoende
en gezellige bijeenkomst van zovele kaart-
liefhebbers ten zeerste aanbevelen aan de Pro-
venaars. U wordt verwacht en welkom gehe-
ten in een goed verwarmde zaal.

Gevonden
Een splinternieuwe schoen langs de Blasius-
straat. Waarschijnlijk verloren uit de doos,
komende van de winkel. Terug te bekomen
in de pastorie.

Aankomsten
Wilfried Denys-Reynaert Elisabeth, van Gast-
huisstraat 35, Poperinge naar Canadaweg 14
te Proven.
Firmin Labaere, van Watou naar Provenplein
28 te Proven.

Voetbalnieuws
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen: Sp. Kruiseke - T.S.C. om 15 u.

vertrek te 13.15 u.
Res. A: F.C. Poperinge - T.S.C. om 9.30 u.

vertrek te 8.30 u. (terrein S.K. Poperinge)
Res. B : T.S.C. - S.K. Vlamertinge B om 9.30 u.
Knapen: T.S.C. - Sp. Dikkebus om 14.30 u.

Briefke van uw pastoor
HET BIJZONDERSTE

Dierbare Parochianen,
In de nieuwjaarsmaand hoort men nu nog
menigkeer tussen vrienden en kennissen de
gebruikelijke nieuwjaarswensen uitspreken, en
gewoonlijk voegt men erbij: "en een goede
gezondheid, hé ", dat is nog het bijzonderste!
Is "gezondheid" nu eigenlijk het bijzonder-
ste? Ik zou willen antwoorden: gezondheid
is zeker en vast een heel grote waarde. Ik
heb vroeger nog eens horen zeggen van men-
sen die heel gelukkig waren samen, die voor-
al niets te kort hadden, die zeer welstellend
waren, maar die man was ziek en serieus ziek,
en hij zei tot zijn vrouw: "we zouden beter
een beetje minder bezitten, en een beetje
meer gezondheid hebben".
Beste mensen, inderdaad, ik geloof die zieke
man, die anders niets tekort had, dat voor
hem de gezondheid het bijzonderste was.
Daarom meen ik te mogen zeggen, dat wij op
deze wereld niet alles op volmaakte wijze be-
zitten.
In een artikeltje, geschreven door H. Brug-
mans las ik de volgende vraag: "wat zou u
verkiezen: gezond zijn en een ongelukkig hu-
welijksleven, of het omgekeerde?" - Het
ware zekerlijk nuttig en interessant, daarop
eens te horen antwoorden.
In alle geval moet het zeer erg zijn waar
mensen samenwonen en elkanders tegenwoor-
digheid niet kunnen verdragen, dat moet zeer
erg zijn, onuitstaanbaar erg. Daar moet het
een echte hel zijn. Dat is de plaats waarin
geen liefde mogelijk is. In zo'n plaats zijn,
zelfs met de beste gezondheid, is niet uit te
houden.



PRIESTER VAN DIENST (v. 28 jan. tot 3 febr.)
E.H. Vanden Abeele, past. Roesbr. Tel. 300374
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (28 januari)
Dokt. Verhoeve Tel. 388271
Veearts Vulsteke Tel. 3001 84
Apoteek Taveirne - Woesten
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Donderdag 25 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (M.B.)
Vrijdag 26 januari
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot (K.V.)
Zaterdag 27 januari - H. Angela
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot uit

dank (O.C.)
19 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Rachel

Deniere, echtgte v. Hektor De Coene
Zondag 28 januari
8 u. Gez. Gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Godelieve Zyde,

echtgte v. Gaston Elslander
Maandag 29 januari
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (M.B.)
Dinsdag 30 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.H.)
Woensdag 31 januari - H. Jan Bosco
8 u. H. mis v. over!. familie (O.A.)
Donderdag 1 februari
8 u. H. mis v. overl. moeder (MD.R.)
Vrijdag 2 februari - O.L.Vr. Lichtmis
8 u. H. mis v. overl. echtg. (K.v.)
Zaterdag 3 februari - H. Blasius
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot uit

dank (O.C.)
19 u. 2de Gez 6-wekenmis v. Anna Be-

nauwt, echtgte v. Jozef Carlé
Zondag 4 februari
8 u. Gez. gem. mis V.d. parochianen
10 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Adrienne

Verhille, wed. v. Prosper Gheldof

Ons
Parochieblad
Proven
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Vertrokken
- Geert Ryckeboer, van Couthoflaan 22 naar

leper, Kalfvaartstraat 19 (omst. v. huwelijk)
- Suzanne Veniere, van Provenplein 8 naar

Roesbrugge, Lindestr. 5 (omst. v. huwelijk)

Tot kind Gods gedoopt
Virginie Catel, d.v. Eddy en Nadine Struye,
Alexisplein 1, Proven.

Geboorten te Proven in 1978
In plaats van 15 geboorten in 1978, waren er
wel 16, met name Nele Theunynck, d.v. Johan
en Christine Cardoen, Obterrestraat 51, Pro-
ven, stond niet bij de aangegeven lijst door
een vergissing. Daarvoor excuus.

Vormelingen en PI. Kommunie 1979
MEISJES

1. Baes Marleen - Uilegatstraat 4
2. Carpentier Monique - Blekerijweg 37
3. Dequidt Caroline - Couthoflaan 30
4. Dennekin Mia - Blekerijweg 72
5. Derycke Aude - Blokweg 7
6. Devos Kathleen - Obterrestraat 21
7. Gruwez Colette - Roesbruggestraat -22
8. Pecqueux Caroline - Obterrestraat 15
9. Vandoeren Inge - Blekerijweg 92

10. Verstraete Kathleen - Uilegatstraat 2
JONGENS

1. Clauw Dirk - Blokstraat 17
2. Decrock Eric - Blasiusweg 81
3. Deheegher Frank - Blokstraat 18
4. Dekervel Bart - Couthoflaan 13
5. Deschrevel Eddy - Reningestraat 25
6. Deschrevel Danny - Reningestraat 25
7. Devos Frank - Obterrestraat 71
8. Top Patrick - Provenplein 57
9. Top Johan - Provenplein 57

10. Veniere Luc - Reningestraat 6
11. Verstraete Pascal - Uilegatstraat 2
Om te herinneren aan de betrokken gezinnen
heeft het Vormsel en de PI. Kommunie samen
plaats op zondag 6 mei 1979. Weldra zal aan-
gekondigd worden wanneer de voorbereiding
tot het Vormsel zal beginnen.
Moesten er nog leerlingen zijn, jongens of
meisjes, die begeren hun PI. Kommunie te
doen in Proven, maar die elders naar school
gaan, wil dan hun naam opgeven in de pasto-
rie.

Eerste-Kommunikanten 1979
MEISJES
1. Bouton Nancy - Blekerijweg 29
2. Crombez Sonja - Blasiusstraat 68
3. Desmytter Isabelle - Blokstraat 15
4. Lamaire Annemieke - Terenburgseweg 3

5. Leys Fany - Mazemanlaan 17
6. Sergie Inge - Blekerijweg 18
JONGENS
1. Carpentier Johan - Blekerijweg 37
2. Dennekin Mario - Blekerijweg 82
3. Dewippe Vincent - Blekerijweg 2
4. Gruwez Gino - Mazemanlaan 12
5. Vandenberghe Kristof - Couthoflaan 46
6. Vanrenterghem Geert - Blekerijweg 27

7. Vanrenterghem Luc - Couthoflaan 42
8. Vermeersch Andy - Blekerijweg 33

Het jaar van het kind
Gedurende een preek in de kerk werd een
kindje ongeduldig en begon te schreien. Het
schreien nam maar steeds in volume toe, tot
het de ganse kerk vulde. Nu werd het stilaan
duidelijk dat, ofwel de priester, ofwel het
kind het zou moeten opgeven.
Moest dit in Proven gebeuren, zo binst een
preek, dan zou ik gauw weten wat gedaan:
ik zou ophouden met preken en het kind la-
ten voort preken, want dat luid schreien van
dat kind is ook een mooie preek en verklaart
vooreerst dat er kinderen in de familie zijn,
en ten tweede dat de moeder naar de mis ge-
komen is met haar kleine mee. Alles bij me-
kaar genomen meen ik, dat het kindje de bes-
te preek geeft.

Voetbalnieuws
Geplande wedstrijden voor volgend weekend
Sen.: T.S.C. - U.S. Ploegsteert om 15 u.
Res. A : T.S.C. - Un. Abele om 9.30 u.
Res. B : F-.C. Woesten - T.S.C. om ~UO U.

vertrek om 8.30 U.

Knapen :B.S. Poperinge - T.S.C. om 14.30 u.
vertrek om 13.40 u.

OPGELET: Er nog even op wijzen dat voor-
taan de wedstrijden voor de seniors terug
doorgaan om 15 u.

Briefke van uw pastoor
VERSCHIET NIET

Dierbare Parochianen,
Uit contact met vele mensen en gezinnen
moet ik toch besluiten en bekennen dat er op
deze wereld verschrikkelijk veel lijden is. Ik
zou in dit briefje eens een opsomming willen
geven van alle soorten van lijden, lichamelijk
en moreel lijden. Laat me maar even opnoe-
men: zorgen allerhande, onrecht en teleur-
stelling, ziekte, zwakheid en ouderdom, ach-
terlijkheid en krankzinnigheid, angsten, werk-
loosheid en gebrek aan arbeidsvreugde, ar-
moede, honger en uitbuiting, verslaving en ge-
mis aan vrijheid, discriminatie, oorlogen, na-
tuurrampen, verlatenheid en vereenzaming,
onbegrip en gebrek aan aanvaarding, kinder-
loosheid, echtscheiding, stervensnood en rouw.
Och, kom, wat een serie al, zoveel namen, zo-
veel stromen van leed. In menig gelaat staan
zorg en lijden zo duidelijk geschreven, dat
men ze al van ver kan aflezen. En let op : het
getal van degenen die hun kommer verbergen
achter eer. glimlach is nog veel groter. We
mogen terecht zeggen: .. Er is geen huis, of
het heeft zijn kruis".
Beste mensen, we mogen het zekerlijk niet
laten zo bij een opsomming van al dat lijden,
dit ware niet schoon, we moeten tenminste
een poging doen om een antwoord te geven.
Dit zullen we dan eens samen bespreken in
een volgend parochieblad. Waarom al dat lij-
den, waarom al dat leed?



PRIESTER VAN DIENST (v. 4 tot 10 febr.)
E.H. Maes, past. Krombeke Tel. 4001 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (4 februari)
Dokt. Vulsteke Tel. 422791
Veearts Goethals Tel. 300267
Apoteek E. Regheere - Preven
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 2 februari· O.L.Vr. lichtmis
8 u. H. mis v. overl. echtg. (KV.)
Zaterdag 3 februari· H. Blasius
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot uit

dank (O.C.)
19 u. 2de Gez 6-wekenmis v. Anna Be-

nouwt, echtgte v. Jozef Carlé
Zondag 4 februari
8 u. Gez. gem. mis V.d. parochianen
10 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Adrienne

Verhille, wed. v. Prosper Gheldof
Maandag 5 februari· H. Agatha
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid (G.)
Dinsdag 6 februari· H. Amandus
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.H.)
Woensdag 7 februari
8 u. H. mis v. overl. familie (O.A.)
Donderdag 8 februari
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (G.S.)
Vrijdag 9 februari
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (Kv.l
Zaterdag 10 februari· H. Scholastica
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. Grot en

St. Antonius (O.C.)
19 u. Gez. mis V.d. leden en overl. le-

den V.d. Schuttersgilde St. Sebas-
ti aan

Zondag 11 februari
8 u. Gez. Gem. mis V.d. parochianen
10 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Julia Leb-

be, Wed. v. Remi Oehondt

Ons
Parochieblad
Proven
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Nog een geboorte meer in 1978
Namelijk: Eddy Parreyn, z.v. Romain en Yvette
Rousseeuw, Provenplein 32, Proven. Zo heb-
ben we een geboortecijfer van 17 in 1978 in
plaats van 16. Excuus voor vergetelheid.

Week van de soldaat
Van 3 tot 11 februari. Deze week moeten we
toch speciaal eens denken op onze soldaten
uit onze parochiegemeenschap. Daarom wil-
len we hier graag eens hun naam vermelden:
- Carton Rik, Graaf van Hoornweg 18,

met werkelijke dienst op 02.10.1978
- Corneillie Jan, Krombekeplein 22,

met werkelijke dienst op 01.12.1978
- Debeer Pol, Couthoflaan 17,

met werkelijke dienst op 03.11.1978
- Debergh Eddy, Couthoflaan 40,

met werkelijke dienst op 01.06.1978
- Hahn Rik, Couthoflaan 44,

met werkelijke dienst op 01.06.1978
- Lemahieu Luc, Obterrestraat 73,

met werkelijke dienst op 02.01.1979
- Lobelle Johan, Blekerijweg 20,

met werkelijke dienst op 01.09.1978
- Parmentier Eddy, Roesbruggestraat 7,

met werkelijke dienst op 01.02.1979
- Pyfferoen Jacques, Krombekeplein 21,

met werkelijke dienst op 01.12.1978
- Vanderhaeghe Dirk, Bankelindeweg 19,

met werkelijke dienst op 01.12.1978
- Vanthournout Frans, Blasiusstraat 85,

met werkelijke dienst op 01.06.1978
Lichting 1979
- Descamps Marc, Couthoflaan 15,

met werkelijke dienst op 01.03.1979

Wat is soldaat worden?
Over het algemeen zie ik het zo. Soldaat
worden is ook terechtkomen in een speciaal
midden. Een kazerne met al haar speciale
geplogenheden! Samenleven met jonge men-
sen, van alle slag, met of zonder manieren,
sympathiek of antipathiek, gelovig of ongelo-
vig, van stad en land, hoogstudenten naast
kleine handlangers. Samenleven op een sol-
datenkamer met 8 of 10 man is niet meer
thuis wonen op een gezellig persoonlijk ka-
mertje met eigen cachet! Dan is het samen-
leven met drinkeboers, "militaire reglemen-
ten", sankties en tuchtstraffen ondergaan;
wacht kloppen in de eenzaamheid; verlof kwijt-
spelen en 400 km van huis zijn, enz. Het zijn
allemaal dingen die voor een groot gedeelte
van de vrije jeugd uit de welvaartmaatschap-
pij hard en soms te hard aankomen. Met al
de gevolgen vandien ! Dikwijls met als reaktie
en als enige vluchtheuvel de kantine of/en
vandalenstreken die men soms duur moet
betalen!

Bond der bejaarden· Hartenstroef
Uitslag der kaarting van 25 jan. Er waren 80
aanwezigen. 9 behaalden 3 partijen:
1. Alleman Rosanne
2. Goudenhoofd Urbain
3. Bournaillie Irma
4. Decaesteker Alice

5. Vandenbroucke Irma 277 pt.
6. Ferijn Joseph 268 pt.
7. Nuttens Furcy 268 pt.
8. Huyghe Julienne 267 pt.
9. Goudenhoofd Germain 235 pt.
De volgende kaarting op donderdag 8 febr.

Gedachten en spreuken
- Het leven is kei hard, maar onze voorouders

konden al keien bewerken
- Een H. Mis is soms niet mis.
- Om goed te slapen heb je nodig:

een goed bed en geen problemen.
- Neem het geld en het weer weg en de

mensen kunnen over niets meer praten.
- Iemand sterft en de anderen zeggen:

ja, dat is het leven.

Voetbalnieuws
Wanneer het weer het toelaat worden volgen-
de wedstrijden gespeeld:
Sen.: T.S.C. - R.C. Comines om 15 u.
Res. A: T.S.C. - F.C. Langemark om 9.30 u.
Res. B: Brielen Sp. - T.S.C. om 9.30 u.

vertrek om 8.30 u.
Knapen: F.C. Langemark - T.S.C. om 14.30 u.

vertrek te 13 u.

331 pt.
328 pt.
315 pt.
290 pt.

Briefke van uw pastoor
WAAROM?

Dierbare Parochianen,
U herinnert zich wel, dat ik in mijn vorig brief-
je een hele opsomming heb gegeven van alle
soorten van lijden en miserie bij de mens op
deze wereld. De vraag die dan zeer dikwijls
bij vele mensen gesteld wordt is deze: Waar-
om ? - Hoe kan God dit toelaten?
Wat kan ik daar op antwoorden. Een ding is
zeker: voor gelovige mensen is het lijden
misschien nog een groter probleem dan voor
ongelovigen. Gelovige mensen immers ge-
loven in een God die liefde is en Vader heet.
Maar, zeggen ze, hoe kan een goede vader
zijn kinderen zien lijden, vooral als zij onschul-
dig zijn en het niet verdienen? Wanneer heb
ik dat verdiend? - zegqen de mensen dan:
, ik heb toch altijd goed geleefd, altijd trouw
mijn plichten vervuld, 'k ben altijd goed ge-
weest voor de mensen, en nu moet mij zo
iets overkomen ... Waarom? " - Ja, in si-
tuaties van lijden wordt God dikwijls een
probleem. We gaan twijfelen aan zijn bestaan
ofwel worden we agressief of opstandig te-
gen God. 't Is niet rechtvaardig. 't Is voor de
een veel beter dan voor de ander! Openlijk
of bedekt gaan we God aanklagen, Hem ter
verantwoordlnq roepen voor het tribunaal van
ons mensenverstand.
Ik wil nog even uw aandacht trekken op Job.
U hebt nog gehoord van Job. Job was een
onberispelijk, rechtschapen en godvrezend
man, wars van alle kwaad. Toch werd hij door
God zwaar beproefd.
In alle geval meen ik voorzichtig te mogen
uitspreken: "Alle kristelijk leven is naar het
voorbeeld van Jezus: zijn kruis opnemen en
vastberaden de weg van Christus gaan".



PRIESTERVAN DIENST (v. 11 tot 17 febr.)
E. H. Ollivier, Pastoor Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (11 februari)
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Busschaert. Tel. 44.53.63
Apoteek Samyn, Roesbrugge.
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 9 februari
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 10 februari . H. Scholastica
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. Grot en

St. Antonius (O.C.)
19 u. Gez. mis V.d. leden en over!. le-

den V.d. Schuttersgilde St. Sebas-
ti aan

Zondag 11 februari
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Julia Leb-

be, Wed. v. Remi Oehondt
Maandag 12 februari
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid (G.)
Dinsdag 13 februari
8 u. H. mis v. over!. familie (O.A.)
Woensdag 14 februari· H. Cyrillus
8 u. H. mis v. over!. moeder (M.O.R.)
Donderdag 15 februari
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot (G.S.)
Vrijdag 16 februari
8 u. H. mis v. over!. echtg. (K.V.)
Zaterdag 17 februari
8 u. H. mis t.e.v. de Godd. Vzheid en

O.L.Vr. V.d. grot (C.)
19 u. Gez. mis V.d. families die in 1978

een kindje in 't gezin ontvingen (met
uitdeling v. herinneringsprentjes)

Zondag 18 februari
8 u. Gez. gem. mis V.d. parochianen

Ons
Parochieblad
Proven

8e Jaargang Nr 6 10 februari 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

10 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Sylvain
Joos, echtg. v. Madeleine Staelen.

Aankomsten
- Magry Albertine, wed. Fauvercq Theophiel,

Provenplein 28 - van Poperinge, leperstr. 129
- Capon Monique, Blekerijweg 84

van Wervik, Groenesprietstraat 5
- Frans Loonis, Roesbruggestraat 18

van Vlamertinge

Vertrokken
- Gantois Freddy, Obterrestraat 5

naar Watou, Galgestraat 3
- Corneillie André - Vandewalle Maria en zoon

Hugo, Canonstr. 12 - naar Ingelmunster,
Jan Breydelstraat 2

Verhuizing
- Duflou Alice en kinderen Louis, Maria en

Guido, naar Obterrestraat 5, komende van
Roesbruggestraat 18.

K.L.J. nieuwsjes
Ook dit jaar zorgt de KLJ. voor een fantas-
tische Ouderavond, en dit op zaterdag 10 febr.
'79 in de Zaal "St. Elooi " om 20 u. en op zon-
dag 11 febr. '79 in de parochiezaal te Krombe-
ke om 19.30 u. Iedereen, jong en oud, wordt
uitgenodigd naar deze avond vol sketch, hu-
mor, dans, muziek en ambiance.

Reis naar Molveno
Dit jaar trekken we van 30 juli tot 5 aug. naar
het zonnige Italie, meer bepaald naar de ge-
kende streek van Molveno. Inschrijvingen zo
vlug mogelijk bij Willy Neuville, mits betaling
voorschot van 2.000 fr. Totale prijs van deze
8-daagse reis bedraagt 8.800 fr.

Namens het bestuur

Boerengilde Proven
Algemene vergadering op dinsdag 15 februari
'79 om 20 u. in de Zaal "St. Elooi ". Uiteenzet-
ting door de Heer Pol let, Inspecteur Cera
over financieringsmogelijkheden in de land-
bouw, kredieten, waarborg en tussenkomst
L.I.F., sanering woningen, enz.

Dankmis voor de moeders
We mogen nu reeds aankondigen dat de dank-
mis voor de jonge moeders, die in 1978 een
kindje in 't gezin ontvingen, zal gedaan wor-
den op zaterdagavond 17 febr. as .. om 19 u.
Toekomende week schrijven we de uitnodi-
ging in het parochieblad.

Brandweer Proven dankt
Alle huisgezinnen ereleden, alsook de huisge-
zinnen leden van Proven en Krombeke voor
het vriendelijk onthaal en voor de geldelijke
steun welke ze aan het vrijwillig brandweer-
korps hebben willen gunnen. De ontvangsten
waren merkelijk beter dan vorige jaren, en
het spreekt vanzelf dat deze gelden nogmaals
voor brandweerdoeleinden zullen gebruikt wor-
den.

We nemen de gelegenheid te baat U allen
van harte te danken.

Het bestuur van het brandweerkorps

Voetbalnieuws
4de Provinciale E T.S.C. - R.C. Comines : 4-2
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen.: R.w. Hollebeke - T.S.C. te 15 u.

Vertrek te 13.30 u.
Res. : Sp. Dikkebus - T.S.C. A te 9.30 u.

Vertrek te 8.15 u. stipt
Res. : T.S.C. B - F.C. Westouter te 9.30 u.
Knapen: T.S.C. - S.K. Vlamertinge te 14.30 u.

Gedachten en spreuken
- God telt je dagen niet, maar weegt ze,

zo heb je iedere tegenslag nodig
om aan je kilo's te komen.

- Het is voor ieder mens op de wereld
altijd iets, gelukkig maar ...
want niets is niets.

- Een mens, zie ik, hoeft niet in het geld te
zwemmen, maar pootje baden vind ik wel
heerlijk.

- Wie met niets begint kan met veel eindigen,
maar wie met veel begint kan ook met niets
eindigen.

- Als je iets deelt, smaakt het altijd beter
dan dat je alles zelf opeet.

- Mens toch, zeg niet altijd
dit of dat moet veranderen,
verander eerst jezelf

- Een huis wordt gebouwd met stenen,
een thuis met liefde.

- Dingen in gedachten zijn altijd mooier
dan in werkelijkheid.

- Is het rechtbank of geldbank ?

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

Er was een langdurige zieke die mij zei: Mr.
Pastoor, 'k zou toch zó gaarne eens naar de
kerk komen ... Ik dacht seffens bij me zelf:
welk een schoon en groot en welgemeend
verlangen van die zieke naar de kerk. Maar
helaas, ze kan niet komen nu omdat ze ziek is.
En er zijn van de anderen kant zovelen die
God zij gedankt overlopen van gezondheid,
die kunnen komen naar de kerk, en die spijtig
genoeg niet komen. En nochtans: heilig steeds
de dag des Heren blijft altijd voort bestaan.
Wat heb ik dan aan die zieke geantwoord die
verlangt naar de kerk te komen? Ik heb ge-
zegd: "hier in uw huis heb je een stukje
mooie kerk. Hier in uw huis ondervindt men
echt" kerk zijn". Ik heb dat" kerk zijn" voor
die mensen een beetje moeten uitleggen al-
dus: U die ziek zijt verdraagt dag na dag ver-
duldig en gelaten het offer van uw ziek zijn.
En van den anderen kant: zij die U verzorgen,
doen het met de meeste toewijding dag en
nacht. Als dit van weerskanten geen echt
" kerk zijn" is. Ja, hier in uw eigen huis, dier-
bare zieke, bestaat er een echte kerkgemeen-
schap.



PRIESTER VAN DIENST (v. 18 tot 24 febr.)
E.H. Declercq, pastoor Harinqe Tel. 300609
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (18 februari)
Dokt. Vandercruysse Tel. 300647
Veearts Vandenberghe Tel. 3381 61
Apoteek Vanacker - Leisele
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 16 februari
8 u. H. mis v. over!. echtg. (K.v.)
Zaterdag 17 februari
8 u. H. mis t.e.v. de Godd. Vzheid en

O.L.Vr. v.d. grot (C.)
19 u. Gez. mis v.d. families die in 1978

een kindje in 't gezin ontvingen (met
uitdeling v. herinneringsprentjes)

Zondag 18 februari
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Sylvain

Joos, echtg. v. Madeleine Staelen.
Maandag 19 februari
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid (G.)
Dinsdag 20 februari
8 u. H. mis v. over!. familie (D.A.)
Woensdag 21 februari
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius (V.C.)
Donderdag 22 februari
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot (G.S.)
Vrijdag 23 februari
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 24 februari
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en O.L.

Vr. v.d. grot (C.)
19 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. André

Vanthournout
Zondag 25 februari
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Adrienne

Verhille, wed. v. Prosper Gheldof

Ons
Parochieblad
Proven
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Omhaling voor de melaatsen
bracht de zeer mooie som op van 11000 fr.,
waarvoor onze welgemeende dank. Er kwam
nog als gift 1000 fr. bij in de bus van de pas-
torie. Maakt dus samen 12000 fr. Dank.

Wie wordt uitgenodigd
Tot de lichtmisplechtigheid in de avondmis
van zaterdag 17 februari '79 's avonds te 19 u.
worden uitgenodigd: al de vaders en moe-
ders, peters en meters en familie van de
kindjes wier namen volgen:

1. Sieglinde De Grendel. 4e k.v. Bernard en
Charlotte Battheu, Roesbruggestraat 17

2. Caroline Dennekin, 2e k.v. Jean-Marc en
Geneviève Wollaert, Blekerijweg 32

3. Iise Deturck, 2e k.v. André en Albine Gom-
beir, Mazemanlaan 14

4. Frank Goethals, 2e k.v. Frans en Erica
Regheere, Obterrestraat 14

5. Vannessa Gruwez, 1e k.v. Willy en Liliane
Deloz. Roesbruggestraat 35

6. Fanny Vanoost, 3e k.v. Guido en Yvette
Techel , Blokstraat 12

7. Nele Theunynck, le k.v. Johan en Chris-
tine Cardoen, Obterrestraat-54- - -

8. Eddy Parreyn, Se k.v. Romain en Yvette
Rousseeuw, Provenplein 32

9. Ann Boeraeve, 1e k.v. José en Rita Heens,
Blekerijweg 41

10. Charlotte Demaeght, 1e k.v. Bertin en
Christina Dewippe, Blokweg 12

11. Thomas Blondeau, 1e k.v. Serge en Fran-
coise Dewulf, Blekerijweg 21

12. Johnny Veniere, 1e k.v. Frans en Magda
Elslander, Provenplein 22

13. Nancy Vandeputte, 2e k.v. Jozef en Elza
Danneel, Blekerijweg 30

14. Björn Vereecke, 1e k.v. Paul en Myriam
Vandromme, Blasiusstraat 101

15. Yves Leeuwerek, 1e k.v. Leon en Rita
Milleville, Alexisplein 19

16. Virginie Catel, le k.v. Eddy en Nadine
Struye, Alexisplein 1

17. Stefaan Deturck, 3e k.v. André en Albine
Gombeir, Mazemanlaan 14

Wil zo goed zijn plaats te nemen in de eerste
rijen van de middenbeuk vooraan. Voor een
keer is het misschien wel mogelijk een thuis-
wachter te hebben, zodat vader en moeder
en familie samen kunnen komen. Doe a.U.b.
uw best daarvoor. Aan de offerande van de
mis worden herinneringsprentjes uitgedeeld.
Alle vaders en moeders, peters en meters ton
familie: hartelijk welkom.

Bond der Bejaarden· Hartenstroef
Uitslag der kaarting. Er waren 84 aanwezigen.
11 behaalden 3 partijen:

1. Surgeon Maurice - 448 pt.
2. Lamaire Zulma - 425 pt.
3. Elslander Gaston - 388 pt.
4. Goussey Camiel - 317 pt.
5. Veniere Maurice - 299 pt.
6. Hahn Abel - 289 pt
7. Vanrentergem René - 279 pt.
8. Peperstraete Gery - 275 pt.
9. Merlevede Martha - 261 pt.

10. Morreel Valère - 251 pt.
11. Maes Silvère - 180 pt.
De volgende kaarting op donderdag 22 febr.

Boerengilde Proven
Er is algemene vergadering op vrijdag 16 febr.
'79 om 20 u. in lokaal "St.-Elooi".
Spreker: Heer Pollet, inspekteur CERA.
Onderwerp: financieringsmogelijkheden in de
landbouw. Betreft: kredieten en waarborgen
en voorwaarden L.I.F. Rente en waarborg, enz.

Vogelpikwedstrijd
Op zaterdag 24 februari '79 in Café "De Bas-
cule ". Inschrijving 20 fr. Aanvang om 19 u.
5000 fr. prijzen.

Prins karnaval
Op zaterdag 17 febr. '79 vindt voor de 7e maal
de prins karnaval-verkiezing der landelijke ge-
meenten plaats in zaal "De Lovie " te Proven,
Dit jaar worden de Provense kleuren verde-
digd door Marc Kerckhof. En de Krombeekse
kleuren worden verdedigd door Frans Van-
thournout.
Iedereen die op die avond wil helpen aan de
optocht in de zaal is welkom. Karnavaleske
kledij is hiervoor van het hoogste belang.

Brandweerbericht
In de loop van de maand rnaart 1979 zal door
de westvlaamse brandweerschool een lessen-
cyclus voor stagair-brandweermannen inge-
richt worden. Deze lessen reeks zal gegeven
worden tijdens de week-ends in het lessen-
centrum te Poperinge. (brandweerarsenaall
De personen welke begeren deze lessen te
volgen tussen 18 - 35 jaar kunnen hun naam
dringend opgeven bij André Pareyn of Gerard
Ryon, waar ook verdere inlichtingen kunnen
bekomen worden.

Briefke van uw pastoor
KAARSEN

Dierbare Parochianen,
Ik meen U te mogen schrijven dat er meer
licht nodig is in de wereld. Daarom laten we
elk onze lichtmiskaars eens aansteken, opdat
het wat klaarder zou worden in onze duistere
wereld met veel donkere wolken boven ons
hoofd. Dreigende, donkere wolken, die de
mens met reden onrustig maakt.
De wereld is als de Franse bokser Groesi
destijds, die knock-out werd geslagen. Toen
hij stervend werd weggedragen uit de ring,
midden doodse stilte, alleen onderbroken door
de snikken van zijn moeder en verloofde, mur-
melde de arme jongen zijn laatste woorden:
" II fait si obscur. - Het is zo donker. "
Ja, het is zo duister, zuchten miljoenen men-
sen, geslagen in ellende en verlatenheid. Het
is zo duister, mopperen miljoenen jongens en
meisjes tegen de ouderen, geef ons toch een
ideaal om naar te leoven. Het is zó duister,
jammeren de ouders, wat moet er van onze
kinderen geworden ... ?
Wat wil de Heer van ons? Dat wij onze kaars
aansteken. Zo schijne uw licht voor de men-
sen, dat zij uw goede werken zien, en uw
Vader verheerlijken die in de hemel is.



PRIESTER VAN DIENST (v. 25 febr. tot 3 mrt.)
E.H. Vanden Abeele past. Roesbr. Tel. 300374
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAG DIENST (25 febr.)
Dokt. Neuville Tel. 300338
Veearts Vulsteke Tel. 3341 17
Apoteek Vanacker - Leisele
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 23 februari
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 24 februari
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en O.L.

Vr. v.d. grot (C.)
19 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. André

Vanthournout
Zondag 25 februari
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. 6de Gez. 6-wekenmis v. Adrienne

Verhille, wed. v. Prosper Gheldof
Maandag 26 februari
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid (G.)
Dinsdag 27 februari
8 u. H. mis v. over!. familie (O.A.)
Woensdag 28 februari - Aswoensdag
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (C.)
Donderdag 1 maart
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot (G.S.)
Vrijdag 2 maart - Z. Karel de Goede
8 u. H. mis v. over!. echtg. (K.v.)
Zaterdag 3 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en St.

Kristoffel (gevers)
19 u. Gez. mis v. Geert Christiaen v.d.

Chiro Proven
Zondag 4 maart -

1ste zondag v.d. Vasten
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Desomer,

echtg. v. Martha Ouaghebeur

Ons
Parochieblad
Proven

8e Jaargang Nr 8 24 februari 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Spijtige Vergetelheid
Bij het overlezen van de lijst der overledenen
te Proven in 1978, verschenen in nr. 2 van
•.Ons Parochieblad Proven" dit jaar, stel ik
nu vast dat ik één overledene heb vergeten
aan te geven bij de drukker, namelijk: Irma
Standaert, echtgte van Georges Decaesteker.
Daarvoor vraag ik aan betrokken familie ver-
ontschuldiging.

Oudstrijders 40-45
De oudstrijders 40-45, die gemobiliseerd ge-
weest zijn en nog niet beschikken over •.het
statuut van de gemobiliseerde" kunnen dit
nog bekomen maar moeten zohaast mogelijk
een aanvraag doen, daar de termijn van aan-
vraag weldra zal afqesloten worden. Aan dit
statuut zal een rente verbonden worden. Oud-
strijders - qernobillseerden, stel niet uit om
u in reqel te stellen.
Inlichtinqen en formulieren te bekomen bij
Meester Pareyn tot 31 maart 1979.

K.V.L.V. Proven
1. Gaarne nodigen we :J uit op de jaarlijkse

kookiessen van onze vereniging. Dit jaar:
.. Fruit en Gebak" door M. Veys-Vanden-
dorpe, een zeer goede lesqeefster.
Data: donderdag 22 februari en maandag
26 februari, telkens om 13.30 u. in zaal
St.-Elooi. Iedereen die aanwezig is, krijgt
de recepten.

2. Maandag 5 maart om 20 u. in zaal St.-Elooi
Algemene vergadering. Onderwerp: •. Leef
uzelf gezond". Daarna bolling door de uil.
We verwachten alle leden .

In de Heer ontslapen
Maurice Dumon, echtg. v. Maria Devos, over!.
te Poperinge, zat. 17 febr. '79 in de leeftijd v.
83 j. en die donderdag 22 febr. '79 om 10 u.
te Krombeke wordt begraven.

Aswoensdag
Op woensdag 28 februari wordt de vasten in-
gezet. Het blijft een tijd van boetvaardigheid,
nu wellicht meer dan vroeger. Wie de inkeer,
de vastenbiecht en de boete afschaft, schaft
het Evangelie af. Daarom nodigen we ons
mensen uit op aswoensdag naar de mis te
komen om er vroom en gelovig een askruisje
te ontvangen.

Kruiswegoefening
Het zou goed zijn moesten enkele mensen
binst de vasten de kruiswegoefening terug in
ere brengen. Daarom stellen we voor iedere
woensdagavond in de vasten om 18.30 u. te
beginnen met Aswoensdag de kruiswegoefe-
ning te volgen in de winterkapel.

Jan Vandenbroucke vraagt
Dringend voor zijn Missiegebied Zaïre: kleed-
jes, bloesjes en broekjes voor kinderen van
4 tot 5 jaar.
U kunt uw pakjes afgeven bij Mevr. Vander-
haeghe-Busschaert, Obterrestraat 25, Proven.
Besten dank.

Marc dankt
alle sympathisanten die hem op 17 febr. de
ganse avond daadwerkelijk gesteund hebben.
Hartelijk dank.

V.K.S.J. Proven
Zondag a.s. 25 febr. '79 om 14 u., vergadering
voor 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.

Voetbalnieuws
SENlORS : Neerwaasten - T.S.C. 1 - 1
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen.: E. Beselare - T.S.C. om 15 u.

vertrek te 13.30 u.
Res. A: Brielen Sp. - T.S.C. om 9.30 u.

vertrek te 8.30 u.
Res. B: T.S.C. - F.C. Poperinge om 9.30 u.
Knapen: T.S.C. - Houthulst om 14.30 u.

Briefke van uw pastoor \
UITNODIGING

Dierbare Parochianen,
Dit keer besteat mijn briefje eerder in een
uitnodiging tot de godsdienstige bezinnings-
avonden gedurende de vastentijd 1979.
Hier volgt een schoon en doenlijk programma.
Poperlnqe, zaal St.-Stanislascollege, Deken
De Bolaan - Aankomst 19.45 u. - Begin 20 u.
- Donderdag 1 maart 1979

.. Bewuste christenen! .. door E.P. Schots-
mans C.SS.R. uit Gent. -
Woensdag 7 maart 1979
.. Wie zegt gij dat ik ben? .. door E.P. Jan
Lambrecht S.J., Prof. in Leuven.
Woensdag 21 maart 1979
.. Zo zult gij bidden: •.Onze Vader" door
E.H. Romain Demeyer, Prof. Groot Semina-
rie te Brugge

- Telkens rond 21.30 uur: Eucharistieviering
in de kapel van het college. Einde 22 uur.

Dit is een hartelijke uitnodiging voor U ! Voor
volwassenen en groter wordende jeugd.

Dezer dagen worden vastenkalenders ten hui-
ze besteld, waarvan de titel luidt .. Veertig
dagen lang" Ik geloof in de mensen van Pro-
ven en daarom durf ik U vragen dat U deze
vastenkalender (die ik besteld heb voor U, en
die U gratis ontvangt) met een nageltje zoudt
vasthechten aan de muur op een goed zicht-
bare plaats in de keuken. Mocht U iedere
dag van de vasten een blaadje afscheuren
en de tekst op de vóór- en achterkant van ie-
der blaadje lezen. Deze lezing kan nuttig zijn
om ons dagelijks iets te ontzeggen: 't zij aan
tafel eten of drinken, nagerechtjes, snoep be-
sparing in verwarming of verlichting, roken,
benzine, enz. Wat zouden we al niet kunnen
uitsparen en opzij leggen om te geven aan:
•. Broederlijk Delen" voor de armen in de
wereld die doodgaan van de honger. En ook
wij zelf zouden er oersoonlijk veel voordeel
bij hebben wat onze kostbare gezondheid be-
tref. Laat me U herinneren de woorden van
Christus: •.Zalig zijt gij die nu honger lljdt "
maar Christus zei ook: .. Wee U, die nu ver-
zadigd zijt ...•.



PRIESTER VAN DIENST (v. 4 tot 10 maart)
E.H. Maes, past. Krombeke Tel. 4001 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (4 maart)
Dokt. Braem Tel. 422791
Veearts Goethals Tel. 300267
Apoteek Darras - Alveringem
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Donderdag 1 maart
10 u. P!. begrafenis v. Maria Vanthuyne
Vrijdag 2 maart - Z. Karel de Goede
8 u. H. mis v. overl. echtg. (Kv.l
Zaterdag 3 maart
10 u. P!. Begrafenis van André Ryon,
echtgenoot van Maria Mahieu.
19 u. Gez. mis v. Geert Christiaen V.d.

Chiro Proven
Zondag 4 maart -

1ste zondag v.d. Vasten
8 u. Gez. gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Desomer,

echtg. v. Martha Ouaghebeur
Maandag 5 maart
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid (G.)
Dinsdag 6 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot (C.)
Woensdag 7 maart
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.R.)
18.30 u. Kruisweg
Donderdag 8 maart
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (G.B.)
Vrijdag 9 maart
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot (K.v.)
Zaterdag 10 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot en St.

Kristoffel (gevers)
19 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Anna Be-

nauwt, echtgte v. Jozef Carlé

Ons
Parochieblad
Proven
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Zondag 11 maart
- 2e zondag v.d. vasten

8 u. Gez. Gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Adrienne Verhille,

Wed. v. Prosper Gheldof .

Geboorte
Sidny Leys, d.v. Hugo en Noëlla Derycke, Ma-
zemenlaan 17, Proven. (geb. te Poperinge)

In de Heer ontslapen
- Maria Vanthuyne, d.v. wijlen Constant en

Farylde Baesen, overl. te Poperinge op vrij-
dag 23 februari '79 in de leeftijd van 79
jaar en die donderdag 1 maart '79 om 10
uur te Proven wordt begraven.

- Hektor Demol, echtg. v. Laura Gauquie,
overl. te Abele-Poperinge, woensdag 21 fe-
bruari '79, in de leeftijd van 78 jaar en die
dinsdag 27 februari '79 in Abele om 10 uur
werd begraven.

- André Ryon, echtg. v. Maria Mahieu, overl.
te leper, dinsdag 27 februari in de leeftijd
van 64 jaar en die zaterdag 3 maart '79 om
10 uur te Proven wordt begraven.

V.K.S.J. - Chiro : karnaval
Zondag 11 maart: karnaval voor alle leden van
de Chiro en V.K.S.J. Ook niet-leden zijn harte-
lijk welkom. Om 14 u. aan "De Croone ".
Iedereen verkleedt zich.

Aflevering van taksplaten '79
Voor Proven in het Gemeentehuis op maan-
dag 5 maart van 14.30 u. tot 16.30 u.
De prijzen voor uw gemeente zijn:
Rijwielen: 160 fr.
Tandems: 320 fr.
Motorfietsen (max. 150 cc.) : 311 fr.

(151 tot 250 cc.) : 391 fr.
De rijwielplaten voor personen beneden de
14 jaar (geboren in 1965 en volgende jaren)
dienen niet hernieuwd te worden.

De chiro wordt uitgenodigd
De Chirojongens, samen met de leiders, wor-
den uitgenodigd tot de Eucharistieviering voor
Geert Christiaen op zaterdag 3 maart 1979
's avonds om 19 u. Wil plaats nemen in de
middenbeuk, na de familie.

Harde taal!
"Wee U, die nu lacht, eens zult ge klagen
en wenen ",
De een eet, de ander kijkt toe: zó worden
revoluties geboren.

Bond der bejaarden - Hartenstroef
Uitslag der kaarting van 22 februari.
94 Aanwezigen. 10 Behaalden 3 partijen:
Lamaire Zulma 422 p. - Goussey Camiel 399 p.
Butaye Marcel 324 p. - Nuttens Fursy 358 p.
Vanengelandt Daniël 286 - Regheere Firmin 280
Vandenbroucke Irma 262 p.
Planquel Maurice 234 - Cayzeele Etienne 220
Dewippe Martha 219 p.
Volgende kaarting : donderdag 8 maart.

Een beleefde vraag
Mag ik met het woordje a.u.b. erbij vragen:
gebruik en lees binst de Vasten de vasten ka-
lender. Denk na op de spreuken, oordeel zelf
en handel volgens uw geweten!

Gemeentelijk bericht
Teneinde de goede gang van zaken te regelen
en om het belang van de inwoners van Pro-
ven te verzekeren o.a het behoud van de be-
staande zitdagen op het gemeentehuis, wordt
bij dit bericht gevraagd dat ieder belangheb-
bende bij geboorte, overlijden, aankomst in en
vertrek uit de gemeente, huwelijk, de plaatse-
lijke secretaris zou inlichten zelfs voor het
bepalen van nieuw of verandering van oud be-
roep, pensioenen, militie, enz.
Dit wordt onder meer vereist voor het bijhou-
den van de bevolkingsfichen, kiezerslijsten,
pensioenregeling, enz.
De zitdagen zijn iedere week de dinsdag-
woensdac- en zaterdagvoormiddag van 8 tot
12 uur, en de donderdagnamiddag van 1.30 u.
tot 5.30 u.

Wat is vasten?
Zich beperken in eten en drinken en nog in
sommige andere dingen om het te geven aan
de armen.
Want, rijkdom maakt eenzaam.
maar armoede maakt solidair.

Wat is het schoonste?
Geloof me, dat is het schoonste van het men-
selijk bestaan, anderen gelukkig maken.

K.V.L.V. Proven
Wijziging: de algemene vergadering gaat door
op zondag 4 maart om 13.30 u. in plaats van
maandag 5 maart.

Voetbalnieuws
Res. : T.S.C. B. - F.C. Poperinge (studax A.) 1-4
Brielen Sp - T.S.C. A. 1-2
Knapen: T.S.C. - Houthulst 0-10
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen. : Un. Abele - T.S.C. te 15 U.

Vertrek te 14 U.

Res. : S.K. Vlamertinge - T.S.C. A te 9.30 u.
Vertrek te 8.30 U.

Res. : T.S.C. B - B.S. Poperinge te 9.30 u.
Knapen: T.S.C. - Sp Kruiseke te 14.30 U.

Briefke van uw pastoor
ERNSTIG OF NIET!

Dierbare Parochianen.

Zo staat het geschreven: "er was eens een
rijk man, die in peper en fijn linnen gekleed
ging en iedere dag uitbundig feest vierde, ter-
wijl een arme voor de poort lag .. ! "
Beste mensen,: in een zelfde gazet las ik:
400 miljoen kindren lijden honger, ... en 'n
Amerikaan laat drie miljoen dollar na voor het
onderhoud van het grafmonument van zijn
renpaard. Als dat geen barbaarsheid is.
Zou het niet goed zijn, dat wij ook even be-
zinnen over onze eigen levenswijze.



PRIESTER VAN DIENST (v. 11 tot 17 maart)
E.H. Ollivier, past. Proven Tel. 300391
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (11 maart)
Dokt. Provoost Tel. 400020
Veearts Busschaert Tel. 445363
Apoteek Ascrawat - Lo
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 9 maart
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (Kv.)
Zaterdag 10 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en St.

Kristoffel (gevers)
19 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Anna Be-

nouwt, echtgte v. Jozef Carlé
Zondag 11 maart

. 2e zondag v.d. vasten
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Adrienne Verhille,

Wed. v. Prosper Gheldof .
Maandag 12 maart
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid (G.)
Dinsdag 13 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (C.)
Woensdag 14 maart
8 u. H. mis v. overl. echtgenote (A.M.)
Donderdag 15 maart
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (G.S.)
Vrijdag 16 maart
8 u. H. mis v. overl. echtg. (Kv.l
Zaterdag 17 maart· H. Patriek
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St. Kristoffel (gevers)
19 u. Se Gez. 6-wekenmis v. André

Vanthournout
Zondag 18 maart

. 3e zondag v.d. vasten
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
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10 u. Gez. mis v. Karel Verfaillie, echt-
genoot v. Paula Ramault VWo de mu-
ziekmaatschappij "De Volksvreugd"

Tot kind Gods gedoopt
Stefan Deturck, Z.V. André en Albine Gombeir,
Mazemanlaan 14 te Proven.

Moest het gebeuren
dat U nog geen vasten kalender bezit, dan kunt
U er een gratis bekomen in de pastorie.

Met de tanden
Een spreekwoord zegt dat wij ons graf graven
met onze tanden. Dit is zeker waar voor vele
mensen in de welvaartsmaatschappij. Onze
gezondheid zou best gediend zijn met wat
meer soberheid.

H. Vormsel en PI. Kommunie
Voor Proven op zondag 5 mei '79 te 10.30 u.

door professor W. Dumon die Vormselbedie-
naar is dit jaar. Vanaf toekomende week
woensdag 28 febr. '79 is er bijeenkomst in de
meisjesschool voor alle PI. kommuniekanten
en Vormelingen, dus iedere woensdag namid-
dag telkens te 17.30 U. Wij vragen de aandacht
van de betrokken ouders dat ze hun Vormeling
zoon of dochter daaraan zouden willen helpen
herinneren, zodat niemand in de bijeenkomst
afwezig is.

Bloemisterij Indevuyst
Laat weten dat uitzonderlijk verkeer toege-
laten is, en zijn bedrijf te bereiken is.

Schoolbericht
De kleine kinderen die wonen langs de cout-
hoflaan of aanpalende straten zullen voort
door een leerkracht afgehaald worden, zo-
lang dit, volgens de werken aldaar, met een
wagen mogelijk is.

Wat is Broederlijk Delen?
Broederlijk Delen is in de eerste plaats geen
kwestie van centen, maar van geloof. Wie ge-
looft zal ook geven.

Van uit het bisdom Brugge
wordt voorgesteld dat door de PI. Kommunie-
kanten en Vormelingen zowel jongens als
meisjes een bezoek zou gebracht worden bij
Mgr. de Bisschop te Brugge in de kathedraal.
Daar zijn alle Vormelingen en begeleiders
welkom, en daar ook zou de Bisschop de
Vormelingen aanspreken. Dit bezoek zou kun-
nen gebeuren in de maand april op een
woensdagnamiddag. Dit mooie voorstel zullen
we eerst noc eens in overweging nemen.

Spreuken en gedachten van een ander
- Een huis wordt gebouwd met stellen,

een thuis met liefde.
- De mens kan staan op zijn voeten,

en blijft bestaan door zijn handen
en gaat kapot door zijn hersens.

- Eén op duizend is niet veel,
maar toch beter dan niets.

Veronica?
Veronica wordt door liefde en medelijden ge-
dreven. Ze vergeet al wat haar omringt, ze
trotseert alle menselijk opzicht om aan een
uitgestotene, een ter dood veroordeelde, haar
liefde te bewijzen.
Nog zijn er miljoenen uitqestotenen, uitge-
buite, weggejaagde, verdrukte mensen, die
het gelaat van de Heer dragen, en die wach-
ten op een nieuwe Veronica die medelijdt,
troost, opbeurt en helpt.

Welk verschil is er tussen hard en
hart?

God geeft ons een hart om voor elkaar te
zorgen, elkaar lief te hebben. Maar hoe dik-
wijls hebben wij van ons hart een steen ge-
maakt.

Voetbalnieuws
Sen.: Un. Abele - T.S.C. 1 - 0
Res. A: S.K. Vlamertinge B - T.S.C. 1 - 3
Res. B : T.S.C. - B.S. Poperinge 2 - 3
Knapen: T.S.C. - Sp. Kruiseke 0 - 1
Wedstrijden voor volgend weekend:
SENlORS : T.S.C. - F.C. Westouter om 15 uur
Res. A: T.S.C. - Sassp. Boezinge om 9.30 uur
Res. B : Un. Abele - T.S.C. om 9.30 uur

vertrek om 8.30 uur
KNAPEN: vrij

Briefke van uw pastoor
ZE HADDEN GENOEG

Dierbare Parochianen,

Eerst een klein stukje Evangelie:
"en dan nam Hij de vijf broden
en de twee vissen,
sloeg zijn ogen ten hemel
en dankte God.
Dan brak Hij het brood
in stukken
en gaf ze aan zijn leerlingen
om ze uit te delen
aan de mensen,
Ook de twee vissen verdeelde Hij.
Ze aten allemaal
tot ze genoeg hadden ... "

Ja, beste mensen, dezelfde vraag stelt Jezus
aan ons: "hoeveel broden hebt gij? " - " Wat
bezit gij om te delen? "
Wij hebben wellicht nog meer dan vijf bro-
den en twee vissen om uit te delen aan de
armen, maar we kunnen er zo moeilijk af-
stand van doen. En nochtans, eens komt de
dag dat God ons heel ernstig rekenschap zal
vragen over ons gedrag op deze wereld, met
deze ene vraag: "Wat hebt gij gedaan voor
de geringsten van mijn broeders? "

Als er geen eerste stap is,
als er geen vijf broden zijn,
als niemand dankt en begint
te breken en uit te delen,
hoe kan er dan genoeg zijn voor iedereen .

Neem deze veertigdagentijd ernstig op. Volg
uw vastenkalender.



PRIESTER VAN DIENST (v. 18 tot 25 maart)
E.H. Declercq, pastoor Haringe Tel. 300609
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAG DiENST (18 maart)
Dokt. Vandenberghe Tel. 300637
Veearts Vandenberghe Tel. 3381 61
Apoteek Dubaere - Reninge
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 16 maart
8 u. H. mis v. over!. echtg. (KV.)
Zaterdag 17 maart· H. Patriek
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St. Kristoffel (gevers)
19 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. André

Vanthournout
Zondag 18 maart· 3e zon. v.d. vasten
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Karel Verfaillie, echt-

genoot v. Paula Ramault VWo de mu-
ziekmaatschappij "De Volksvreugd"

Maandag 19 maart· H. Jozef
8 U. H. mis V. over!. familie (0.)
Dinsdag 20 maart
8 U. H. mis V. overl. ouders (C.I.)
Woensdag 21 maart
8 U. H. mis t.e.v. de godd. \fzheid (B.T.)
Donderdag 22 maart
8 U. H. mis V. over!. ouders (D.V.)
Vrijdag 23 maart
8 U. H. mis V. over!. ouders (D.C.)
Zaterdag 24 maart· Maria boodschap
8 U. H. mis V. over!. ouders (RD.)
19 U. Gez. 6-wekenmis V. Gilbert Soe-

nen, echtg. V. Suzanne Mottrie.
Zondag 25 maart· 4e zon. v.d. vasten
8 U. Gez. mis V. Bertha Dewippe, echt-

gte V. Maurits Viaene VWo Vrienden
en Geburen

10 U. Gez. jaarmis V. Burgemeester Ba-
ron Charles d'Udekern d'Acoz

Ons
Parochieblad
Proven
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Chiro Proven
Zondag 18 maart, vergadering voor allen. Af-
spraak aan" Die Croone " om 14 uur.

Boerengilde Proven
Op donderdag 15 maart om 20 U. in lokaal
" St.-Elooi ". Onderwerp: huwelijksgoederen-
recht. Spreker: heer Henri d'Udekern d'Acoz.
Bond der bejaarden· Hartenstroef
Uitslag der kaarting van 8 maart '79. Er waren
78 aanwezigen. Behaalden 3 partijen:

1. Top Joseph - 410 pt.
2. Merlevede Martha - 315 pt.
3. Bournaillie Irma - 310 pt.
4. Peperstraete Gery - 295 pt.
5. Deturck Honoré - 294 pt.
6. Goudenhooft Gerrnaln - 286 pt.
7. Vanhoutte Raphaël - 254 pt.
8. Vandenbroucke Omer - 251 pt.
9. Lootens Gabriëlle - 247 pt.

10. Goudenhooft Urbain - 215 pt.
11. Gantois Albert - 208 pt.
De volgende kaarting op donderdag 22 maart.

Tafelgebed
Heer,
wij vragen Uw zegen over ons
en over deze maaltijd.
Wij danken U
voor het eten van elke dag,
help ons ook te delen
met hen die te weinig hebben. "

Bidden alleen helpt niet. Laten we de daad bij
het woord voegen.

Wat gebeurt er met het geld dat U
geeft

Het is goed dat de mensen weten wat er ge-
beurt met hun geld dat ze geven voor "broe-
derlijk delen". Ziehier nu een klare uitleg:
In 1978 werd, dank zij de inzet van velen, in
ons decanaat Poperinge een bedrag verza-
meld van 1.648.908 fr. voor Broederlijk Delen.
De gekozen projekten werden verwezenlijkt:
Streekontwikkeling in BwamanJa (Zaïre), vor-
ming van arbeiders in Brazilië en gemeen-
schapsontwikkeling in Paraguay.
In 1979 helpen wij Bolivië (een der armste
landen der wereld).
RADIOSCHOLEN VAN SAN GABRIEL voor in-
dianenvorming: 259.000 fr. De Aymara-india-
nen in Bolivië leven afgezonderd en verlaten
in mensonwaardige omstandigheden op gemid-
deld 4.000 m hoogte. Langs radioscholen
brengt men ontwikkeling en lotsverbetering.
PLATTELANDSONTWIKKELING DOOR ROND-
REIZENDE PLOEG in Amazonestreek van Man-
do (Noorden). Beloofde bijdrage: 400.000 fr.
24 nederzettingen langs de waterlopen van het
Amazonegebied worden door vier ploegen
mensen bezocht. Ze geven lessen over alles
en nog wat!
LANDARBEIDSOPVOEDING door CIPCA (Cen-
trum voor onderzoek van het plattelandsvolk)
vanuit LA PAZ. Beloofd: 420.000 fr. De schuwe
en onderdrukte indianenbevolking krijgt kan-
sen tot ontwikkeling en uitwisseling.

HERINTEGRERING VAN iNDIANEN IN EIGEN
LAND, nl. San Julian (Zuiden). Beloofde tus-
sen komst: 740.000 fr. In groepen van 40 ge-
zinnen zakken de indianen af van het berg-
land naar de tropische vlakte, 1.000 km ver om
het land van hun voorouders opnieuw te be-
wonen. Een hele bewustmaking, voorberei-
ding en begeleiding is hiertoe nodig.
MOEDERCENTRUM en DISPENSARIUM voor
indianen in de dorpen rond Cochabamba. Be-
loofde tussenkomst: 233.000 fr. Twee ver-
pleegsters bedienen elk een centrum, bezoe-
ken omliggende dorpen en organiseren artsen-
bezoeken. Reeds 2 gebouwd. Acht andere dor-
pen zijn bereid er een te bouwen.
Totaal der projekten voor Bolivië: 2.052.000 fr.

Die oogjes
" Wie de minste der mensen in Mijn naam op-
neemt, neemt Mij op. " Zo spreekt de Heer.
Dit zien we in de televisie: .. hun bedelende
oogjes volgen ons! "

Voetbalnieuws
Sen. : T.S.C. Proven - F.C. Westouter 1 - 2
Res. A: T.S.C. - Sassp. Boezinge 4 - 3
Res. B : Un. Abele - T.S.C. Proven 2 - 3
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen.: B.S. Poperinge - T.S.C. om 15 uur

vertrek te 14 U.

Res. A: F.C. Woesten - T.S.C. om 9.30 U.

vertrek te 8.30 u.
Res. B : T.S.C. - S.K. Vlamertinge A om 9.30 U.

Knapen: T.S.C. - E. Jonkershove om 14.30 U.

Briefke van uw pastoor
ZES OP ZES

Dierbare Parochianen,

Zoals vele mensen, heb ook ik al verschillen-
de keren meegedaan aan "Lotto", het weke-
lijks kansspel waarbij miljoenen te winnen
zijn. Moesten we 'n keer geluk hebben om
zes juiste vakjes aan te duiden, oh, dan zijp
we zo ineens meer dan miljonair. Ja, wat zou
ik daarmee doen? Daar kunnen we alleen in
onze dromen op antwoorden ... en de volgen-
de trekking ... ach, we zijn er weer niet bij,
zelfs geen drie juiste, 't is toch spijtig. Maar,
ik mag niet opgeven, 20 fr. of 50 fr. of zelfs
100 fr. inzetten, waarom niet? " 't Geluk vliegt
en die 't vangt, heeft het! "
'k Zou zo gaarne 'n keer winnen. - 'k Zou
gaarne veel winnen. - 'k Zou gaarne veel heb-
ben. Zo verlangen vele lottospelers.
Wel, beste mensen, ik wens dat je eens een
grote prijs wint. Deze week, zo lees ik in de
gazet, was el" in de pot 177.500.000 fr. 't Is
formidabel!
Laat ons toch ook een momentje denken. Wij
doen graag mee aan "Lotto" met kans op
winnen. Wij geven gaarne om te winnen. De
vraag is: kunnen we ook geven, blindelings,
zonder iets te winnen. Met andere woorden:
kunnen we serieus "broederlijk delen". Ge-
ven met een weerhaak, kunnen we! Geven,
zonder weerhaak, is de vraag van de Heer.



PRIESTERVAN DIENST (v. 25 tot 31 maart)
E.H. Vanden Abeele, past. Roesbr. tel. 300374
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (25 maart)
Dokt. Vandercruysse Tel. 300647
Veearts Vulsteke. Tel. 33.41.17
Apoteek Godderis - Oostvleteren
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
WIT-GELE KRUIS: Tel. 33.31.16

Vrijdag 23 maart
8 u. H. mis v. over\. ouders (D.C.)
Zaterdag 24 maart - Maria boodschap
8 u. H. mis v. over\. ouders (R.D.)
19 u. Gez. 6-wekenmis v. Gilbert 80e-

nen, echtg. v. 8uzanne Mottrie.
Zondag 25 maart - 4e zon. v.d. vasten
8 u. Gez. mis v. Bertha Devvippe, echt-

gte v. Maurits Viaene vwo Vrienden
en Geburen

10 U. Gez. jaarmis V. Burgemeester Ba-
ron Charles d'Udekern d'Acoz

Maandag 26 maart
8 U. H. mis V. over\. familie (0.)
Dinsdag 27 maart
8 U. H. mis V. over\. ouders (C.I.)
Woensdag 28 maart
8 U. H. mis t.e.v. godd. Vzheid. (M.)
Donderdag 29 maart
8 U. H. mis V. over\. ouders (D.V.)
Vrijdag 30 maart
8 U. H. mis t.e.v. O.l.Vr. V.d. grot V. ge-

nezing (O.C.)
Zaterdag 31 maart
8 U. H. m is V. overl. ouders en broer

(V.J.)
19 U. 3e Gez. 6-wekenmis V. Jules Ver-

let
Zondag 1 april - Passiezondag
8 U. Gez. gem. mis V.d. parochianen
10 U. 6e Gez. 6-wekenmis V. Julia Leb-

be, wed. V. Remi Dehondt.

Ons
Parochieblad
Proven
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In de Heer ontslapen
Maurits Notredame, echtg. V. Clara Gesquiere,
overleden te Poperinge, vrijdag 16 maart '79
in de leeftijd van 59 jaar en die donderdag 22
maart '79 om 10 uur te Poperinge, St.-Bertinus
wordt begraven.

Biechtgelegenheid
Vanaf aanstaande week-end, 1/2 uur vóór de
avondmis in voorbereiding reeds tot Pasen.

Met het aanstaande weekend
van 24 en 25 maart: in de kerk

bijz. omhaling v. " Broederlijk Delen ".
Vandaag in uw bus
Vindt U een paar omslagen, waarop de vrien-
delijke uitnodiging en woorden:" voor uw
broederlijk delen, dank U, Michel Ollivier,
pastoor, Proven".
U kunt wellicht deze omslagen gebruiken om
uw milde gift in te steken en mee te bren-
gen naar de kerk voor de bijzondere omha-
ling van" Broederlijk Delen", en dit in de een
of de andere mis van zaterdag en zondag aan-
staande 24 en 25 maart.

Dank U hartelijk
in de naam

van de Heer Jezus Christus.
Nota: Bejaarde mensen of zieke mensen die
niet kunnen naar de kerk komen, en die ook
gaarne zouden geven, kunnen hun omslag al-
tijd persoonlijk afgeven aan mij of doen af-
geven in de pastorie.

Doe mee met uw kinderen
Als U zaterdagavond a.s., 24 maart, naar de
avondmis komt te Proven of zondag 25 maart
naar de hoogmis, dan zult U iets schoons
kunnen meemaken: namelijk de eucharistie-
viering zal er verzorgd worden door onze
schoolkinderen, jongens en meisjes.
In alle geval voor zaterdag en zondag aan-
staande meer dan de moeite waard om de
H. mis in Proven te komen meevieren.

K.A.V.
Op zondag 25 maart in de zaal "De Eendracht"
te Watou, opvoering van het toneelstuk Trou-
wen is houwen.
Daarna koffietafel - bespreking huwelijks-
trouw. - Aanvang 14.30 U. - Toegangsprijs 50 fr.
Kinderoppas voorzien.
Kaarten te bekomen bij Mevrouw Yolande
Fresnais-Vanoost, Baron Mazemanlaan 21 te
Proven.

Lotto-depot
We zijn gelukkiq de Provenaars te kunnen me-
dedelen dat we op onze eigen gemeente een
nieuwe LOTTO-depot hebben in café "St. Vic-
tor" bij Gerard Vandromme-Elslander. Elke
week kunt U de formulieren inbrengen tot
donderdagavond om 21 U. Waag dus eens uw
kans met Lotto.

Bericht van het feestcomité
Alle herbergiers of verenigingen die ter ge-
legenheid van Sinksen-kermis feestelijkheden
of vermakelijkheden willen inrichten en hier-

voor een toelage wensen te ontvangen moeten
dit voor 8 april schriftelijk aanvragen aan het
feestcomité, Obterrestraat 42, Proven.

Voetbal nieuws
Sen. B.S. Poperinge - T.S.C. : 0 - 0
Res. A: F.C. Woesten - T.S.C.: 1 - 1
Res. B : T.S.C. - S.K. Vlamertinge A: 0 - 9
Knapen: T.S.C. - E. Jonkershove : 0 - 4
Wedstrijden I/oor volgend weekend:
Sen. : T.S.C. - S.K. Nieuwkerke om 15 uur.
Res. A : T.S.C. - S.K. Reningelst om 9.30 uur.
Res. B: Sassp. Boezinge - T.S.C. om 9.30 uur

vertrek om 8.30 uur stipt.
Knapen: F.C. Poperinge - T.S.C. om 14.30 uur

vertrek om 13.30 uur.

Eigenaardig schoon
Iemand die voorzag dat hij met het aanstaan-
de weekend niet kan komen naar de kerk te
Proven, heeft reeds de bijdrage van zijn gezin
voor "Broederlijk Delen" binnen gebracht in
de pastorie. Dank!

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen.

Inderdaad, ik ben een schooier, ik behoor tot
een schooiersbende, die dikwijls moet schooi-
en, die dikwijls moet vragen, die altijd op-
nieuw moet vragen aan de mensen.
Schooien en vragen aan de mensen is niet al-
tijd aangenaam. Maar toch, beste mensen van
Proven, ben ik niet beschaamd om hulp en
steun te vragen voor "Broederlijk Delen',
voor de armen in de wereld.
Hoe komt het dat Proven sedert een drietal
jaren zoveel geeft aan "Broederlijk Delen "?
Ik kan daar seffens op antwoorden, namelijk
er zijn enkele mensen die een serieuze gift
geven, die meer geven dan 20 fr. per dag ge-
durende 40 dagen V. d. vasten. Dit alleen wa-
re reeds 20 x 40 = 800 fr. per persoon. Beste
mensen, 20 fr per dag en per persoon uitspa-
ren gedurende de veertigdaagse vasten ... is
dat overdreven? Zeker niet, want niemand
van ons zal voelen, dat we iets te kort hebben
van eten en drinken, niemand var. ons zal hon-
ger hebben.
Dat Proven veel geeft, kan ik ook nog ver-
klaren, doordat vele 20-frankers overgescha-
keld hebben naar 100 fr. Niemand durft nog
kleingeld in de omslag steken, omdat men al-
dus spot en de zot houdt met de armoede en
de armen in de wereld.
Beste mensen,
Wij mogen niet vergeten dat wij zoveel aan
Gods Voorzienigheid te danken hebben.
" In Gods zegen is alles gelegen .• Hij schenkt
ons welvaart, voorspoed, rijkdom en voor ve-
Ie mensen bovenal nog gezondheid op de
hoop toe.
Wij mogen niet klagen, want God is in zijn
geven zeer mild voor ons. Waarom zouden
wij dan zo voorzichtig zijn in ons geven aan
de armen in de wereld.
Uw gift aan " Broederlijk Delen" zal ongetwij-
feld de honger van vele mensen verzachten.
Ik ben ervan overtuigd, dierbare mensen van
Proven: God zal uw mildheid belonen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 1 tot 7 april)
E.H. Maes, pastoor Krombeke tel. 4001 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (1 april)
Dokt. Verhoeven Tel. 388271
Veearts Busschaert Tel. 445363
Apoteek Taveirne - Woesten
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Zaterdag 31 maart
8 u. H. mis v. over!. ouders en broer

(V.J.)
19 u. 3e Gez. 6-wekenmis v. Jules Ver-

let
Zondag 1 april. Passiezondag

t- 8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
v 10 u. 6e Gez. 6-wekenmis v. Julia Leb-

be, wed. v. Remi Dehondt.
Maandag 2 april
8 u. H. mis v. over!. familie (0.)
Dinsdag 3 april
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid (G.)
Woensdag 4 april
8 u. H. mis v. over!. moeder (M.D.R.)
Donderdag 5 april
8 u. H. mis v. over!. ouders en broer

(V.J.)
Vrijdag 6 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v. bijstand en

St.-Antonius (L.)
Zaterdag 7 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot uit

dank (D.R.)
19 u. Gez. jaarmis v. Daniël Ryckeboer

echg. v. Maria Van Lierde en over!.
families

Zondag 8 april. Palmzondag
8 u. Gez. jaarmis v. Elodie Mahieu,

echtgte v. Henri Rommens
en schoonzoon Remi Gheeraert

10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen-
Verhaeghe Madeleine

Ons
Parochieblad
Proven

8e Jaarqanq Nr 13 31 maart 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Geboorte
Bart Indevuyst, z.v. Gilbert en Bea Coghe,
Couthoflaan 32, Proven. (geb. te Poperinge
19 maart '79)
Anneleen Lamaire, d.v. Raf en Mieke Baes,
Teerenburgseweg 3 te Proven. (geb. te Po-
peringe, 25 maart '79)

De laatste zondag
Wat we reeds enkele maanden vreesden, is
nu een onherroepelijk feit geworden door een
beslissing van het moederklooster te Wingene.
Die beslissing kunnen we alleen betreuren.

Zoals een paar jaar geleden de zusters
van het rustoord te Proven werden 'wegge-
trokken, zo gebeurt nu ook met de zusters
van de meisjesschool ter plaatse, Alexisplein
15 te Proven, die naar Wingene worden terug-
geroepen.
De zusters in kwestie zijn:
1. Moeder Aloysia (in de wereld: Godelieve

David), 14 jaar te Proven, gaf les in Se en
6e leerjaar.

2. Zuster Anselma (in de wereld: Maria Van
Cauwenberghe), eveneens 14 jaar te Pro-
ven, verzorgde de keuken.

3. Zuster Bernadette (in de wereld: Julienne
Lejeune), 26 jaar te Proven, gaf 26 jaar les
aan de kleintjes.

4. Zuster Joachim (in de wereld: Marie-Loui-
sa Denis) , 27 jaar te Proven, waarvan 25
jaar in 't rustoord, en nu sedert 2 jaar in
't klooster hier ter plaatse.

En die zusters moeten nu almeteens Proven
verlaten. Hoe komt dat en waarom? Inderdaad,
we kunnen het alleen betreuren. 41 jaren zijn
de zusters van Wingene hier werkzaam ge-
weest. We kunnen hen alleen bedanken, voor
de toewijding in opvoeding en onderwijs ge-
durende zoveel jaren. Velen uit de bevolking
van Proven zullen hun dankbaarheid tegenover
de zusters laten blijken.

Zondag aanstaande reeds is het hun laat-
ste zondag. Zondag aanstaande zullen ze voor
de laatste keer te Proven het noenmaal ne-
men, waarschijnlijk met een krop in de keel.
We kunnen alleen hun heengaan vermilderen
en verzachten door onze felicitaties en dank-
baarheid uit te drukken op de een of andere
manier voor zoveel toegewijde werkzaamheid.
Zaterdag namiddag te 15 uur worden hun meu-
beltjes verhuisd. En zondag a.s. om 5 u. in
de namiddag vertrekken de zusters in stilte.

Wat gebeurt nu met het huis dat aan de
school paalt. Ja, daarvoor en daarover kan
men alleen inlichtingen bekomen bij de zus-
ters zelf. In alle geval, 't is een groot huis,
't is een sterk huis, met daaraan verbonden
een grote hof, geen garage, maar wel een
boorngaard die achter de speelplaats van de
scholen uitkomt. Die boomgaard palende aan
de groentenhof heeft een afmeting van 14 m
op 8 m; bezit goede fruitbomen en in 't mid-
den is er een tamelijk grote vijver, tamelijk
diep en rijk aan allerlei vissoorten. Uit die
vijver deed zuster Anselma van de keuken
haar voorraad op om bij iedere feestdag of

naamfeest in 't klooster aan tafel lekkere
St.-Jacobsschelpen op te dienen. Helaas, dit
alles is nu voorbij ..
Wat we echter wel moeten melden: aan dat
huis van de Zusters is toch wel een nadeel,
namelijk: het riekt er soms naar mazout, een
mazoutreuk, waarover eveneens de geburen
klagen. Niemand echter weet van waar die
mazoutreuk komt.
Tenslotte nog eens: Zusters, wij danken U !
K.A.V. Proven
Wij nodigen U vriendelijk uit voor een demon-
stratieles met als thema: .. Gezonde voeding
voor schoolgaande jeugd", gegeven door me-
vrouw Deconinck uit Mesen (diëtiste). Deze
les gaat door op dinsdag 3 april om 13.30 u.
in zaal .. St.-Jozef". Iedereen hartelijk welkom.

Voetbalnieuws
Sen.: T.S.C. - S.K. Nieuwkerke : 2 - 0
Res. A : T.S.C. - S.K. Reningelst: 0 - 4
Res. B: Sassp. Boezinge - T.S.C.: 0 - 5
Knapen: F.C. Poperinge - T.S.C. : 2 - 1
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen. : vrij
Res. A: T.S.C. - F.C. Langemark om 9.30 u.
Res. B : Brielen Sp. - T.S.C. om 9.30 u.

vertrek te 8.30 u.
Knapen: T.S.C. - S.K. Elverdinge om 14.30 u.
K.V.L.V. Proven
1. Onze laatste vergadering van dit seizoen

gaat door op zondag 1 april '79 om 13.30 u.
in zaal Sint-Elooi. E.H. Dubois uit Brugge
komt spreken. Onderwerp: ..Zeg maar ja
tegen het leven". Daarna een gezellig
babbeltje bij een kopje koffie.

Opbrengst" broederlijk delen"
(1977) (1978) (1979)

49.621 fr. 50.100 fr. 50.552 fr.
Dus bij de eerste omhaling in de kerk 50.552
fr. Dit is weerom zeer veel. We danken met-
een alle milde gevers. We willen hier ook
speciaal vermelden, de opbrengst voor .. broe-
derlijk delen" in .. De Lovie ", die de mooie
en grote som opbracht van 11.081 fr., waar-
voor eveneens onze oprechte dank.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

Zondag 11.25 maart, 's avcnds als ik thuis was,
heb ik langs de telefoon van verschillende
kanten felicitaties gekregen over de Eucharis-
tieviering van zaterdag en zondag laatst, ver-
zorgd door de schoolkinderen van Proven,
jongens en meisjes. Vele mensen van Proven
en elders hebben daarover met reden geboft.
Ik was er zelf heel blij en gelukkig om, en ik
kan alleen de felicitaties terugkaatsen naar
de leerkrachten van onze beide scholen die
samen met de leerlingen tot een zeer goed
resultaat komen.
Let op, ik wil maar zeggen: dat kinderen op
die manier ook voor het publiek leren optre-
den en spreken zonder de minste vrees of
aarzeling, wat in hun opvoeding en onderwijs
van grote waarde is.



PRIESTER VAN DIENST (v. 8 tot 14 april)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 300391
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAG DIENST (8 april)
Dokt. Vulsteke Tel. 422791
Veearts Goethals Tel. 300267
Apoteek E. Regheere - Proven
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Vrijdag 6 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v. bijstand en

St.-Antonius (L.)
Zaterdag 7 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot uit

dank (D.R.)
19 u. Gez. jaarmis v. Daniël Ryckeboer

echg. v. Maria Van Lierde en overl.
families

Zondag 8 april - Palmzondag
8 u. Gez. jaarmis v. Elodie Mahieu,

echtgte v. Henri Rommens
en schoonzoon Remi Gheeraert

10 u. Wijding van palm.
Gez. jaarmis v. Emiel Soenen-Ver-
haeghe Madeleine

Maandag 9 april
8 u. H. mis v. overl. familie (0.)
Dinsdag 10 april
8 u. H. mis t.e.v. godd. Vzheid (G.)
Woensdag 11 april
8 u. H. mis v. overl. ouders en broer

(V.J.)
Donderdag 12 april - Witte Donderdag
18 u. Biechtgelegenheid met 2 broe-

ders
19 u. Dienst v. Witte Donderdag en

aanbidding tot 21 u.
Vrijdag 13 april - Goede Vrijdag
18 u. Biechtgelegenheid met 2 broe-

ders
19 u. Dienst v. Goede Vrijdag en Kruis-

verering

Ons
Parochieblad
Proven
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Zaterdag 14 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biechtgelegenheid met 2 broe-
ders
19 u. Avonddienst v. Paaszaterdag
Zondag 15 april - Pasen
8 u. Gez. gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. André Heens, echtg.

v. Gerarda Gheeraert
In de Heer ontslapen
Wilfried Georges Parker, echtg. v. Godelieve
Catteeuw, overleden te Salford Manchester
(Engeland) op maandag 2 april '79 in de leef-
tijd van 56 jaar en die zaterdag 7 april '79
aldaar wordt begraven

Uitnodiging
We nodigen ons mensen uit in de Goede
week naar de avonddiensten van Witte-Don-
derdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag tel-
kens te 19 u. 's avonds. Voor wat de biecht-
gelegenheid aangaat op die zelfde dagen tel-
kens te 18 u. met 2 biechtvaders. Vergeet niet
dat er kruiswegoefening is op Goede Vrijdag
te 15 u.

Laten wij onze fouten belijden
de biecht is een bevrijding.

Paaskommunie thuis gedragen
Binst de Goede Week zal de Kommunie thuis
gedragen worden voor zieken en bejaarde
mensen.

Van huis tot huis
De tweede omhaling voor" broederlijk delen"
zal gebeuren ten huize, binst de Goede Week.
leder gezin zal een omslag aan huis ontvan-
gen. Na een paar dagen zal men de omslag
met uw bijdrage komen afhalen. Dank bij voor-
baat voor uw milde steun.

Vasten
is Broederlijk Delen

Giften vanaf 1000 fr.
Mogen afgetrokken worden van uw belast-
baar inkomen. Dat wil zeggen dat mensen die
in hun omslag voor "broederlijk delen" 1000
fr. geven of meer, en vermindering van be-
lasting wensen, dat zij dan benevens hun gift
ook hun naam en adres op een briefje in de
zelfde omslag moeten steken. "Broederlijk
delen" zal dan rechtstreeks aan die gevers
een bewijsstuk opsturen.

T.S.C.-nieuws
Op zaterdag 7 april '79 komt Willy Sommers
voor de achtste maal naar zaal "De l.ovle "
te Proven en dit ten voordele van T.S.C. Pro-
ven. Aanvang om 20 u. Deze maal wordt hij
vergezeld van zijn fantastische go-go-girls.

Afwezig
Belangrijke gevers die afwezig waren bij de
eerste omhaling in de kerk, zeggen:" we gaan
dat nu indachtig zijn bij de tweede omhaling
ten huize. "

Bond der bejaarden - Hartenstroef
Uitslag der kaarting van 22 maart. Er waren
98 aanwezigen. 11 behaalden 3 partijen.

1. Bournaillie Irma 364 pt.
2. Ostijn Camiel 343 pt.
3. Brysbaert Maurice 342 pt.
4. Pacco Maurice 338 pt.
5. Kino Firmin 297 pt.
6. Leynaert Maurice 286 pt.
7. Huyghe Julienne 275 pt.
8. Brue Marcel 268 pt.
9. Peperstraete Gery 268 pt.

10. Galle Gabriëlle 266 pt.
11. Goudenhooft Urbain 218 pt.
De volgende kaarting op donderdag 12 april.

Reis K.A.V.
Zoals de twee voorbije jaren gaan we
weerom op reis in samenwerking met
K.v.L.V. Roesbrugge. Dit jaar gaan we op
3 mei naar Dinant. Reisroute : Doornik -
Mons - Beaumont - Philippeville - Anthee -
Hastière - Dinant (grotten en citadel) -
Maredsous - vallei V.d. Molignee - tuinen

van Annevoie - Namen - Brussel - Gent -
terug naar huis. Vertrek: 6 uur. Prijs:
580 fr. Zo spoedig mogelijk inschrijven!

Voetbalnieuws
Res. A: T.S.C. - F.C. Langemark : 1 - 2
Res. B: Brielen Sp. - T.S.C. Proven: 0 - 9
Knapen: T.S.C. - S.K. Elverdinge: 0 - 4
Wedstrijden voor volgend weekend:
Knapen: F.C. Westouter - T.S.C. om 14.30 u.

vertrek te 13.30 u. stipt
Res. A : T.S.C. - B.S. Poperinge om 9.30 u.
Res. B: Sp. Dikkebus - T.S.C. om 9.30 u.

vertrek te 8.30 u.
Seniors : vrij

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

Zoals U weet, is er een tweede omhaling ten
huize binst de Goede Week. Er zijn enkele
mensen die één omslag, per gezin ten huize
zullen afgeven. 't Kan best zijn dat die om-
slag dan één dag ten huize blijft, zodat ieder
lid van 't gezin ten minste de gelegenheid
heeft daar iets in te steken, of dat man en
vrouw de gelegenheid hebben eens te over-
leggen. Wat zullen we geven? Er moet een
beetje tussentijd zijn meen ik.
Daarom zal ik vragen dat schoolgaande kin-
deren de omslagen thuis dragen en dat één
dag nadien die omslag met uw bijdrage erin
door grote mensen zal afgehaald worden. Dat
is de beste methode, de mensen moeten kun-
nen een beetje nadenken, alvorens te geven.
Laten we allen de woorden van Jezus Chris-
tus indachtig zijn die gericht zijn tot mij en
tot U:

" Wat gij aan de minsten van de
mijnen doet, dat doet gij aan
mij zelf, zegt Christus.
Wees goed in de Goede Week
en geef mild voor Broederlijk Delen .•

Ik dank U allen en moge de Heer uw mild-
heid belonen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 april)
E.H. Declercq, pastoor Haringe Tel. 300609
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAG DIENST
Dokt. Bal (15 april) Tel. 300072
Dokt. Goudeseune (16 april) Tel. 400192
Veearts Vandenberghe (15 april) Tel. 338161
Apoteek Samyn - Roesbrugge
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

Donderdag 12 april. Witte Donderdag
18 u. Biechtgelegenheid met 2 biecht-

vaders
19 u. Dienst v. Witte Donderdag en

aanbidding tot 21 u.
Vrijdag 13 april. Goede Vrijdag
18 u. Biechtgelegenheid met 2 biecht-

vaders
19 u. Dienst v. Goede Vrijdag en Kruis-

verering
Zaterdag 14 april. Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biechtgelegenheid met 2 biecht-

vaders
19 u. Dienst van Paaszaterdag
Zondag 15 april· Pasen
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. André Heens, echtg.

v. Gerarda Gheeraert
Maandag 16 april. Paasmaandag
10 u. Gez. jaarmis v. Valère, Marie en

Omer Lefebvre
Dinsdag 17 april
8 u. H. mis v. overl. familie (D.)
Woensdag 18 april
8 u. H. mis voor overl. echtgte (A.M.)
Donderdag 19 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v. bijstand en

St.-Antonius (L.)
Vrijdag 20 april
8 u. H. mis v. overl. familie (S.v.)

Ons
Parochieblad
Proven
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Zaterdaq 21 april
8 u. H. mis v. overl. vader en moeder

(G.M.)
19 u. Gez. jaarmis v. Anna Top, echtgte

v. Albert Vandoolaeghe
Zondag 22 april . Beloken Pasen
8 u. Gez. gem. mis v. d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps,

echtg. v. Irma Ghesquière

Geboorte
Diëgo Dennekin, z.v. Jean-Paul en Carine De-
vaere, Provenplein 43, Proven (geb. te Pope-
ringe 5 april 1979).

Chiro . Papierslag
Naar jaarlijkse gewoonte komt Chiro-Proven
ook dit jaar rond om papier te verzamelen.
Vanaf paasmaandag 16 april tot zaterdag 21
april houden wij papierslag in Roesbrugge,
Krombeke en Proven. Voor een vlot verloop
en in uw eigen belang vragen wij het oud
papier, karton en papieren zakken klaar' te
zetten. Ook kan je het papier eventueel zelf
met de wagen brengen naar onze centrale
opslagplaats aan de meisjesschool, Alexis-
plein 15 te Proven. Chiro-Proven dankt u reeds
vooraf.

Grote onderscheiding
De heer Top Yvan, Obterrestraat 65, Proven,
lid van ons brandweerkorps, is geslaagd met
grote onderscheiding in de examens voor tech-
nicus-brandvoorkoming. Dit betekent een eer-
ste plaats voor de provincie en een tweede
plaats voor het land. Aan het brandweerkorps
van Proven en aan de heer Yvan Top in het
bijzonder onze welgemeende gelukwensen.

De klokke komt met paaseieren
Heb je dat nog gehoord of geweten? Maar
dit jaar, je moet goed luisteren, komt de klok-
ke met paaseieren in de kerk. Voor wie? Voor
de kinderen natuurlijk. We zijn immers in 't
jaar van het kind. En ik zie ze gaarne de kinde-
ren van Proven, allemaal zonder uitzondering.
Daarom heb ik gevraagd aan de klokke dat
ze ook zou naar de kerk komen met een paas-
ei voor ieder kind, uit de kleuterklas en uit
de lagere afdeling, jongen of meisje.
Zo zal op Pasen zelf op het einde van de Hoog-
mis aan al de kindjes en kinderen die in de
Hoogmis te 10 u. aanwezig zijn een paasge-
schenk uitgedeeld worden. Wat een spek-
takel te weeg!
Jezus Christus zei toch ook: "Laat de kin-
deren toch bij mij komen en hou ze niet te-
gen! " - Dus ook alle kindjes en kinderen
zondag aanstaande op Pasen in de Hoogmis
te 10 u. hartelijk welkom. Leve de klokke met
de paaseieren.

Lentekoncert
Op zondag 22 april te 19.30 u. in zaal .. Sint-
Elooi " door de Muziekmaatschappij .. De
Volksvreugd ..

Dit jaar krijgen we als proloog het eerste
optreden van onze nieuwe jeugd harmonie on-
der de leiding van Johan Laheye.
Programma:
- De Postkoets - Jos. Cleber arr. P. Herthom
- Ave Verum - W.A. Mozart
- Prager Muzikanten - R. Beck - J. Dils
Onder leiding van de heer Roger Neyrinck
brengt de harmonie .. De Volksvreugd" U
volgend programma:
EERSTE DEEL:
- Le Mutualiste - mars - C. Moreau
- Firenza - Openingsstuk - G. Allier
- Four Contrasts for Wind - Trevor J. Ford
- Triomphmars uit Aïda - Verdi
- Vliegermars - Herm Dostal

TWEEDE DEEL:
- Thime is over - Rol Cardon
- Op een Perzische Markt - Alb. W. Ketelbey
- Eldorado - R. Beck
- In de schaduw - Estevan Dax
- Nous voila - mars - J. Jourquin

Voetbal nieuws
Res. A: T.S.C. - B.S. Poperinge: 12 - 0
Ruststand 5 - 0; bij gebrek aan discipline in
hun ploeg werden de bezoekers in de tweede
helft een te gemakkelijk hapje voor onze A-
reserven.
Doelpunten: Catel E. 3, Monkerhey G. 3,
Behaeghel G. 2, Deschodt A. 1, Hardeman E. 1,
Myll P. 1, D'Hu H. 1.
Res. B : Sp. Dikkebus - T.S.C. : 0 - 5
Ook in deze wedstrijd was de tegenstander
in de tweede helft zeer zwak.
Doelpunten: Rappelet L., Devroedt M., Dele-
rue P., Huyghe B., Ganne G.
Knapen: F.C. Westouter - T.S.C. Proven: 2-1
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen. : Sp. Kruiseke - T.S.C. om 15 u.

vertrek te 13.30 u.
Res. A: F.C. Poperinge - T.S.C. om 9.30 u.
Terrein S.K. Poperinge - vertrek te 8.30 uur
Res. B : T.S.C. - S.K. Vlamertinge om 9.30 u.
Knapen: T.S.C. - Sp. Dikkebus om 14.30 u.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

Ik wens U allen een ..Zalige Hoogdag van Pa-
sen! ..
Ik las dezer dagen in een sportrubriek na de
wielerwedstrijd Parijs-Roubaix: .. en ze gun-
den elkaar geen blik" en de reporter had er
zelf nog bijgeschreven: "ze gunden elkaar
geen blik, zelfs niet binst de Goede Week. "
- Ja, dat is echt spijtig!
Ik wens dat wij allen mensen zouden zijn in
onze Provense gemeenschap, die veel meer
doen dan elkander een blik gunnen, die veel
meer doen dan elkander goede dag zeggen:
Ja, wij moeten mensen zijn die elkander steu-
nen, die hun best doen voor elkaar, en die
elkander gelukkig maken. Alleen op die ma-
nier worden het zalige, gelukkige, aangename,
vrolijke paasdagen voor iedereen van ons, wat
ik U van harte wens.



PRIESTER VAN DIENST (v. 22 tot 28 april)
E.H. Vanden Abeele past. Roesbr. Tel. 300374
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (22 april)
Dokt. Neuville Tel. 300338
Veearts Vulsteke Tel. 3341 17
Apoteek Vanacker - Leisele
8RANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Vrljaag 20 'april
8 u. H. mis v. overl. familie (S.v.)
Zaterdaq 21 april
8 u. H. mis v. overl. vader en moeder

(G.M.)
19 u. Gez. jaarmis v. Anna Top, echtgte

v. Albert Vandoolaeghe
Zondag 22 april - Beloken Pasen
8 u. Gez. gem. mis v. d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps,

echtg. v. Irma Ghesquière
Maandag 23 april - H. Joris
8 u. H. mis v. overl. familie (0.)
Dinsdag 24 april
8 u. H. mis v. overl. familie (G.O.)
Woensdag 25 april - H. Marcus
8 u. H. mis v. overl. echtg. en zoon

(R.S.)
Donderdag 26 april
8 u. H. mis t.e.v. H. Hart, O.L.Vr. en

H. Theresia (S.J.)
Vrijdag 27 april
8 u. H. mis v. overl. moeder en peter

(J.V.)
Zaterdag 28 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot uit

dank (D.L.)
19 u. Gez. jaarmis v. Irma Standaert,

echtgte v. Georges Decaesteker
Zondag 29 april
8 u. Gez. gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. E.H. Michiel De Gee-

ter, Ere-pastoor

Ons
Parochieblad
Proven
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Geboorte
Sandy Rondelé, z.v. Bernard en Nelly Declun-
der, Provenplein 34, Proven. (geb. te Poperin-
ge, 9 april '79)

Verslag" Broederlijk Delen"
De eerste omhaling in de kerk bracht de
mooie som op van 50.552 fr. Vermelden we
daarbij de 11.081 fr. van "De Lovie " die een
zeer lovenswaardige opbrengst is. En nu wat
de tweede omhaling betreft binst de Goede
Week, ten huize. Er werd vooraf één omslag
per gezin afgegeven, nadien werden de om-
slagen terug afgehaald.
Ziehier nu de opbrengst van de tweede omha-
ling:
kleingeld
briefjes:

(zeer weinig) :
20 fr. x 189
50 fr. x 76

100 fr. x 193
500 fr. x 19

1.000 fr. x 19

189,25 fr.
3.780,00 fr.
3.800,00 fr.

19.300,00 fr.
9.500,00 fr.

19.000,00 fr.

voor niet-leden. De inschrijvingen moeten ui-
terlijk tegen 1 mei binnen zijn bij mevr. De-
bergh-Cauwelier, Obterrestraat 42.
Bond der bejaarden
Donderdag 3 mei om 14 u.: koeketafel en
tornbola in zaal ,,'t Rozenhof ". Hartelijk wel-
kom.

Pannekoeken
De kinderen van de meisjesschool zouden
graag pannekoeken aanbieden van huis tot
huis aan een treffelijk prijsje. Wel te ver-
staan goede pannekoeken. Woensdag 25 april.
Voetbalnieuws
Res. A: T.S.C. - S.K. Vlamertinge: 2 - 2
Res. B: F.C. Poperinge - T.S.C.: 1 - 1
Knapen: T.S.C. - Sp. Dikkebus : 0 - 10
Wedstrijden voor volgend weekend:
SEN. : T.S.C. - U.S. Ploegsteert om 15 u.
RES. A : T.S.C. - Un, Abele om 9.30 U.

RES. B : F.C. Woesten - T.S.C. om 9.30 U.

vertrek te 8.30 u.
KNAPEN: B.S. Poperinge - T.S.C. om 14.30 u.

Bond der bejaarden - Hartenstroef
Uitslag der kaarting. Er waren 75 aanwezigen.
8 behaalden 3 partijen: -- -
1. Gast Leopold 388 pt. - 2. D'Ooghe Made-
leine 385 pt. - 3. Indevuyst Firmin 364 pt. -
4. Loor Cyriel 354 pt. - 5. Galle Gabrielle 343 pt.
6. Goussey Agnes 280 pt. - 7. Veniere Maurice
262 pt. - 8. Butsaert Thérèse 249 pt.
De volgende kaarting donderdag 26 april.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

IK BEN 35 JAAR.
Inderdaad, ik ben er fier op te kunnen zeggen
dat ik 35 jaar priester ben. En dit gebeurde
maandag 11. w.. april 1J)l§!.. Ik werd immers
priester- gewijd te Brugge op 16 april 1944.
Dus 35 jaar priester. Mijn vader en moeder
leefden nog, toen ik mijn eerste mis deed te
Bulskamp. 't Was een groot feest ter gelegen-
heid van mijn Ere-mis, niet alleen in de kerk,
maar ook nadien aan tafel samen met al de
mensen van de parochie. En 't was goed zelf,
spijts de oorlogsjaren.
Ik werd tamelijk vlug benoemd als serveil-
lant (zo noemden ze dat toen) in het college
van Veurne, waar ik voordien college had ge-
lopen. Ik heb me altijd gejeund in 't college
te Veurne. Ik zag de studenten gaarne. We
hebben daar aangename jaren doorgebracht
tot het jaar 1954. Toen werd ik benoemd tot
onderpastoor te Desselgem, een grote ge-
meente tussen Kortrijk en Waregem. Ik heb
daar drie pastoors gehad. Bijna zeven jaar
bleef ik te Desselgem. In 't jaar 1960 werd
ik benoemd te Poperinge op St.-Bertinus, waar
ik gebleven heb tot 1971. Op 18 juli 1971 werd
ik aangesteld als pastoor te Proven in op-
volging van pastoor Michiel De Geeter. Ik zou
over al die plaatsen, waar ik geweest ben,
veel kunnen vertellen, maar ik wil eindigen
met de wens, natuurlijk als u het goed vind,
van nog een beetje lang in Proven te kunnen
blijven.

samen 55.569,25 fr.
Dus laten we even in letters herhalen: vijf
en vijftig duizend, vijfhonderd negen en zestig
frank en vijf en twintig centiemen. 't Is ef-
fenaf prachtig. Ik wil hierbij ook met even-
veel klem vermelden de opbrengst van "De
Lovie ". nl. : 4925 fr. Ik dank U allen voor uw
mildheid. Ik ben fier het te kunnen voortver-
tellen. Mijn oprechte dank ook aan alle mede-
werkers die het niet ontzien de omslagen te-
rug af te halen, weet dat U zijt rondgegaan
van huis tot huis, niet voor U zelf, maar voor
de hongerigen. Nogmaals dank aan allen.

K.A.V. Proven
Wij nodigen U vriendelijk uit voor een demon-
stratieles met een zeer interessant onder-
werp "Gordijnen en overgordijnen", gegeven
door mevr. Poelmans uit leper. Deze les gaat
door op dinsdag 24 april in zaal "St.-Jozef ".

Zitdagen der belastingen
Voor de gemeente Proven en Krombeke is de-
ze zitdag vastgesteld: op 25 april 1979 in het
gemeentehuis te Proven van 9 tot 12 u. en van
13 tot 16 U.

Betreft: inzameling aangiften van loon- en
weddetrekkenden en gepensioneerden. Aan-
slagjaar 1979 - inkomsten 1978.
Gelieve benevens uw loonfiches + fiches
werkloosheid- en ziektevergoeding jaar 1978
- strookjes verlofgeld, aanslagbiljet onroe-
rende voorheffing 1978, enz. uw identiteits-
kaart en trouwboekje voor te leggen.

Bedanking
Zij die ongevraagd mooie bloemen hebben
geschonken aan de kerk ter gelegenheid van
Pasen, zowel rond het altaar, vooraan in de
kerk, of in de grafkapel, wil ik oprecht be-
danken. -
Door Frans-Vlaanderen
Op dinsdag 15 mei reist de K.A.V. door Frans-
Vlaanderen, met als gids E.H. J. Declercq,
pastoor te Haringe. (Vertrek Proven markt
om 8 uur) Prijs: 250 fr. voor de leden - 300 fr.



PRIESTERVAN DIENST (v. 29 april tot 5 mei)
E.H. Maes, past. Krombeke Tel. 4001 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAG DIENST (29 april)
Dokt. Vandenberghe Tel. 300637
Dokt. Provoost Tel. 400020 (1 mei)
Veearts Goethals Tel. 300267
Apoteek Darras Alveringem
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Vrijdag 27 april
8 u. H. mis v. overl. moeder en peter

(J.V.)
Zaterdag 28 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot uit
dank (D.L.)

19 u. Gez. jaarmis v. Irma Standaert,
echtgte v. Georges Decaesteker

Zondag 29 april
8 u. Gez. gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. E.H. Michiel De Gee-
ter, Ere-pastoor

Maandag 30 april
8 u. H. mis v. overl. familie (0.)
Dinsdag 1 mei
9.30 u. P!. begrafenis v. Maurice Pacco
Woensdag 2 mei
8 u. H. mis v. overl. familie (C.)
Donderdag 3 mei· H. Filip en Jacques
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Vrijdag 4 mei
8 u. H. mis v. over!. echtg. (Kv.)
Zaterdag 5 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers)

19 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Jules
Verlet

Zondag 6 mei
8 u. Gez. gem. mis v. d. parochianen
10.30 u. Gez. mis v. P!. Kommunikan-
ten en Vormelingen en hun families

Ons
Parochieblad
Proven
8e Jaargang Nr 17 28 april 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Geboorte
Sophie Verhille, d.v. Jozef en Rosa Snaet,
Uilegatstraat 11, Proven (geb. te Poperinge
19 april '79).

In de Heer ontslapen
Maurice Pacco, z.v. wijlen Pieter en Eugenie
Bourry, overl. te Poperinge, woensdag 25 april
'79 in de leeftijd van 70 j. en die dinsdag 1
mei om 9.30 u. te Proven wordt begraven.
Chiro . Proven
Zondag 29 april gaan alle rakkers en toppers
zwemmen. Om 14 u. vertrek aan het chirolo-
kaal. Breng fiets, zwempak en 30 fr. mee.

Post- bericht
Postkantoor te Proven open van 9 tot 11.30 u.
en van 13 tot 14.30 u. De zaterdag gesloten.

Bond der bejaarden
Donderdag 3 mei om 14 u. koeketafel en tom-
bola in zaal .. 't Rozenhof ". Hartelijk welkom.

Gezinsbedevaart Boerebond
De B.B., de KV.L.V. en de K.L.J. hebben hun
gezinsbedevaart naar Izenberghe op dinsdag
1 mei a.s. om 9.30 u.

Dekanale bedevaart naar Oostakker
Op dinsdag 29 mei '79. Programma:
7.30 u. afreis uit de parochies buiten Pope-

ringe.
8.00 u. afreis op de grote markt te Poperinge
8.15 u. afreis op de grote markt te leper

(indien er geen priester op uw car
is, wil dan zelf de paternoster voor-
bidden en zo mogelijk wat zingen)

10.30 u. eucharistieviering met hornelie in de
baseliek

14.00 u. groet aan de grot en ommegang
15.00 u. terugreis over Gent

Geleid bezoek met gebed, toespraak
en zegen in de St.-Rikakerk. Daarna
vrij bezoek naar keuze aan St.-Baafs-
kathedraal, volkskundig museum, win-
kelcentrum, enz. tot 18 uur.

18.00 u. verzameling en afreis
- Inschrijvingsprijs : 260 fr.
- Inschrijven tegen maandag 21 mei '79 bij
mevr. Jan Dedecker (Francine Struye), Pro-
venplein 49 te Proven.

Oudstrijders 40· 45
De oudstrijders 40 - 45 worden uitgenodigd

om deel te nemen aan de 8-meiviering op 8
mei a.s. Verzameling om 19.30 u. bij de Bla-
siusweg (Krombekestraat) voor de optocht
naar het monument. (zie verder speciaal pro-
gramma)

PI. Kommunikanten en Vormelingen
Op zondag 6 mei '79 om 10.30 u. zullen 20

leerlingen, jongens en meisjes, hun PI. Kom-
munie doen en dan ook gevormd worden in
dezelfde eucharistieviering door prof. W. Du-
mon van het grootseminarie te Brugge, die
dit jaar te Proven Vormsel bedienaar is.

In de kerk zullen de peters en de meters
een speciale plaats krijgen onmiddellijk achter
de vormelingen (met de naam van peter of

meter op de stoel).
Omdat 20 vormelingen al een grote groep

is, zal ook aan de vaders en de moeders een
voorbehouden plaats gegeven worden even-
eens met hun naam op de stoel. Aan al de
overige familieleden van de vormelingen, die
eveneens vriendelijk worden uitgenodigd tot
deze plechtigheid in de kerk, wordt gevraagd
dat ze overal elders in de kerk een zichtbare
plaats zouden kiezen. Voor al de schoolgaan-
de kinderen beneden de 12 jaar wordt een
plaats gegeven op het podium rond het altaar.
Alleen op die manier zal iedereen een mooie
zichtbare plaats hebben. Dank voor uw me-
dewerking.
NOTA: Er zijn geen onkosten te betalen voor
PI. Kommunie en Vormsel. De leerlingen kre-
gen hun voorbereidingsfarde gratis. Ook hun \
vormsel boekje krijgen ze gratis. Er wordt ~
geen offerkaars aangeboden. Dit om alle on-
kosten te vermijden. - Doch de pastoor mag
voorzeker wel vragen, dat de ouders en de
familie dit bij de offergang vrijelijk en stil-
letjes zouden indachtig zijn, U kunt ook iets
geven in de schaal. - Iedere dag te 17 u. is er
voor de vormelingen repetitie in de kerk.

Orchidee '79
Op 8 mei' 79 is er gelegenheid om met een

bus de galerij ,,'t Zwingel kot .. in Bissegem
te bezoeken, dit om daar een unieke bloemen-
tentoonstelling te bekijken.

Het is een verzameling van schilderijen,
beelhouwwerken, kunstbloemen, levende bloe-
men en tuinen, allemaal rond het thema ..Or-
chidee '79".

Gratis toegang en consumptie in de galerij.
Prijs per persoon voor de bus: 140 fr. Ver-
trek om 16.30 u. Provenplein. Inschrijving bij
Mevr. Georgina Devos-Coeckelberghe tegen
6 mei 1979.

Voetbalnieuws
SEN.: T.S.C. - U.S. Ploegsteert : 2 - 0
RES. A : T.S.C. - Un. Abele: 2 - 1
RES. B: F.C. Woesten - T.S.C.: 2 - 4
Knapen: B.S. Poperinge - T.S.C.: 3 - 0
Wedstrijden voor volgend weekend:
RES. A : T.S.C. - S.K. Vlamertinge A om 9.30 u.
RES. B: F.C. Langemark - T.S.C. om 9.30 u.

vertrek te 8.20 u.
Zaterdag:
Knapen: F.C. Langemark - T.S.C. om 14.30 u.

vertrek te 13.15 U.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

Een belangrijke mededeling voor hen die mo-
gelijks binst de vakantie een job zoeken.
.. Hulp in Toerisme" kan u daarbij helpen.
Ziehier het adres, waar u schriftelijk of tele-
fonisch mee in contact kunt komen.

.. Vriendenkring van Hulp in Toerisme"
P. Devausestraat 16 - bus 5
8370 Blankenberghe
Tel. 050/413012
(tussen 10 en 12 U. - niet op weekend)



Ons
Parochieblad
Proven
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PRIESTER VAN DIENST (v. 6 tot 12 mei)
E. H. Ollivier, Pastoor Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267 I
ZONDAGDIENST (6 mei) V
Dokt. Braem. Tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe. Tel. 33.81.61
Apoteek Ascrawat, Lo.
8RANDWEER PROVEN: Tel. 3003.56 ot 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Viijdäg 4 mei
8 u. H. mis v. over\. echtg. (KV.)
Zaterdag 5 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Jules

Verlet
Zondag 6 mei
8 u. Gez. gem. mis v. d. parochianen
10.30 u. Gez. mis v. P\' Kommunikan-

ten en Vormelingen en hun families
Maandag 7 mei
8 u. H. mis v. over\. familie (D.)
Dinsdag 8 mei - H. Bloed
8 u. H. mis v. over\. familie (V.C.)
Woensdag 9 mei
8 u. H. mis v. over\. oom en tante

(G.M.)
Donderdag 10 mei
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (L.)
Vrijdag 11 mei
8 u. H. mis v. over\. echtg. (K.v.)
Zaterdag 12 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. Gez. jaarmis v. Camiel Moerman,

echtg. v. Martha Lamaire en over\.
dochter Simonne

Zondag 13 mei
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Frans Gruwez, z.v.

Michel en Maria Fockenoy en hun
over\. familie

Tot kind Gods gedoopt
Cindy Leys, dochter van Hugo en Noëlla De-
rycke, Mazemanlaan 17, Proven

Bedevaart naar Oostakker
op dinsdag 29 mei 1979. Inschrijvingsprijs :
260 fr. Inschrijven tegen maandag 21 mei '79
bij Mevr. Jan Dedecker (Francine Struye),
Provenplein 49 te Proven (zie dagorde in vo-
rig parochieblad).

PI. Kommunie en Vormsel
Ter herinnering voor alle Pl. Kommuniekanten
en Vormelingen, wier namen hieronder volgen
JONGENS:

1. Clauw Dirk - Blokstraat 17
2. Decrock Eric - Blasiusweg 82
3. Deheegher Frank - Blokstraat 18
4. Dekervel Bart - Couthoflaan 13
5. Deschrevel Eddy - Reningsestraat 25
6. Deschrevel Danny - Reningsestraat 25
7. Devos Frank - Obterrestraat 21
8. Top Patrick - Provr nplein 57
9. Top Johan - Provenplein 57

10. Veniere Luc - Reningsestraat 6
11. Verstraete Pascal - Uilegatstraat 2
MEISJES:
1. Baes Marleen - Uilegatstraat 4
2. Carpentier Monique - Blekerijweg 37
3. Dequidt Caroline - Couthoflaan 30
4. Dennekin Mia - Blekerijweg 72
5. Derycke Aude - Blokweg 7
6. Devos Kathleen - Obterrestraat 21
7. Gruwez Colette - Roesbruggestraat 22
8. Verstraete Kathleen - Uilegatstraat 2

hartelijk welkom, samen met uw ouders, pe-
ters en meters en alle familieleden zondag
aanstaande in de hoogmis te 10.30 uur. Ook
aan de ouders en de peters en meters zullen
voorbehouden plaatsen gegeven worden. De
overige familie kiest 'n goed zichtbare plaats
elders in de kerk.
Zoals U weet zijn er geen onkosten te beta-
len, maar 't zou aangenaam zijn moest U zelf
vrijwillig iets geven in de schaal of in het of-
ferandepateel. Dank.

Gesloten
- Op maandag 7 en dinsdag 8 mei '79 bij Jef

en Paula Couttouw-Cappoen.
- De winkel bij Eric Cappelaere, Obterrestr.

Proven wordt vanaf 1 mei 1979 iedere dag
gsloten van 12 tot 13 uur.

Bond der bejaarden - Hartenstroef
Uitslag der kaarting (99 aanwezigen)
10 behaalden 3 partijen:
Surgeon Gabriëlle 370 p. - Lamaire Zulma 339 p.
Cayzele Etienne 295 p. - Top Alida 292 p.
Dezegher Gabriëlle 280 p. -
Vanrenterghem René 279 p. - Ostyn Cam iel 275
Decadt Oscar 245 p. - Declerck Martha 222 p.
Top Joseph 198 p.
Volgende kaarting : donderdag 10 mei.

.. Ontmoeten ..
Deze brochure "Ontmoeten" geïllustreerd en
geschreven door Mgr. De Smedt, bisschop van

Brugge, is gericht tot het grote publiek, voor-
al tot jongeren en handelt over seksuele op-
voeding. Dit boekje kost 68 fr. en is zeker zeer
aan te bevelen. Men kan het bestellen bij:
Uitgeverij Lannoo, 8880 Tielt.

Weekend voor verloofden
Te Poperinge in Raiffeisenkas op zaterdag 12
mei (begin om 17 uur) en zondag 13 mei '79.
Zich laten inschrijven bij M. Danneel, St. Ber-
tinusstraat 151, Tel. 33.52.14 of bij H. Willems,
Westouterstraat 85 eveneens te Poperinge,
Tel. 33.48.11

Meimaand
We mogen niet vergeten dat de meimaand
toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw. We mogen
de bron van troost en steun niet verlaten of
minachten.
Mensen van Proven, maak tijd en kom te 7u.
's avonds in de meimaand bidden aan de grot
op uw paternoster.

Voetbalnieuws
RES. A: T.S.C. - S.K. Vlamertinge A: 4 - 2
Catel, Monkerhey G., Croquette R., Declerck F.
RES. 8: Fe. Langemark - T.S.C. : 2 - 2
Delerue R., Delefortrie M.
Knapen: F.C. Langemark - T.S.C. : 6 - 0
Wedstrijd voor volgend weekend:
Knapen: V.K. Dadizele - T.S.C. om 15 u.

vertrek te 13.30 u.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen.

Zondag 6 mei is eigenlijk de zondag van de
" roeping". We zullen geen gelegenheid heb-
ben in de kerk daarover een woordje te zeg-
gen om reden van de PI. Kommunie. Daarom
wil ik nu langs het parochieblad over "roe-
ping tot het priesterschap" een woordje
schrijven.
Inderdaad de roepingen stromen niet meer toe
zoals weleer. Mijn jaar telde zoveel jaren gele-
den al niet minder dan 57 jonge mannen die
binnengingen in het seminarie. Van die 57 wer-
den er 37 priester gewijd, dat betekent dat
een 20-tal onderweg bleef steken. Dat was
heel begrijpelijk, want de voorbereidingsjaren
tot het priesterschap waren zeer ernstig en
er werd van ons veel geëist. Nu zijn we nog
van mijn koers met 34 priesters in leven.
Het aantal jonge mensen dat nu binnengaat in
het seminarie is klein, ten hoogste 20 per
jaar, als 't wel gaat.
En toch mogen we niet benauwd zijn te spre-
ken over" roeping" tot priester, kloosterling,
missionaris of lekehelpster. Een ding is zeker
en blijft waar: God roept. We hoeven niet te
bidden dat Hij zou roepen. We moeten wel
bidden dat we zijn stem zouden horen, of
naar zijn roepen zouden luisteren. Vroeger
konden we ons verontschuldigen "er zijn er
genoeg". Nu niet meer. De boer zorgt voor
zijn vee. De tuinier voor zijn bloemen. Maar
wie zorgt in Gods naam voor mensen in kleine
flatjes in de grootstad?



PRIESTER VAN DIENST (v. 13 tot 19 mei)
E.H. Declercq, pastoor Haringe tel. 300609
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (13 mei)
Dokt. Vandercruysse Tel. 300647
Veearts Vulsteke Tel. 3341 17
Apoteek Dubaere - Reninge
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Vrijdag 11 mei
8 u. H. mis v. over!. echtg. (Kv.)
Zaterdag 12 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. Gez. jaarmis v. Camiel Moerman,

echtg. v. Martha Lamaire en over!.
dochter Simonne

Zondag 13 mei
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Frans Gruwez, z.v.

Michel en Maria Fockenoy en hun
over!. fam iI ie

Maandag 14 mei
8 u. H. mis v. over!. familie (0.)
Dinsdag 15 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

(M.P.)
Woensdag 16 mei
8 u. H. mis v. over!. ouders (V.Th.)
Donderdag 17 mei
8 u. H. mis v. over!. echtg. (V.B.)
Vrijdag 18 mei
8 u. H. mis v. over!. echtg. (K.v.)
Zaterdag 19 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. Gez. jaarmis v. André Ryon, echt-

genoot v. Maria Mahieu vwo de ge-
buren

Zondag 20 mei
8 U. Gez. gem. mis V. d. parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
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10 U. Gez. jaarmis V. Rachel Deniere.
echtgte V. Hector De Coene

In de Heer ontslapen
Clara Vanhaelewijn, wed. V. Odiel Six, overl.
te Poperinge, zondag 6 mei '79 in de leeftijd
van 79 jaar en die donderdag 10 mei om 10 U.

te Roesbrugge wordt begraven.

Weekend voor verloofden
Te Poperinge in de Raiffeisenkas op zaterdag
12 mei (begin om 17 u.) en zondag 13 mei
'79. Zich laten inschrijven bij M. Danneel,
St-Bertlnusstraat 151, tel. 335214 of bij H.
Willems, Westouterstraat 85, eveneens te Po-
peringe, tel. 3348 11.

Bedevaart naar Oostakker
Op dinsdag 29 mei '79. Inschrijvingsprijs 260
fr. Inschrijven tegen maandag 21 mei '79 bij
Mevr. Jan Dedecker (Francine Struye), Pro-
venplein 49 te Proven.

Bond der bejaarden
1. Reis naar Otegem en Dadizele op dinsdag

15 mei '79. Vertrek om 12.30 U. Prijs 170 fr.
Aan te geven bij Maria van Pols, zo spoe-
dig mogelijk, plaatsen beperkt.

2. Uitslag van Tombola:
831 - 1787 - 2534 - 1813 - 3625 - 1656 - 4463

3113 - 3077 - 4448 - 2616 - 2367 - 2382 - 4081
3941 - 2384 - 2572 - 833 - 2684 - 3910 - 2986
2815 - 3685 - 2000 - 2383 - 4344 - 3601 - 2503
3306 - 2304 - 2255 - 2910 - 2114 - 3113 - 3371
2849 - 4399 - 2098 - 758 - 2847 - 2602 - 2335
817 - 2177 - 3141 - 4370 - 2518 - 1679 - 806

3134 - 780 - 4117 - 799 - 974 - 4076 - 1794
755 - 4401 - 2357 - 1982 - 2603 - 4422 - 2994

2301 - 2976 - 3442 - 2654 - 2019 - 2305 - 3081
4327 - 2247 - 2530 - 3877 - 4273 - 3155 - 4340
2542 - 2630 - 4215 - 2546 - 2545 - 3076 - 3291
2996 - 2187 - 3971 - 2139 - 2386 - 2180 - 4295
1630 - 773 - 3090
Af te halen voor 1 juni bij M. V. Pols, Baron

Mazemanlaan 7. Ook bedankt het bestuur voor
de milde giften van brouwers en winkeliers.

Gevonden
In de kerk, zondag 11.ter gelegenheid van de
PI. Kommunie en Vormsel; een paar dames-
handschoenen, die waarschijnlijk door een van
de moeders der Vormelingen werd achterge-
laten. Terug te bekomen in de Pastorie.

Eerste Kommunie
Op donderdag 24 mei '79, Ons Heer Hemel-
vaartdag, in de Hoogmis te 10 U.

De volgende kinderen doen hun Eerste Kom-
munie:
MEISJES:
1. Bouton Nancy - Blekerijweg 29
2. Crombey Sonja - Blasiusstraat 68
3. Desmytter Isabelle - Blokstraat 15
4. Lamaire Annemieke - Terenburgseweg 3
5. Leys Fany - B. Mazemanlaan 17
6. Sergie Inge - Blekerijweg 18
JONGENS:
1. Carpentier Johan - Blekerijweg 37
2. Dennekin Mario - Blekerijweg 82
3. Dewippe Vincent - Blekerijweg 2

4. Gruwez Gino - B. Mazemanlaan 12
5. Vandenberghe Kristof - Couthoflaan 46
6. Vanrenterghem Geert - Blekerijweg 27
7. Vanrenterghem Luc - Couthoflaan 42
8. Vermeersch Andy - Blekerijweg 33
Er was veel voldoening en lof over de Vorm-
selviering en PI. Kommunie van zondag 11.6
mei. We zullen ook ons best doen om van
de Eerste Kommunie met de kleine kinderen
een mooie plechtigheid te maken. Daarover
meer uitleg in volgend parochieblad.

De geijkte mensenmaat
Eigenlijk is het kind de geijkte maatstaf voor
het mensenleven. Want wanneer het kinder-
leven geen kans krijgt, is het mensenleven in
zijn bestaan bedreigd. Dan wordt het onmoge-
lijk om nog als mens te leven. Het leven en
de wereld zijn onmenselijk geworden doordat
het kinderleven werd uitgeschakeld, als een
hinderpaal voor de geldzucht, de eigenzin en
het streven naar macht.
De verbluffende vooruitgang en levensopgang
begon te ontsporen toen kinderleven verkeerd
werd aangevoeld. Men dacht dat het een last

_was, terwijl het nochtans het tegenwicht Is.

Briefke van uw pastoor
WIE OF WAT ZIJN WIJ?

Dierbare Parochianen.
Dezer dagen komt in het evangelie veel en
dikwijls het woord .. herder" naar voor ... Her-
der zijn" wil zeggen behoeden, beschermen,
bewaren, zorgen voor, enz.
Pater Lammers schrijft in zijn mooi boek:
.. Gesneden brood" entwat schoons over her-
der zijn. Hij schrijft:
.. In onze samenleving vindt de herder geen
ruimte meer, hij past lijk niet meer in onze
moderne wereld. De huurling is blijven leven,
de huurling is de mens die heel zijn profijt
berekent, de huurling is de mens die zijn
uren klopt, en voor de rest met rust gelaten
wil worden, de mens die meent en zegt: ie-
dereen moet maar zijn plan trekken, 't is elk
voor zich, iedereen moet zich maar weten te
redden ...
De vraag is nu : wat zijn wij: herder of huur-
ling?
.. Er is nood aan mensen, die .. herder" willen
zijn, schrijft Lammers, herders, die hun leven
willen geven voor de schapen, dit zijn men-
sen die hun leven willen inzetten voor ieder-
een. Mensen die houden van andere mensen,
die omwille van de gemeenschap afstand doen
van komfort en overvloed ... zulke herders
hebben we nodig. Gezinnen waar kleine atten-
ties vreugde brengen. Mensen die hun buur-
man weten wonen die aan 't sukkelen is. Moe-
ders en vaders die tijd hebben voor hun kin-
deren, en kinderen die hun ouders welkom
heten. Arbeiders die bijspringen als een werk-
makker het eens lastig heeft. Verpleegsters
die tijd maken voor een praatje met hun zie-
ken ... Al deze zijn geen huurlingen, maar her-
ders die zorgen en begaan zijn met een ander.
Mochten wij allen een beetje herder zijn.



PRIESTER VAN DIENST (van 20 tot 26 mei)
E.H. Vanden Abeele Past. Roesbr. Tel. 300374
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAG DIENST (20 mei)
Dokt. Verhoeven Tel. 388271
Veearts Goethals Tel. 300267
Apoteek Godderis - Oostvleteren
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Vrijdag 18 mei
8 u. H. mis v. overl. echtg. (K.v.)
Zaterdag 19 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. Gez. mis v. André Ryon, echt-

genoot v. Maria Mahieu VWo de ge-
buren

Zondag 20 mei
8 u. Gez. gem. mis v. d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Rachel Deniere,

echtgte v. Hector De Coene
Maandag 21 mei
8 U. H. mis v. overl. familie (0.)
Dinsdag 22 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.Th.)
Woensdag 23 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.v.)
19 u. Gez. Jaarmis v. Guillaume Ber-

quin, echtg. v. Yvonne Mortaigne
Donderdag 24 mei

. Ons Heer Hemelvaart
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Plechtigheid v.d. Eerste Kommu-

nie voor hun ouders en familie.
Vrijdag 25 mei
8 u. H. mis v. overl. echtg. (K.v.)
Zaterdag 26 mei· H. Filip
8 u. H. mis V. overl. familie (Lv.)
19 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. Jules Ver-

let
Zondag 27 mei
8 U. Gez. gem. mis v.d. parochianen

Ons
Parochieblad
Proven

8e Jaargang Nr 20 19 mei 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. ;300391 Druk. Schoonaert

10 u. Gez. mis v. Maurits Pacco vv«.
Vrienden van Westvleteren

Geboorte
Tilde Slosse, d.v. Rik en Myriam Depyper,
Provenplein te Proven. (geboren te Poperinge
8 mei '79)

Bedevaart naar Oostakker
Laatste inschrijvingsdag, tegen maandag 21
mei, bij mevr. Jan Dedecker (Francine Struye)
Provenplein 49. Inschrijvingsprijs : 260 fr.
Programma:
7.30 U. afreis uit de parochies buiten Pope-

ringe.
8.00 U. afreis op de qrote markt te Poperinge
8.15 U. afreis op de arote markt te leper

(indien er geen priester op uw car
is, wil dan zelf de paternoster voor-
bidden en zo mogelijk wat zingen)

10.30 U. eucharistieviering met homelie in de
baseliek

14.00 U. groet aan de grot en ommegang
15.00 U. terugreis over Gent

geleid bezoek met gebed, toespraak
en zp.gen in rie St.-Rikakerk. Daarna
vrij bezoek naar keuze aan St.-Baafs-
kathedraal, volkskundio museum, win-
kelcentrum, enz. tot 18 uur.

18.00 U. verzamelinq en afreis

Eerste Kommunie
Op Ons-Heer-Hemelvaart zelf, 24 mei '79 om
10 uur is het de beurt aan de kleinen om
feest te vieren in de kerk op de eerste plaats,
ter gelegenheid van hun eerste Kommunie.

De kinderen, eerste kommuniekanten heb-
ben een speciale plaats. Bij het binnenko-
men in de kerk blijven ze echter nog een
tijdje bij vader en moeder staan totdat hun
naam wordt afgeroepen, dan pas komen ze
op hun speciale plaats zitten.

- Ook de vaders en de moeders hebben een
voorbehouden plaats, onmiddellijk achter
de Eerste Kommuniekanten.

- De overige familieleden zitten op een zicht-
bare plaats elders in de kerk.

We maken er een mooi feest van.
Ik dank U voor uw medewerking, vaders en
moeders, en mag ik ten zeerste op uw beider
aanwezigheid rekenen. Mich. Ollivier, pastoor

Gesloten van 12 tot 13 uur
De volgende winkels:
1. Jean-Marie Vandamme-Borey Micheline,

Provenplein 33, Proven
2. Maurits Dewickere-Devos Rogette,

Provenplein 52, Proven
3. Jozef Couttouw-Cappoen Paula,

Obterrestraat 18, Proven
4. Eric Cappelaere-Veniere Maria,

Obterrestraat 10, Proven
Iedere dag van 12 tot 13 U. gesloten.

Het bisdom Brugge
- Hielp van 1923 tot 1978 ongeveer 2113 land-

eigen jongens priester worden.
- Onderhoudt nu 409 priesterstudenten in 20

seminaries in de missies.

- Schonk in 1978, dank zij omhalingen en
persoonlijke bijdragen: 6.667.791 Bfr. voor
de opleiding van landeigen priesters in de
missiegebieden.

- Ook wij willen dit schoon werk steunen in
de omhaling die in het weekend van Ons-
Heer-Hemelvaart zal gehouden worden.

Meimaand· Mariamaand
o Maria, die daar staat,
gij zijt goed en ik ben kwaad:
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een Ave Maria schinken.
o Maria, gij die weet
dat mijn herte u is besteed;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een Ave Maria schinken.
o Maria, die mij ziet,
gij hebt alles, ik heb niet;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een Ave Maria schinken.
o Maria, in uw schoot,
ligt mijn hert, van deugden bloot;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een Ave Maria schinken.
o Maria, overiuid
spreek ik mijn beloften uit;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een Ave Maria schinken.
o Maria, in den strijd
toogt dat gij ons moeder zijt ;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een Ave Maria schinken.

Guido Geze/le

Zondag 20 mei '79
Om 18 U. Grote prijskaarting bij Cyriel Oever,
herberg .. De Zwaan".

Briefke van uw pastoor
NUTTIG

Dierbare Parochianen,
Op school, vele jaren geleden, heb ik eens

een frans gedicht moeten van buiten leren. De
inhoud van dit gedicht was het volgende: ..Er
is een sterke woordenwisseling in de moes-
tuin. Elk van de groenten denkt het belangrijk-
ste te zijn: de een zei: ik geef suiker, de an-
der zei: ik geef zetmeel, nog een andere
groente zei: ik geef ijzer aan het bloed, enz.
Wat een getwist onder elkander: .. wie wel
het meest oplevert!" - Plots kijken de
twistenden naar een bloem ... en als uit een
mond, komt de tergende vraag: wat heb jij te
bieden? Waarvoor ben jij goed? En dan komt
het onvergetelijke antwoord van die bloem:
.. être aimable, charmer ..... - .. beminnelijk
zijn" - Inderdaad, indien men zich weet be-
minnelijk te maken, is men ook niet onnuttig ."
Meer dan toen dit gedicht geschreven werd,
leven wij in een produktiemaatschappij, die
alle mensen wil onderbrengen in kategorieën
van rendement en nuttigheid. Meer dan ooit
is het antwoord van de bloem raak: .. bemin-
nelijk zijn" is een waarde in het leven van
de mens, die boven vele andere gangbare
waarden telt.



PRIESTER VAN DIENST (v. 27 mei tot 2 juni)
E.H. Maes, pastoor Krombeke tel. 4001 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAG DIENST
Dokt Vulsteke (24 mei) Tel. 422791
Dokt. Bal (27 mei) Tel. 300072
Veearts Vandenberghe (27 mei) Tel. 3381 61
Apoteek Taveirne - Woesten (27 mei)
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.0325
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Vrijdag 25 mei
8 u. H. mis v. overl. echtg. (K.v.)
Zaterdag 26 mei - H. Filip
8 u. H. mis v. overl. familie ILv.)
19 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. Jules Ver-

let
Zondag 27 mei
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Maurits Pacco vwo

Vrienden van Westvleteren
Maandag 28 mei
8 u. H. mis v. overl. familie (0.)
Dinsdag 29 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.Th.)
Woensdag 30 mei
8 u. H. mis v. overl. echtgte en moeder

(A.M.)
Donderdag 31 mei - Mariabezoek
8 u. H. mis v. overl. familie (T.V.)
Vrijdag 1 juni - H. Justinus
8 u. H. mis v. overl. echtg. (K.v.)
Zaterdag 2 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. Gez. mis v. André Ryon, echtg.

v. Maria Mahieu, vw de geburen
Zondag 3 juni
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Marcel Top-Decae

Zelie en Gezusters Decae

Ons
Parochieblad
Proven

8e jaargang Nr 21 26 mei 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Tot kind Gods gedoopt
Anneleen Lamaire, d.v. Raf en Maria Baes,
Terenburgseweg 3, Proven.

Huwelijksaankondiging
Guido Loonis, Obterrestraat 5, Proven en An-
nie Callens, Heuvelland 38, Wijtschate.

Voetbalpronostiek Paars-wit
op zaterdag 26 mei '79 om 20 u. gaat de
prachtige prijsdeling van de voetbalprono-
stiek .. paars-wit" door in café .. De Tram-
statie" bij Frans Notredame-Sohier.

Vrijdag 1 juni
- Om 20 u. grote prijskaarting bij Antoon Bu-

seyne, herberg .. Hoppeland ".
- Vanaf vrijdagavond: .. spel 21 .. bij Frans

Notredame, herberg .. De Tramstatie .. ten
voordele van T.S.C. Proven. Prachtige na-
turaprijzen.

Bond der bejaarden - Hartenstroef
Uitslag der kaarting van 10 mei. Er waren 76
aanwezigen. 8 behaalden 3 partijen.
1. Deturck Julien 353 pt.
2. Lefieuw Maurice 348 ot.
3. Goudenhoofd Germain 323 pt.
4. Vantomme Achiel 318 pt.
5. Goussey Agnes 295 pt.
6. Lamaire Zulma 281 ot.
7. Huyghe Madeleine 255 pt.
8. Godderis Yvonne 235 pt.
De volgende kaarting op donderdag 31 mei.

K.A.V. Proven
Op dinsdag 29 mei '79 starten we met onze
eerste fietstocht naar de St.-Sixtusabdij. De
volgende uitstapjes gaan door op dinsdag
5, 12, 19 en 26 juni. We vertrekken telkens
om 13.30 u. op de Marktplaats.

Laatste tap
Zaterdagavond 26 mei '79 om 20 u. vangt in
het jeugdhuis .. Die Croone .. een laatste tap.
Met een verkoop in het vooruitzicht menen
we een minnelijke schikking te kunnen tref-
fen om alle trouwe klanten te danken. Wip
eens binnen, nu het nog kan.

Tentoonstelling
Vanwege het ministerie van Justitie wordt
aan de Kerkfabriek van St.-Victor te Proven
meegedeeld, het volgende, wat we ook graag
aan de bevolking laten weten:

Ik heb de eer U te laten weten dat ik, onder
voorbehoud van instemming vanwege de bis-
schoppelijke overheid, aan de fabriek van
de Sint-Victorkerk, te Poperinge (Proven),
machtiging verleen tot het uitlenen van:

Reliekmonstrans - verguld zilver 15e eeuw,
650 gr. h. 39,5

- Chrismatorium - zilver: 1762 Meester Ma-
rinus Lenoir

- Ampullen - vaasvormig in zilver met op-
schrift: .. DONA JOA Bte CODRON PAS-
TOR 1771 ..

- Reliekhouder van de H. Barbara - zilver-
werk met afbeelding

Reliekhouder van de H. Sebastianus, zilver,
1775
Missaal, lederen omslag met zilveren be-
slag, uitg. Platijn - Marctus, dd. 1765
Piëta - olychroom houten beeld, h. 63
Beeld St.-Sebastiaan polychroom op sokkel
in roccocostijl,

zulks met het oog op de tentoonstelling .. Re-
ligieuze Kunst in het Hoppeland ". die, van
30 juni tot en met 8 juli 1979, ingericht wordt
door het stadsbestuur van Poperinge in het
pand en de kapel van het klooster van de
Zusters Benedictinessen, aldaar.
Wij raden dan ook de mensen aan die inte-
resse hebben in religieuze kunst vele kost-
bare stukken op die tentoonstelling te gaan
bewonderen. Zeker meer dan de moeite waard.

Programma
Het volledig programma van Sinksen-Kermis
te Proven verschijnt in volgend parochie-
blad.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

Ik wil U een briefje schrijven over de ..Eer-
ste Kommunie" van de kleinen. Voor mij is
de Eerste Kommunie in alle geval meer dan
de moeite waard om mij met die kleinen be-
zig te houden, samen met de meester en de
zuster van het 1ste leerjaar, die eveneens
hun best doen om die kinderen naar de Kom-
munie te begeleiden.
Het veronderstelt een heel stuk opvoeding in
het leven van een kind. Luistert eens men-
sen, wat de eerste-kommunikanten op die dag
voorlezen: .. Vrienden, Jezus zei: kinderen,
bemint elkaar, wees goed voor elkaar. Help
je vake en je moeke, help je vriendje. Deel
je snoep, je speelgoed. Deel broederlijk met
de kinderen die honger lijden. Denk niet al-
tijd aan jezelf. Denk eerst aan de anderen.
Wie zichzelf vergeet is gelukkig. Ook Jezus
gaf zijn leven voor ons allemaal. Als je speelt
moet Jezus in ons midden zijn. Speel om de
anderen plezier te doen. Wees even blij met
de punten die de ander maakt als met je ei-
gen punten. Breng eens een bezoekje aan een
ziek kameraadje. Maak elke dag iemand blij.
Leef zo dat alle kinderen van de hele wereld
je broertjes en zusjes zijn. Want we zijn alle-
maal kinderen van dezelfde Vader ...
Wat denk U, dierbare ouders vooral, over dat
stukje Evangelie aangepast voor kinderen. Het
komt er niet op aan ze dit te leren lezen,
maar vooral ze dit te leren beleven in hun
kinderleven lepeltje per lepeltje, een beetje
met een keer.
Het grote resultaat zal zijn: qeen verwende
kinderen, maar flinke jongens en meisjes
zullen uit zulk een opvoeding naar voor ko-
men.
Dat veronderstelt natuurlijk de medewerking
van thuis, van de school en ook van mij. Op
deze wijze mogen we altijd spreken van het
JAAR VAN HET KIND.



PRIESTER VAN DIENST (v. 3 tot 9 juni)
E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 300391
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67 Ir
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAG DIENST
Dokt Goudeseune (3 juni) tel. 40 01 92
Dokt. Neuville (4 juni) tel. 300338
Veearts Goethals (3 juni) tel. 300207
Apoteek E. Regheere - Proven
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Vrijdag 1 juni - H. Justinus
8 u. H. mis v. overl. echtg. (K.v.)
Zaterdag 2 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. Gez. mis v. André Ryon, echtg.

v. Maria Mahieu, vw de geburen
Zondag 3 juni - Sinksen - Kermiszondag
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Marcel Top-Decae

Zei ie en Gezusters Decae
Maandag 4 juni
9 u. P!. Jaargetijde v.d. overl. parochia-

nen
Dinsdag 5 juni - H. Bonifaas
9 u. P!. Jaargetijde v.d. gesneuvelde

soldaten en burgerlijke slachtoffers
v. beide wereldoorlogen

Woensdag 6 juni - H. Norbert
8 u. H. mis v. overl. moeder (MD.R.)
Donderdag 7 juni
8 u. H. mis v. overl, familie (0.)
Vrijdag 8 juni - H. Medardus
8 u. H. mis v. overl. echtg. (Kv.)
Zaterdag 9 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers).
19 u. 6e Gez. 6-wekenmis v. Jules Ver-

let
Zondag 10 juni - H. Drieëenheid
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen

Ons
Parochieblad
Proven

8e jaargang Nr 22 2 juni 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

10 u. Gez. jaarmis v. Richard en Dirk
Van Renterghem en overI. familie

Chiro Proven
Zondag 3 juni is er geen vergadering.
Zondag 8 juni is er vergadering voor rakkers
en speelclubbers in ons voorlopig lokaal "Die
Croone ",
In het "jaar van het kind" wensen wij alle
kinderen RUIMTE om te spelen.

Zaterdag 2 en zondag 3 juni
Op aanvraag van onze Provense klanten doen
de uitbaters van "Die Croone" een extra-
inspanning om iedereen in de passende ker-
misstemming te brengen. Het jeugdhuis is
open zaterdag en op zondagnamiddag. Geïn-
teresseerde kopers melden zich bij de uit-
baters.

Sinksenkermis - programma
VRIJDAG 1 JUNI

te 20 u.: Prijskaarting bij A. Buseyne.
vanaf vrijdagavond: spel 421 bij F. Notredame.

ZATERfTAG 2 JUNI
te 16 u. : Koning- en prijsschieting voor de le-
den van de St.-Sebastiaansgilde.
te 20 u. Zangcrochet bij R. Pecqueux.
te 20 u. : T.-Dansant bij A. Lemahieu.
te 20 u. : T.-Dansant bij G. Devroedt

ZONDAG 3 JUNI
te 17 u.: Hoppebellen uit Poperinge.
te 20 u.: Kermisbal bij A. Lemahieu.

MAANDAG 4 JUNI
te 9.15 u. : Vinkenzetting bij A. Lemahieu.
's namiddags: Wielerwedstrijden
te 14 u.: Onafhankelijken en Veteranen.
te 15.45 u. Amateurs

DINSDAG 5 JUNI
's avonds: Kermiskaarting bij R. Pecqueux.

DONDERDAG 7 JUNI
's avonds : Kermiskaarting bij A. Lemahieu.

ZATERDAG 9 JUNI
te 20 u. : Vogelpikwedstrijd bij G. Vandromrne.

ZONDAG 10 JUNI
te 17 u. Vinkenzetting bij C. Dever.

Bond der bejaarden
Reis is gepland op dinsdag 12 juni '79. Ver-
trek om 12.30 u. Prijs 165 fr. Zich aangeven
bij Maria Van Pols.

Jeugd voor de jeugd
Aktie 365 spreekt over het jaar van het kind:
" Het Jaar van het Kind werkt een aantal men-
sen op de zenuwen. Zij vragen zich af of het
nodig is al ten overvloede verwende kinderen
nog wat meer in de kijker te stellen. Als dit
het objektief van het Jaar van het Kind is,
dan treden wij de aangevoerde bezwaren
graag bij. Is het nodig te herhalen dat de be-
doelingen anders liggen? Meent men dan
werkelijk dat de wereld eindigt bij de kring
van de "verwende" kinderen, die men rond
zich geschaard ziet? Zijn er geen miljoenen

kinderen, die chronisch aan ondervoeding lij-
den, die geen onderwijs genieten, geen ele-
mentaire rechten kunnen laten gelden? Al-
leen als men dit uit het oog verliest, mag men
aan de klaagmuur gaan staan. En wat die ver-
wende kinderen betreft: zijn zij geen bekla-
genswaardige mensen misschien? Als het
Jaar van het Kind voor deze kategorie van
kinderen kan bereiken dat de verwenning een
einde neemt, dan is er al veel bereikt.
Maar laten we ophouden met klagen. Er is
veel meer te doen. We zouden de jeugd kun-
nen mobiliseren voor de jeugd. Er zijn zoveel
vrije dagen en vakanties. Velen trekken die
tlrd uit voor eigen ontspanning: hobby's, trek-
tochten en reizen, of zij lopen zich te ver-
velen. Zou geen deel van deze tijd "broeder-
lijk" kunnen gedeeld worden met leeftijdsge-
noten of kinderen, die moeilijker omstandig-
heden leven? Vele gastarbeiderskinderen lo-
pen doelloos langs onze straten. Kunnen we
voor hen geen prettige namiddagen inrichten?
Kunnen we ons niet inzetten op speelplei-
nen, school kolonies , jongerenkampen, bouw-
kampen of wat het ook zij, maar waar een
positieve en werkdadige inzet gevraagd woràt
voor kinderen voor wie het leven zoveel las-
tiger is? We moeten durven broep doen op
de jeugd ten voordele van de jeugd. Wie de
sluimerende gevoelens van edelmoedigheid
kan wekken in de jonge mensen, bewijst hen
de grootste dienst. "

Briefke van uw pastoor
KERMIS

Dierbare Parochianen,

We moeten elkander entwat kunnen jeunen,
en dat bijzonderlijk ter gelegenheid van de
Sinksen-kermis te Proven.
Ik meen te mogen zeggen dat hoogst waar-
schijnlijk het weder zal meevallen, zonnig zou
het moeten zijn, dan komen de mensen op
straat, dan zal er beweging zijn in de straten
van Proven van vele families, die zich met de
zonnige en warme temperatuur gemakkelijker
zullen neerzetten in de cafés of op het ter-
ras om een fris pint je te drinken en de dorst
te laven. Ik hoop dus voor de cafébazen dat
er een beetje bier zou te kort zijn in Proven.
Ik zie op het kermisprogramma dat er veel
attrakties zijn te Proven: prijskaartingen, spel
421" zangcrochet, T.-Dansant, Hoppebellen en
Majoretten, Kermisbal en grote vinkenzetting,
prachtige wielerwedstrijden voor onafhanke-
lijken en veteranen en amateurs, nog eens ker-
miskaarting en vogelpikwedstrijd en vinken-
zetting. Mocht het aan de uitbaters veel baat
doen en de gezonde leute en de broederlijk-
heid onder de mensen bevorderen. We heb-
ben ook winkeliers in Proven en beenhouwers
met uitgelezen waar en fijne gerechten. We
zouden om zo te zeggen kunnen samen zin-
gen: "waar kunnen wij nog beter zijn". In-
derdaad, waar kunnen we nog beter zijn dan
in Proven.



PRIESTER VAN DIENST (v. 10 tot 16 juni)
E.H. Declercq pastoor Haringe Tel. 300609
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (10 juni)
Dokt. Braem Tel. 422791
Veearts
Apoteek
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Vrijdag 8 juni - H. Medardus
8 u. H. mis v. overl. echtg. (K.V.)
Zaterdag 9 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.LVr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers).
19 u. 6e Gez. 6-wekenmis v. Jules Ver-

let
Zondag 10 juni - H. Drieëenheid
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Richard en Dirk

Van Renterghem en overl. familie
Maandag 11 juni - H. Barnabas
8 u. H. mis v. overl. familie (0.)
Dinsdag 12 juni
8 u. H. mis v. overl. echtgte (A.M.)
Woensdag 13 juni - H. Antonius
8 u. H. mis v. overl. echtgte (G.D.M.)
Donderdag 14 juni
8 u. H. mis v. overl. echtg. en moeder

(M.D.)
Vrijdag 15 juni
8 u. H. mis v. overl. echtg. (KV.)
Zaterdag 16 juni - H. Lutgardis
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. Gez. mis v. Gilbert Soenen, echtg

v. Suzanne Mottrie VWo het Feest-
comiteit

Zondag 17 juni
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 U. Gez. mis v.d. leden en overl. le-

den v.h. " Wit-Gele Kruis" Proven

On
Parochieblad
Proven

8e Jaargang Nr 23 9 juni 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Huwelijksaankondigingen
- Leire Ghislain van Brussel en Demuys Ni-

cole, Blokweg 8, Proven.
- Vandenbroucke Rik van Proven, Uilegat-

straat 7 en Lanszweert Roza van Beveren-
IJzer, Zuidstraat 2.

- Vandenbussche Marc van Reningelst, St.-
Pietersstraat 17 en Theunynck Christine van
Proven, Canadaweg 8.

In "De Lovie "
Hebben we dit jaar opnieuw een namiddag
voor de gepensioneerden, en dit op maandag
25 juni aanstaande te 14.30 U. in het domein
alhier. We voorzien een ganse namiddag af-
wisseling. Het entreegeld blijft 20 fr. Aan alle
gepensioneerden, hartelijk welkom.

Dank
Onze hartelijke dank aan allen die geholpen
hebben bij het zetten der bieten. We zijn het
K.L.J.-bestuur dankbaar die het initiatief nam.

Familie Vanbeveren Jozef.

Volleybal
Op initiatief van enkele jongeren wordt er
iedere zondag op de speelplaats van de jon-
gensschool aan alle jongelui van Proven de
kans geboden om volleybal te beoefenen.
Dit gaat telkens door op zondagvoormiddag
van 11 tot 12 U.

Verloren voorwerpen
Een hele tas verloren voorwerpen van allerlei
slag en soort blijven liggen en worden be-
waard in de sakristie van de kerk.

Zich kwaad maken is ongezond
- Zoals de rook het zicht van de ogen ver-

blindt, alzo verblindt de gramschap het
verstand.

- Zoals door een wolk of door water de voor-
werpen misvormd worden, zo ook worden
beledigingen tot onjuiste verhoudingen ge-
bracht door een vergramd gemoed.

- Zoals verstoorde bijen hun angel verliezen
bij het stralen, en zichzelf daarmee het
meeste kwaad doen, zo ook hij die zich
kwaad maakt, doet zichzelf het meeste pijn.
Wilde vruchten worden door enting en be-
snoeiing veredeld en tot goede soorten
herleid.

Bond der bejaarden - Hartenstroef
Uitslag der kaarting van 31 mei. Er waren
94 aanwezigen. 13 behaalden 3 partijen:
1. Decaester Alice 462 pt. - 2. Decoene Hek-
tor 372 pt. - 3. Brutsaert Thérèse 339 pt. - 4.
Deturck Honoré 331 pt. - 5. Vantomme Achiel
322 pt. - 6. Regheere Firmin 316 pt. - T, La-
maire Zulma 304 pt. - 8. Vanengelandt Daniël
288 pt. - 9. D'Ooghe Madeleine 269 pt. - 10.
Goussey Camiel 257 pt. - 11. Vanhamme Ro-
ger 246 pt. - 12. Desmytter Guillaume 226 pt.
- 13. Top André 186 pt.
De volgende kaarting op donderdag 14 juni,

kermiskaarting die wij aan alle gepensioneer-
den van Proven sterk aanbevelen.

Enkele spreuken
- Toorn is een soort koorts van de geest, die

ons steeds zwakker achterlaat, dan hij ons
vond.

- In toorn is de wraak meester en niet het
verstand.

- Een opvliegend karakter steekt ruzie, een
driftkop misdraagt zich vaak.
De gramschap is een korte krankzinnigheid.

- In woede, doet niemand het goede.
- Nooit schijnt de zee meer uitgestrekt dan

als ze kalm is; haar woede maakt haar klei-
ner.

- De kracht die men put uit wrok, uit mis-
noegdheid, is nooit anders dan zwakheid.

- Als gramschap stijgt, zie dat ze zwijgt.
- Geen nutter ding voor gramme zinnen, dan

stil te zijn en tijd te winnen.
- Verstandig dulden ontwapent de hoogste

toorn.
- Wanneer men bij U een glas breekt, bewaar

dan dezelfde koelbloedigheid, als wanneer
men er een breekt bij uw gebuur.

Briefke van uw pastoor

KWESTIE VAN GELOVEN

Dierbare Parochianen,

Er zijn veel mensen en zaken die ons dier-
baar zijn. Zo zeggen we gemakkelijk: dier-
bare vriend of dierbare parochianen of zelf
kunnen we zeggen: 0, dierbaar land, enz. Er
bestaat echter een spreuk die luidt als volgt:
"ge zijt mij zo dierbaar als mijn oogappel".
Waarom zegt men dat? Omdat het gezicht,
omdat kunnen "zien" van zo'n grote waarde
is in het leven van de mens. En 't is om die
reden ook dat het menselijk oog zo goed be-
schermt en bewaakt wordt. - Inderdaad, ik
meen te mogen zeggen: er is niets dat snel-
ler reageert dan ons ooglid. We kunnen het
eens proberen. Komt er een vinger of een
ander voorwerp zelfs onverwachts dicht bij
ons oog, dan reageert onmiddellijk het ooglid
Eondekt ons oog, opdat dit zó delikaat orgaan
niets kwaads zou aankomen. Ja, zo dierbaar
als mijn oogappel. Ik wil hier echter geen les
geven over het oog en haar beschermdelen,
neen, maal' waar wil ik naartoe met mijn ver-
haal?

Wel bliksemsnel als een ooglid, zo reageert
God ook tegenover de mens, want wij zijn
z'n oogappel. Dus, als wij mensen voor God
z'n oogappel zijn, dan betekent dit, dat het
Hem oneindig zwaar zou treffen, als Hij ons
zou verliezen. We zijn dus voor God geen bij-
zaak, maar hoofdzaak. Wij staan bij God bo-
venaan de lijst. Gods programma is vol van
de mens. Ik stel alleen de vraag: wanneer
gaan wij dat eens geloven? God waakt over
ons.



PRIESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 juni)
E.H. Vanden Abeele past. Roesbr. Tel. 300374
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (17 juni)
Dokt. Provoost Tel. 400020
Veearts Busschaert Tel. 445363
Apoteek Vanacker - Leisele
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
Vrijdag 15 juni
8 u. H. mis v. overl. echtg. (K.v.)
Zaterdag 16 juni· H. Lutgardis
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. Gez. mis v. Gilbert Soenen, echtg

v. Suzanne Mottrie VWo het Feest-
comiteit

Zondag 17 juni
8 U. Gez. gem. mis V.d. parochianen
10 U. Gez. mis V.d. leden en overl. le-

den V.h. " Wit-Gele Kruis" Proven
Maandag 18 juni
8 U. H. mis V. overl. familie (0.)
Dinsdag 19 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.l.Vr. kapel Uile-

gatstraat
Woensdag 20 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.LVr. kapel V.d.

Blokke
Donderdag 21 juni > H. Aloïsius
8 U. H. mis V. overl. echtgte en moeder

(M.D.)
Vrijdag 22 juni· H. Hart v. Jezus
8 U. H. mis V. overl. echtg. (K.V.)
Zaterdag 23 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.l.Vr. V.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers).
19 U. Gez. jaarmis V. Maurice Deneulin

Clarebout Anna
Zondag 24 juni
8 U. Gez. gem. mis V.d. parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Maria George,

echtgte V. Julien Debeer

Ons
Paro,chieblad
Proven
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Tot kind Gods gedoopt
Diëgo Dennekin, z.v. Jean-Paul en Carine De-
vaere, Provenplein 43

Geboorte
Jeroen Vandenbroucke, Z.V. Ivo en Lieve Van-
neste, Hapjesstraat 5, Proven.

Chiro Proven
Wegens examens is er zondag a.s. geen chiro.
Wij wensen alle chirojongens een vruchtbare
examen periode.

Afbraak of opbouw?
De chiroleiders zijn ten zeerste verontwaar-
digd en ontgoocheld over de kinderen die het
bouwvallig chirolokaaltje zijn binnengedron-
gen en er hun vernielzucht hebben gebotvierd
door alles kapot te slaan en waardevolle voor-
werpen mee te nemen. Wij verzoeken de
betrokken ouders hun verantwoordelijkheid
op te nemen. De weggenomen voorwerpen
moeten bij de leiders terugbezorgd worden.
Weer werd bewezen dat er in Proven meer
dan ooit behoefte is aan een degelijk speel-
plein. Onze kinderen hebben voldoende ruim-
te nodig om te spelen, anders loopt het op-
voedingsproces lelijk mank.
Willen wij in de toekomst een degelijke chi-
rowerking verzekeren dan moeten wij drin-
gend een ander lokaal hebben. Zo kan het
niet verder. Wij deden alles wat binnen onze
mogelijkheden ligt, maar worden door de be-
trokken verantwoordelijken in de steek gela-
ten. Wij vragen gewoon dat wat wij in onze
vrije uren, belangeloos voor onze Provense
kinderen willen doen, wat meer gewaardeerd
zou worden. Dit kan op de eerste plaats door
ons de noodzakelijke middelen (lokaal) te
geven om dat in de beste omstandigheden
te doen. Worden wij door de verantwoorde-
lijke overheid verder in de steek gelaten dan
zullen wij genoodzaakt zijn om kordaat naar
andere middelen te grijpen.

De Chiroleiding.

Ophalen van huisvuil
Men vraagt de donderdagmorgen de huisvuil-
zakken wat vroeger buiten te zetten.

Gemeentelijk nieuws
Aankomsten
Heugebaert Remi, Van Weehaege Denise, Del-
fosse An, Heugebaert Mieke en Heugebaert
Piet, Blokstraat 14, komende van leper, Zon-
nebeekseweg 11.
Legerdienst: Delporte Dirk, Reningestraat 3,
met werkelijke dienst op 2 mei 1979.

Een vraag en een antwoord
Nog steeds hoort men de vraag stellen: "Wat
betekent het S.O.S.-vignet op de achterruit
van de wagen, en waar kan men het beko-
men?
In de zestiger jaren werd het S.O.S.-vignet in
meerdere landen van Europa verspreid. Het
is een internationaal kenteken en betekent dat
men bij levensgevaar geestelijke bijstand
wenst. Maar het is even duidelijk dat het
dan meteen ook een uitnodiging inhoudt tot

voorzichtig en hoffelijk rijden. Het is ontstaan
vanuit een gelovige overtuiging en een zin
voor verantwoordelijkheid.
Vele mensen die vroeger een S.O.S.-vignet
op de achterruit van de wagen hadden, heb-
ben intussen hun wagen vernieuwd. Daarom
kan het nuttig zijn er opnieuw eens de aan-
dacht op te vestigen. De verkeersstroom
wordt steeds groter en daarom is ook grotere
verantwoordelijkheid geboden voor elkeen die
in de wagen stapt. Het aanbrengen van dit
vignet op vele auto's kan, vanuit het getui-
genis dat ermee gepaard gaat, tevens een
vorm van solidariteit zijn, waarbij men er aan
herinnerd wordt dat men op de weg verant-
woordelijkheid draagt tegenover elkaar. Maar ,\
dan is het nodig dat vele wagens dit kenteken ï
hebben.
In een tijd waar steeds meer mensen uitko-
men voor hun filosofische opvattingen mag
ook het getuigenis van de christen niet ach-
terwege blijven.
Gesloten
- Huis Francine Struye, Provenplein 49: ge-

sloten van vrijdag 15 juni vanaf 12 u. tot
en met dinsdagavond.

- Raiffeisenkas Proven: gesloten op zater-
dag 16 juni.
Wegens jaarlijks verlof: Jacques Berquin,
Blekerijweg 7, Proven - van 1 tot en met
15 juli 1979.

Briefke van uw pastoor
UW GAZET

Dierbare Parochianen,
leder mens die een dagblad trekt, verlangt
telkens als de bode komt om zijn gazet ter
hand te nemen en de grote koppen te lezen
om aldus het bijzonderste nieuws te kennen.
Er zijn mensen die tijd hebben, en die er hun
werk van maken om gans hun gazet te lezen
van de eerste bladzijde tot de laatste, en met
aandacht lezen. Dat zijn mensen die over 't
algemeen veel weten en alleszins op de hoog-
te zijn van het wereldgebeuren.
Lezen verrijkt meestal, wel te verstaan als
het nuttige en degelijke lektuur is.
Om een voorbeeld te geven van nuttige lek-
tuur: ik bezit een bijbelagenda, waaruit ik
dagelijks één korte zin uit het Evangelie lees,
daarbij staat er een beknopte uitleg of een
spreuk.
Wel, ik moet bekennen dat vele van die da-
gelijkse evangeliewoorden diep ingrijpen in
mijn leven. Ik wil een voorbeeld geven; van-
daag las ik deze enkele zin, uit de brief van
Paulus aan de Galaten: .. Laten we niet moe
worden het goede te doen, als we de moed
niet opgeven, zullen we ter zijner tijd het re-
sultaat zien." En daarbij stond dit volgende
spreekwoord: .. Als u elke keer stilstaat wan-
neer u een hond hoort blaffen, zult u nooit
het eind van de weg bereiken". - Is dit niet
meer dan de moeite waard om te lezen, om
er over na te denken en vooral om toe te
passen in uw leven ... en laat die hond maar
blaffen ... altijd voortdoen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 24 tot 30 juni)
E.H. Maes, pastoor Krombeke Tel. 4001 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAG DIENST (24 juni)
Dokt. Vandenberghe Tel. 300637
Veearts Vandenberghe Tel. 3381 61
Apoteek Darras - Alveringem
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
Zaterdag 23 juni - H. Lutgardis
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers).
19 u. Gez. jaarmis v. Maurice Deneulin

Clarebout Anna
Zondag 24 juni
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maria George,

echtgte v. Julien Debeer
Maandag 25 juni
8 u. H. mis v. overl. familie (D.)
Dinsdag 26 juni
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader

(XXX)
Woensdag 27 juni - H. Cyrillus
8 u. H. mis v. overl. echtgte en moeder

(A.M.)
Donderdag 28 juni
8 u. H. mis v. overl. echtgte en moeder

(M.D.)
Vrijdag 29 juni - H. Petrus en Paulus
8 u. H. mis v. overl. echtg. (K.v.)
Zaterdag 30 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
15 u. P!. huwelijksmis v. Ghislain Leire

en Nicole Demuys
19 u. Gez. mis v. Maurice Pacco vwo

de N.S.B. Proven
Wijding van de voertuigen

Zondag 1 juli
8 u. Gez. mis v. Bertha Dewippe, echt-

genote v. Maurits Viaene
Wijding van de voertuigen

Ons
Parochieblad
Proven
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10 u. Gez. mis v. Gilbert Soenen echtg
v. Suzanne Mottrie vwo het Vrijwillig
Brandweerkorps Proven
Wijding van de voertuigen

17e Grote Zomerfeesten
Op 23, 24 en 25 juni 1979 in "De Lovie " te
Proven. Programma:
Zaterdag 23 juni:
18 u. Opstijgen van de luchtballon met post-

koerier. - Ballonnetjeswedstrijd.
Zondag 24 juni:
14 u. Vliegshow.
17 u. Jeugdballet "KREA " uit Wevelgem.
20 u. Dansorkest.
Maandag 25 juni:
15 u. Feest van de gepensioneerden.
Tijdens de ganse duur van de ieesteliikheden :
Doorlopende tombola, tentoonstelling ;0 de
B.S.O. school, verkoop van bloemen en plan-
ten, filatelistische tentoonstelling, restaurant
" LOVINO " en restaurant zelfbediening, wein-
stube. Bij voorbaat hartelijk welkom!

Autowijding op zaterdag 30 juni en
zondag 1 juli. Na iedere mis.
Mevrouw, juffrouw, mijnheer, wij hebben de
eer U uit te nodigen tot de jaarlijkse auto-ze-
gening in het week-end van zaterdag 30 juni
en zondag 1 juli, juist in het begin van de
grote vakantie dat er verschrikkelijk veel ge-
gereisd wordt en een enorm verkeer op de
baan is.
De wijding van uw wagen of van eender
welk voertuig zal plaats hebben te Proven in
het week-end van zaterdag en zondag 30 juni
en 1 juli, na iedere mis. Dus alle voertuigen,
ook fietsen en brommers die geparkeerd staan
op het kerkplein zullen ter plaatse gewijd
worden.
De bijdrage als lid van St.-Kristoffelsgilde is
onbepaald en kunt ge vrijelijk geven ieder vol-
gens geloof en vermogen in de schaal die
daartoe zal aangeboden worden in al de mis-
sen van zaterdag 30 juni en zondag 1 juli. Er
zal dan ook een woordje gezegd worden over
het veilig wegverkeer.

Ééndagsreis KLJ Proven
Op vrijdag 6 juli 1979 gaat KLJ Proven op
reis naar de omgeving van Parijs met een be-
zoek aan het vliegplein "Charles de Gaulle "
- Zoo" Jean Richard" "Mer de Sable ". Een

dag vol leute en ontspanning. Ieder die mee
wil reizen kan dat nog door zo vlug mogelijk
in te schrijven bij Gruwez Noëlla, Roesbrug-
gestraat 22, 8994 Proven. De prijs: 540 fr.
(alle entree's inbegrepen). Hartelijke groeten.

Bond der bejaarden - Hartenstroef
Uitslag der kaarting. Er waren 92 aanwezigen.
11 behaalden 3 partijen:
1. Indevuyst Firmin
2. Vanrentergem René
3. Declerck Martha
4. Maes Sylvère
5. Maerten Maurice

417 pt.
396 pt.
361 pt.
339 pt.
333 pt.

6. Saesen André 332 pt.
7. Surgeon Gabrièlle 327 pt.
8. Devos Maurice 295 pt.
9. Gesquiere Martha 265 pt.

10. Vanengeland Daniël 251 pt.
11. Lecomte Jeanne 244 pt.
De volgende kaarting op donderdag 28 juni.

Mariale Ommegang te Poperinge
500ste verjaring van de Mariale Ommegang
te Poperinge op zondag 1 juli '79.
Eveneens op zondag 1 juli om 10 u. in de St.-
Janskerk, jubel mis uitgezonden door de T.V.
Dit delen we mee voor de zieken die op het
T.V. scherm deze jubel mis kunnen volgen.
Op zaterdag 7 juli te 16 u. vanuit de St.-Jans-
kerk te Poperinge, de donkere Ommegang,
een indrukwekkende bidprocessie.
Tenslotte de tentoonstelling van "Religieuze
kunst in het Hoppeland " in het prachtig ge-
restaureerd pand van het klooster der Zus-
ters Benedictinessen, Boeschepestraat, wordt
een buitenkansje en een openbaring van on-
gekende schatten. Van 30 juni tot en met 8
juli, op weekend open van 10 u. tot 19 u. en
op weekdagen van 14 u. tot 18 u.

Gesloten
Jaarlijks verlof: Jacques Berquin, Blekerij-
weg 7, Proven van 1 tot en met 15 juli 1979.

Briefke van uw pastoor
GEWOON OF BUITENGEWOON

Dierbare Parochianen,
Het gebeurt wel eens dat men mensen hoort
zeggen: ,,'k heb de herteklop gehad! " Ja,
ik weet het niet, maar dit is misschien wel
een teken van overspanning. Dan moet men
de dokter raadplegen.
Wat ook waar is, dat sommigen maar dan pas
ontdekken dat ze een hart hebben, wanneer
ze eens "den herteklop" hebben gekregen.
Wat we eigenlijk niet mogen vergeten mee te
nemen is ons hart, 't is te zeggen, we moeten
ervan bewust zijn, dat we een hart hebben
in ons lijf. 't Is maar dan dat we in staat zijn
tot grote dingen. Dan pas gaan we over de
grens van het gewone, en wordt het in ons
leven buitengewoon.
Ik ga een voorbeeld geven: er staat in het
Evangelie: "God houdt van de blijmoedige
gever". Dat wil dus zeggen, dat de mentali-
teit waarmee wij geven van het grootste
belang is. Daarom: nooit geven om op te val-
len en nog minder omdat we moeten. Dat
is alledaags, dat is maar heel gewoon. Maar,
zo weinig mogelijk opvallen en anderen blij
maken, dat is pas echt evangelie en buiten-
gewoon.
Er zijn veel voorbeelden op dat gebied: "Be-
minnen wie ons bemint is niet zo moeilijk".
Geven in de hoop terug te ontvangen is niet
voldoende. Wij moeten belangeloos geven en
zelfs onze vijanden barmhartig en liefdevol
behandelen. Dan wordt het weer buitenge-
woon.
Er wordt van ons allemaal op velerlei gebied
iets buitengewoons gevraagd.



PRIESTER VAN DIENST (van 1 tot 7 juli)
E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 300391
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (1 juli)
Dokt. Vulsteke Tel. 422791
Veearts Busschaert Tel. 445363
Apoteek Ascrawat - Lo
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Zaterdag 30 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
15 u. P!. huwelijksmis v. Ghislain Leire

en Nicole Oemuys
19 u. Gez. mis v. Maurice Pacco vwo

de N.S.B. Proven
Wijding van de voertuigen

Zondag 1 juli
8 u. Gez. mis v. Bertha Oewippe, echt-

genote v. Maurits Viaene
Wijding van de voertuigen

10 u. Gez. mis v. Gilbert Soenen echtg
v. Suzanne Mottrie vwo het Vrijwillig
Brandweerkorps Proven
Wijding van de voertuigen

Maandag 2 juli
8 U. H. mis V. over!. familie (0.)
Dinsdag 3 juli - H. Thomas
8 U. H. mis V. over!. moeder (M.O.R.)
Woensdag 4 juli - H. Elisabeth
8 U. H. mis V. over!. echtgte en moeder

(A.M.)
Donderdag 5 juli
8 U. H. mis v. over!. echtgte en moeder

(M.D.)
Vrijdag 6 juli - H. Maria Goretti
8 U. H. mis V. over!. echtg. (Kv.)
Zaterdag 7 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers).
19 U. Gez. jaarmis V. Margriet Oegrae-

ve, echtgte V. Cyriel Oever

Ons
Parochieblad
Proven
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Zondag 8 juli
8 U. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Alfons Vulsteke-

Coene Clothilde

Geboorte
- Kristof Loonis, Z.V. Frans en Ingrid Patfoort,

Roesbruggestraat 18, Proven (geb. te Po-
peringe 20 juni '79).

- Veerle Deprey, d.v. André en Anny Re-
gheere, Reningestraat 8, Proven (geb. te
Poperinge 20 juni '79).

In de Heer ontslapen
- Valère Borrey, wedn V. Augusta Demaeght,

overl. te Poperinge, donderdag 21 juni '79 in
de leeftijd van 82 j. en die dinsdag 26 juni
'79 om 9.30 U. te Proven werd begraven.

- Maurits Mollet, wedn. V. Lucia Deloz, overl.
te Poperinge, vrijdag 22 juni '79 in de leef-
tijd van 83 j. en die dinsdag 26 juni '79 om
10.30 U. te Proven werd begraven.

Poperinge Ommegang
1. Mariale Ommegang op zondag 1 juli te

15.30 U.

2. Ziekendag op donderdag 5 juli te 15 U.

3. Donkere Ommegang op zaterdag 7 juli te
16 U.

4. Tentoonstelling van Religieuse Kunstschat-
ten bij de Benidictinessen, Boeschepestr.,
Poperinge van zaterdag 30 juni tot en met
zondag 8 juli.

Jaarlijks verlof
Jaarlijks verlof: Jacques Berquin, Blekerij-
weg 7, Proven van 1 tot en met 15 juli 1979.

Wat de autowijding betreft op zater-
dag 30 juni en zondag 1 juli na iedere
mis
De wijding van uw wagen of van eender
welk voertuig zal plaats hebben te Proven in
het week-end van zaterdag en zondag 30 juni
en 1 juli, na iedere mis. Dus alle voertuigen,
ook fietsen en brommers die geparkeerd staan
op het kerkplein zullen ter plaatse gewijd
worden.
De bijdrage als lid van St.-Kristoffelsgilde is
onbepaald en kunt ge vrijelijk geven ieder vol-
gens geloof en vermogen in de schaal die
daartoe zal aangeboden worden in al de mis-
sen van zaterdag 30 juni en zondag 1 juli. Er
zal dan ook een woordje gezegd worden over
het vei Iig wegverkeer.

Lidgeld St.-Kristoffel
Een paar omslagen per gezin zullen deze week
ten huize afgegeven worden. U kunt deze met
uw lidgeld (100 fr. als jaarlijkse bijdrage is
waarschijnlijk niet te veel) terug meebren-
gen, om ze in de schaal af te geven met het
aanstaande weekend in een van de H. missen.

Chiro-nieuwsjes
Zondag 1 juli opnieuw vergadering voor alle
afdelingen en leden. Met de zon in ons hart
maken we er een fijne namiddag van en pra-
ten over ons bivak.

Chirobivak Mol van 15 tot 25 juli
Chiro Proven trekt opnieuw 10 dagen op bi-
vak. Dit jaar trekken we naar de sportgemeen-
te Mol. We geven alle Provense jongens (ook
zij die niet in de Chiro zijn) van 7 tot 15 jaar
de kans om 10 dagen te spelen, te ravotten,
aan sport te doen ... dit alles onder degelijke
begeleiding. Niet-leden die met ons mee wil-
len moeten enkel kontakt opnemen met één
van de leiders of met groepsverantwoordelij-
ke Mark Soenen tel. 3881 65

Reis van de oudstrijders 40 - 45
Reis van de oudstrijders 40-45, familie en
vrienden. Op vrijdag 20 juli '79 gaan we naar
Noord-Frankrijk onder leiding van de gids van
verleden jaar, de heer Flor Barbry.
Vertrek te Proven op de marktplaats om 8.30
uur. Inschrijving bij Meester Pareyn (tel.
300341) tot en met 8 juli a.s.
Wie wenst te middagmalen, geve dit even-
eens op bij de inschrijving.
Reisweg : Proven - Hazebrouck - Air sur la
Lys - Therouannes - Fruges - Hesdin (middag-
maal) - St.-Georges - Boubers sur Canche -
St.-Paul - Liliers - Hazebrouck - Zwarte Berg -
Proven.

Briefke van uw pastoor
AUTOZEGENING ?

Dierbare Parochianen,
Iemand stelde mij de vraag: menere paster,
wat denkt jij over een autozegening ?
Wel kijk, ik wil daarop een antwoord geven.
In alle geval de zegening van een auto vraagt
Gods zegen over uw auto en verwijst tevens
naar de diepere zin die in het profane aanwe-
zig is.
Als ge uw auto laat wijden, dan veronder-
stelt dat geloof, dat zich moet uiten in voor-
zichtigheid langs de baan.
Ik heb eens een dokter horen zeggen: "ik
heb die mens geopereerd, maar Onze Lieve
Heer heeft hem genezen". Het komt een beet-
je op hetzelfde neer, als ik met mijn auto
wegrijd, dan bid ik: "God, Gij zijt de Heer
en de Meester van mijn leven".
Wat vindt U van het zegeningsgebed van een
auto? Hier volgt het. Lees het eens aan-
dachtig en oordeel zelf ...
Heer onze God,
wij danken U voor deze wagen.
Wij hebben hem ontvangen
als een gave uit uw handen,
als een vrucht van het vernuft
dat Gij aan mensen hebt geschonken,
als teken van wat mensen bereiken
wanneer ze zoekend samenwerken.
Wees geprezen voor de hulp
die deze wagen ons zal bieden
om onze zaken te verzorgen
en onze taken te vervullen,
om stil alleen of samen in gezin
uw mooie wereld te ontdekken,
vrienden en familie te bezoeken,
en wie in nood is met hulp nabij te zijn.



PRIESTER VAN DIENST (v. 8 tot 14 juli)
E.H. Declercq Pastoor Haringe Tel. 300609
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (8 juli)
Dokt. Verhoeve Tel. 388271
Veearts Vulsteke Tel. 3001 84
Apoteek Dubaere - Reninge
BRANDWEER PROVEN: Tei. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Vrijdag 6 juli· H. Maria Goretti
8 u. H. mis v. over\. echtg. (Kv.)
Zaterdag 7 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers).
19 u. Gez. jaarmis v. Margriet Degrae-

ve, echtgte v. Cyriel Oever
Zondag 8 juli
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Alfons Vulsteke-

Coene Clothilde
Maandag 9 juli
8 u. H. mis v. over\. familie (0.)
Dinsdag 10 juli
8 u. H. mis v. over\. echtgte en moeder

(A.M.)
Woensdag 11 juli· H. Benediktus
8 u. H. mis v. over\. familie (D.S.)
Donderdag 12 juli
8 u. H. mis v. over!. echtgte (G.O.)
Vrijdag 13 juli· H. Henricus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (C.)
Zaterdag 14 juli - H. Camillus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
11 u. P!. Huwelijksmis v. Henri Van-

denbroucke en Roza Lanszweert.
19 u. Gez. jaarmis v. Jozef Fossaert,

z.v. Romain en Rachel Dehaeck
Zondag 15 juli
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
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10 u. Gez. jaarmis v. over\. echtg en
vader

Reis van de Oudstrijders 40 . 45
Op vrijdag 20 juli '79 ook voor familie en
vrienden naar Noord-Frankrijk, onder leiding
van Flor Barbry. Inschrijving bij Meester Pa-
reyn tot en met 8 juli aanstaande.

Grote Alexisfeesten
Op zondag 29 juli '79 in het Couthofpark.
leder Provenaar zal zich nog de Alexisfees-
ten in het Couthofpark herinneren (nu zowat
een 15-tal jaren geleden).
Het gemeentelijk feestkomitee wil dit jaar die
oude traditie nieuw leven inblazen. Inderdaad,
op zondag 29 juli wordt het Couthofpark terug
opengesteld voor allen die een aangename
zondag namiddag willen doorbrengen. Men kan
met de gehele familie een gezonde wande-
ling maken in het park en de bossen en van
een uitgebreid programma genieten.
Programma:
om 14.30 u.: opening van de feesten
van 15.30 tot 17 u. : afwisselend optreden van
de muziekvereninging "De Volksvreugd " uit
Proven en spektakulaire demonstratie van val-
schermspringen.
om 17 u.: Catchgala.
om 20 u.: Populair bal in de reuzetent.
Gedurende de namiddag: allerhande attrakties
(o.a. ballonwedstrijd. rondrit met poney .... )
Inkom 80 fr (voorverkoop) - 100 fr. (dag zelf)
Kinderen tot 12 jaar: gratis.

Bond der bejaarden· Hartenstroef
Uitslag der kaarting van 28 juni. Er waren 86
aanwezigen. 14 behaalden 3 partijen.

1. Pacco Maurice 407 pt.
2. Hahn Abel 344 pt.
3. Butaye André 336 pt.
4. Leynaert Maurice 312 pt.
5. Vandenwinckel Rachel 311 pt.
6. Decaesteker Alice 287 pt.
7. Reubrecht Cam iel 285 pt.
8. Nuttens Fursy 275 pt.
9. Brice Marcel 257 pt.

10. Galle Gabrielle 238 pt.
11. Mares Germaine 229 pt.
12. Top Joseph 226 pt.
13. Desmytter Guillaume 219 pt.
14. Lefieuw Maurice 200 pt.
De volgende kaarting op donderdag 12 juli.

Echte spreuken
" Wie steeds zijn poot stijf houdt, misgroeit ".
"Men heeft twee jaar nodig om te leren

praten ... en een heel leven om te leren
zwijgen. "

"De echt gevaarlijke hartkwalen zijn nog
steeds haat, nijd en gierigheid. "

(uit bijbelagenda)

V.K.S.J.
- Dinsdag a.s. 10 juli om 14 u. aan "Die

Croone ", vergadering voor alle V .K.S.J.-ers.

- Dit jaar gaat het kamp door van 6 tot 12
augustus in De Panne. Volgende week in-
schrijvingen aan huis.

My place
De Engelse schoolboeken staan vol van zulke
spreuken: "begin gij het werk. waar mil-
joenen het opgegeven hebben. - Op het top-
punt is er nog veel plaats voor flinke arbei-
ders. - De schoonste plaatsen in de wereld
zi'n nog niet bezet. - Er is nog veel vraag
naar verstand en karakter: op de beurs van
het leven gaan die waarden de hoogte in. "
Ik neem volledig de spreuk over, welke Car-
negie. de rijkste maar ook de werkzaamste
man van Amerika, aan de jeugd aanbeveelt:
"My place is at the top" - "Mijn plaats is
vooraan. " Niet door hulp van verwanten, maar
door hard werk en onbaatzuchtige plichtsbe-
trachting.
De Duitser zegt het heel klaar: "erst wägen,
dann wagen" - "eerst het vraagstuk in de
ogen kijken. en dan voor niets achteruit wij-
ken. " Het is mijn plicht, ik doe het. Dan komt
uw plaats vooraan.

Briefke van uw pastoor
ALLEEN ZIJN?

Dierbare Parochianen,
Mijn eigen vader heeft het dikwijls verteld
en herhaaldelijk gezegd, toen ons moeder
pas een week gestorven was, ... "je hebt er
geen gedacht van, " zegde hij, "van wat het
is als je 's avonds van je werk komt en een
leeg huis binnengaat. Dan ga je pas beseffen
wat je vroeger niet zo hebt aangevoeld: wat
het betekent dat er iemand is die op je
wacht. " - Inderdaad, dat was voor ons vader
een lastige periode. Wij waren reeds allemaal
weg van thuis. Hij was meestal alleen. Het
moet zwaar gewogen hebben: niemand meer
thuis vinden en alles alleen moeten opknap-
pen.
't Is maar om te zeggen dat we allemaal
zo'n honger hebben naar geborgenheid, naar
de warmte van de liefdevolle aanwezigheid
van mensen om ons heen. Dat merk je aan
een baby. die uit zijn wiegje gehaald wordt en
onmiddellijk ophoudt met huilen. Dat merk je
ook aan die stervende mens die weer rustig
wordt als iemand hem stil bij de hand neemt.
Beste mensen, moest het gebeuren dat u al-
!een zijt, of u eenzaam voelt, ... neem dan
uw boekje ter hand en bidt:

"God, Onze Vader,
wij zijn weer op de weg.
Wij willen U nu eenvoudig vragen
bij ons te zijn,
onze ogen te openen voor al het goede.
Maak dat wij broeders en zusters zijn
voor alle mensen die ons vandaag
tegenkomen, door eerbied voor elke mens
op de weg.
Laat ons geen oorzaak worden van
droefheid voor anderen of voor onszelf.
Bewaar ons allen
in uw zegen. "



PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 juli)
E.H. Vanden Abeele past. Roesbr. Tel. 300374
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267

ZONDAGDIENST (15 juli)
Dokt. Vandercruysse Tel. 300647
Veearts Goethals Tel. 300267
Apoteek Godderis - Oostvleteren
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Te!. 33.31.16

Vrijdag 13 juli - H. Henricus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (C.)
Zaterdag 14 juli" H. Camillus
11 u. P!. Huwelijksmis v. Henri Van-

denbroucke en Roza Lanszweert.
19 u. Gez. jaarmis v. Jozef Fossaert,

z.v. Romain en Rachel Oehaeck
Zondag 15 juli
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. overl. echtg en

vader
Maandag 16 juli
8 u. H. mis v. over!'. familie (0.)
Dinsdag 17 juli
8 u. H. mis v. overl. echtgte en moeder

(A.M.)
Woensdag 18 juli
8 u. H. mis v. overl. familie (O.S.)
Donderdag 19 juli
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (T.V.)
Vrijdag 20 juli
8 u. H. mis v. overl. ouders (T.S.)
Zaterdag 21 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers).
19 u. Gez. jaarmis v. Maurits Oeschre-

vel
Zondag 22 juli
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis voor RachelOeniere,

echtgte v. Hector De Coene

Ons
Parochieblad
Proven
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K.l.J.-nieuws
- Zondag a.s. op 15 juli 1979 speelt de KLJ.

een voetbalmatch tegen de K.L.J. van Wa-
tau, dit op het terrein van de Luttertap om
14.30 u. Vertrek uit Proven om 13.45 u.
Deze voetbalmatch is de eerste match i.v.m.
de bekerkompetitie ingericht onder de 8
K.L.J.-afdelingen van het gewest Poperinge.

- Er zijn nog 3 plaatsen vrij voor de reis naar
Molveno van 29 juli '79 tot en met 5 aug.
'79. Inschrijven zo vlug mogelijk bij Willy
Neuville.

K.l.J.-sportfeest
Dit jaar is de K.L.J. van Proven inrichter van
het jaarlijks sportfeest, dit op 22 juli om
13.30 u. Door de oneffenheid van het park van
het Couthof, gaat het sportfeest door op het
hooiland van Daniël Theunynck, gelegen bij
zijn hoeve.
Een hele namiddag gaan de 8 K.L.J.'s onder-
ling betwisten wie de beste is in het koord-
trekken, in de talrijke loopnummers, in het
bouwen van een vrije pyramide. Tevens een
optreden van de plaatselijke vendeliersgroep,
voor de gelegenheid uitgerust met splinter-
nieuwe vlaggen. Muziek, dans en andere spe-
len komen er ook aan te pas.
Dus afspraak op zondag 22 juli bij de hoeve
van D. Theunynck om 13.30 u.

Chiro Proven
- We vertrekken op bivak op 15 juli om 7 u.

's morgens. Wees stipt aanwezig.
- Alle valiezen moeten zaterdag 14 juli naar

de meisjesschool gebracht worden tussen
18 u. en 20 u.

- Zaterdag 14 juli om 19 u. worden alle chiro-
leden verwacht in de avondmis ter gelegen-
heid van ons bivak.

T.S.C.-nieuws - Transfers
Komen onze ploeg versterken:
- Patrick Maerten van F.C. Poperinge (v. 1 [.)
- Walter Valcke van F.C. Woesten (v. 1 j.)
- Alain Vandendriessche van Un, Abele

(v.l j.)
- Frans Declerck definitief van S.K. Nieuw-

kapelle
Verlaten de club:
- Danny Scharre definitief naar F.C. Poperinge
- Stefaan Devloo voor 1 jaar naar R.C. De

Panne
- Sylvain Deboutte voor 1 jaar naar B.S. Po-

peringe
Naast 4 ploegen (seniors, twee reserveploe-
gen en knapen) die in kompetitie aantreden,
starten we dit jaar met een scholierenploeg.
Deze nieuwe ploeg zal alleen vriendschappe-
lijke matchen betwisten. In tegenstelling met
vorige jaren speelt onze 1e ploeg in de kust-
reeks (4e provo A).

Verbouwingswerken
Jean-Marie Vandamme - Borreye Micheline la-
ten weten aan hun klanten dat wegens ver-
bouwingswerken de winkel tijdelijk overge-
bracht werd naar Provenplein 61 bij Mevr.
Irma Lebbe.

Schoolzwemmen
Volgende leerlingen behaalden een zwembre-
vet :
JONGENS:

25 m : Degraeve Marc, Devos Frank, Meers-
seman Leo, Dequidt Bruno, Vanthournout Rik,
Parmentier Geert, Vanrenterghem Dirk, De-
hondt Stefaan.

50 m : Top Johan, Lefevere David, Top Kris-
tof, Verstraete Filip, Baes Geert.

100 m: Bustraen Patrick, Decrock Eric, De-
heegher Frank, Desmyttere Kris, Veniere Luc,
Verstraete Pascal, Deheegher Henk.

500 m : Top Patrick, Dekervel Bart, Berquin
Filip, Menu Hans, Dequidt Gino.

800 m : Clauw Dirk, Menu Peter, Pacco Marc
1500 m: Dequidt Rino, Delanote Jan, Pec-

queux Frank.
MEISJES:

25 m: Borrey Aline, Soenen Martine.
50 m: Gruwez Krista, Pecqueux Sandy.
100 m: Borrey Guyaonne Dennekin Mia, D'

Ooghe Sylvie, Fresnais Valerie, Ganne Rita,
George Patricia, Gruwez Colette, Rappelet
Greta.

400 m: Borrey Guygonne, Carpentier Mo-
nique, D'Ooqhe Sylvie, Fresnais Valerie, Rap-
pelet Greta.

1000 m: Camerlynck Kristien, Cappelaere
Christel, Delefortrie Maureen, Derycke Aude,
Nowé Natascha, Pecqueux Caroline, Rappelet
Vera, Sergie Regine, Vernieuwe Anuscka, Ver-
straete Kathleen.

1500 m: Baes Marleen, Deblock Mieke, De-
quidt Caroline, Devos Kathleen, Vanthour-
nout Carine.

Zwemsters: Baes Marleen, Camerlynck
Kristien, Deblock Mieke, Delefortrie Maureen,
Dequidt Caroline, Derycke Aude, Pecqueux
Caroline, Rappelet Vera, Vanthournout Carine.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

Ik las deze morgen een paar zinnen uit de H.
Schrift. Het ging over "goede herder zijn".
Ik dacht seffens bij me zelf: ja, dat is voor
mij: "goede herder zijn". "Herder zijn" wil
eigenlijk zeggen: "bezorgd zijn om de an-
der", "begaan zijn met de ander", met an-
dere woorden nog, "herder zijn" is zorgen
voor het welzijn van de ander. En zó kunnen
we allemaal toch een beetje herder zijn, de
een tegenover de ander. De kwestie is, beste
Provenaars, dat we hand in hand samenwer-
ken. Dit strekt zeker, tot eenieders welzijn.
Ik wil U bekend maken dat ik voor 't ogenblik
sterk begaan ben met het onderwijs van ons
Provense kinderen, waarvoor we iets degelijks
zullen opbouwen. En ook ben ik begaan met
het verenigingsleven en de vrije tijdsbeste-
ding van onze jongeren, er moet daar drin-
gend iets voor gedaan worden. Daarom meen
ik, dat het op zijn minst zou nuttig zijn dat
we eens zouden samen komen met al onze
verenigingen om samen eens te spreken over
belangrijke zaken ten bate van onze Provense
Gemeenschap.



PRIESTER VAN DIENST (v. 22 tot 28 juli)
E.H. Maes, past. Krombeke Tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST
Dokt. Bal Tel. 300072 (21 juli)
Dokt. Goudeseune Tel. 4001 92 (22 juli)
Veearts Goethals Tel. 300267
Apoteek Taverne - Woesten
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Vrijdag 20 juli
8 u. H. mis v. overl. ouders fT.S.}
Zaterdag 21 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers).

19 u. Gez. jaarmis v. Maurits Deschre-
vel

Zondag 22 juli
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis voor Rachel Deniere,
echtgte v. Hector De Coene

Maandag 23 juli
8 u. H. mis v. over!. familie (D.)
Dinsdag 24 juli - H. Christina
8 u. H. mis v. overl. echtgte en moeder

(A.M.)
Woensdag 25 juli. H. Jacobus
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (T.V.)
Donderdag 26 juli

. HH. Joachim en Anna
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (W.!.)
Vrijdag 27 juli - H. Christiane
8 u. H. mis v. overl. ouders (T.S.)
15 u. P!. Huwelijksmis v. Marc Vanden-
bussche en Christine Theunynck

Zaterdag 28 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers)

19 u. Gez. jaarmis v. Gaston Rosseeuw
echtg. v. Paula Thulliez

Zondag 29 juli
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen

Oos
Parochieblad
Proven
8e Jaargang Nr. 29 21 juli 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

10 u. Gez. jaarmis v. Martha Dumelie
echtgte v. Marcel Benouwt en ~oor
Alidor Benouwt

Maandag 30 juli
8 u. H. mis v. over!. fam. (D.)
Dinsdag 31 juli - H. Ignatius
8 u. H. mis v. overl. echtgte en moeder

(A.M.)
Woensdag 1 aug. - H. Alfonsus
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (TV.)
Donderdag 2 aug.
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (W.!.)
Vrijdag 3 aug.
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (C.)
Zaterdag 4 aug. H. Pastoor v. Ass.
St.-Kristoffel (gevers)

8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
10 u. P!. Huwelijksmis v. Marnix Le-
mahieu en Dina Roelstraete

19 u. Gez. Jaarmis v. Henri Vanthour-
nout, echtg. v. Marie-Jeanne Breyne

Zondag 5 aug.
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton
echtg. v. Martha Baert en voor Ca-
miel Baert-Deprey Julienne en kin-
deren

Twee maal
Dit parochieblad telt voor twee weken

Gesloten
Bakkerij Rubben-Beudaert van 29 juli tot en
met 5 augustus.

Voetbal nieuws
BEKERWEDSTRIJD:
zat. 28 juli: T.S.C. - S.K. Vlamertinge (3e pr.)

om 17 uur.
Aangenaam bericht
De K.A.J. Lommel op kamp te Proven op het
terrein van het Chiro-Iokaal, laat weten aan
de Provense bevolking dat een kampvuur door-
gaat zaterdag 21 juli 's avonds om 9 u. op het
Chiro-terrein. Het wordt een heerlijke avond,
fijn in mekaar gestoken met muziek, spel en
dans. En let wel op : er worden gratis panne-
koeken, cacao en patatten in 't vuur aangebo-
den aan iedereen. Dus aan allen, klein en
groot, jong en oud, hartelijk welkom.

Bond der bejaarden - Hartenstroef
Uitslag der kaarting. Er waren 80 aanwezigen.
10 behaalden 3 partijen:
1. Zyde Joseph 425 pt. - 2. Vanhoutte Raphaël
395 pt. - 3. Gast Leopold 366 pt. - 4. Reubrecht
Camiel 361 pt. - 5. Depyper Maria 334 pt. -
6. Deturck Honoré 330 pt. - 7. Geldhof Julia
313 pt. - 8. Veniere Maurice 319 pt. - 9. Maer-
ten Maurice 294 pt. - 10. Brutsaert Thérèse
249 pt.
De volgende kaarting op donderdag 26 juli.

K.L.J. Sportfeest
Dit jaar is de K.L.J. van Proven inrichter van
het jaarlijks sportfeest, dit op 22 juli om
13.30 u. Door de oneffenheid van het park van
het Couthof, gaat het sportfeest door op het
hooiland van Daniël Theunynck, gelegen bij
zijn hoeve.

Briefke van uw pastoor

DE SCHOLEN

Dierbare Parochianen,
Er werd mij verleden week nog de vraag ge-
steld: ••waarom trekt ge U de gemeente-
school aan?" Pas op, ik wil als volgt ant-
woorden: omdat de leerlingen van de gemeen-
teschool mij even dierbaar zijn als de leer-
lingen van de meisjesschool. Dit is het juiste
en ook mijn enige antwoord. De leerlingen
van de gemeenteschool te Proven zijn immers
kinderen van ouders van mijn parochie. Dus
moet ik daar ook mijn volle aandacht aan ge-
ven. - Beste ouders, moest ik niet begaan zijn
met het onderwijs en de opvoeding van onze
beide scholen, en ik onderlijn beide, dan ware
dat een fout van mij.
Mijn enige bedoeling is : het beste betrachten
voor de leerlingen. Daarom is de samensmel-
ting van beide scholen nu hoogst noodzake-
lijk. Wij zijn nog de enige gemeente in Groot
Poperinge die niet samengesmolten zijn. Al-
leen op die manier kan ik aan de ouders voor
hun kinderen te Proven een zeer degelijk on-
derwijs voorstellen, en dit voor gelijk welk
vak, ja, ja, anders ook voor moderne wiskunde,
maar ook voor de andere vakken, want, het
worden niet allemaal professors in de wis-
kunde.
Ik wil ook in dit briefje nog eens klaar zeg-
gen, dat we door de samensmelting van beide
scholen te Proven, kunnen komen in korte
tijd tot leerjaarklassen, dat wil zeggen: één
studiejaar voor één leerkracht. Dit is zonder
twijfel een zeer belangrijke verbetering. Na
het groot verlof zouden we reeds het aan-
staande nieuwe schooljaar kunnen starten
1ste studiejaar apart, het 5e leerjaar apart en
het 6e leerjaar apart, omdat deze om te be-
ginnen toch de belangrijkste zijn.
Dierbare ouders, ik zal nog een volgende brief-
je kunnen gebruiken om mijn bedoeling klaar
en duidelijk uit te drukken.
Een ding is zeker: we gaan naar een dorps-
school te Proven van jongens en meisjes, naar
wie men zal opkijken en vergeet niet dat we
leerkrachten hebben te Proven die volgens
de getuigenis van de inspektie niet te onder-
schatten zijn. Kijk ten andere naar de resul-
taten van onze studenten, zowel jongens als
meisjes die na hun lagere afdeling alhier, nu
elders studeren.
Beste ouders, na mijn eerste rondgang ten
huize, kom ik U nogmaals elk afzonderlijk be-
zoeken om over de school een woordje te
spreken. Laten we samen werken in 't belang
van uw kind.



PRIESTERVAN DIENST (v. 5 tot 12 aug.)
E. H. Declercq, Pastoor Haringe. Tel. 30.06.09
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267

ZDOkNDAGDIENSTI(5 augustus) _f ~
o t. Braem. Te . 42.27.91

Veearts Vulsteke. Tel. 30.01.84
Apoteek Samyn Roesbrugge.
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Zaterdag 4 aug. H. Pastoor v. Ass.
10 u. PI. Huwelijksmis v. Marnix Le-
mahieu en Dina Roelstraete

19 u. Gez. Jaarmis v. Henri Vanthour-
nout, echtg. v. Marie-Jeanne Breyne

Zondag 5 aug.
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton
echtg. v. Martha Baert en voor Ca-
miel Baert-Deprey Julienne en kin-
deren

Maandag 6 augustus
8 u. H. mis v. overl. familie (V.R.)
Dinsdag 7 augustus
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (T.V.)
Woensdag 8 aug.. H. Dominicus
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (W.I.)
Donderdag 9 augustus
8 u. H. mis t. e. v. O.LVr. v. d. grot (B)
Vrijdag 10 aug .. H. Laurentius
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (C.)
Zaterdag 11 aug .. H. Clara
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers).

19 u. 4de Gez. 6-wekenmis voor Anna
Benouwt, echtgte van Jozef Carlé

Zondag 12 augustus
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis voor Voetbalclub T.S.C.
Proven.

Ons
Parochieblad
Proven
8e Jaargang Nr. 30 4 aug. 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Tot kind Gods gedoopt
- Tilde Slosse, d. v. Rik en Myriam Depyper,
Provenplein 55, Proven.

- Sophie Verhille, d. v. Jozef en Roza Snaet,
Uilegatstraat 11, Proven.

- Bart Indevuyst, z. v. Gilbert en Bea Coghe,
Couthoflaan 32, Proven.

- Steve Lefever, z. v. Ludgeer en Cecile De-
prey, Essentlo (Duitsland).

- Sandy Rondelé, d. v. Bernard en Nelly De-
clunder, Provenplein 34, Proven.

K.A.V. Proven
Na onze kook- en naailessen starten we met
een turnreeks. Ze bestaat uit 10 opeenvolgen-
de lessen, telkens op dinsdag van 3 tot 4 uur
in de Zaal St. Jozef. Eerste afspraak: dinsdag
11 september. De prijs bedraagt 20 fr. per
les. Gelieve uw naam op te geven bij Mevr.
Debergh, Obterrestraat 42 vóór 15 augustus.
Gelieve mee te brengen: turnbroek, turnpan-
toffels en mat.

Bond der bejaarden· Hartenstroef
Uitslag der kaartina van 26 juli.
86 Aanwezigen, 10 behaalden 3 partijen.
Zyde Joseph 471 p. - Butaye Valère 343 p.
Lobelle Cyriel 338 p. - Lahaye Martha 317 p.
Gast Leopold 300 p. - Dewippe Martha 297 p.
Surgeon Maurice 292 p. - Devos Cam iel 267 p.
Maerten Maurice 256 p, - Rosseel Agnès 237 p.
De volgende kaarting : donderdag 9 augustus.

Verhuizingen en aankomsten
VERHUIZINGEN:
- Luc Regheere-Maerten en Jûrgen,
Roesbruggestraat 23 naar Blokweg 17

- Willy Gruwez-Deloz en Vannessa
Roesbruggestraat 35 naar Roesbruggestr. 23

- Georges Dever-Viane
Provenplein 2 naar Provenplein 30

- Sylvain Deboutte-Bakeroot, Stefan, Marianne
Waaienburgseweg 63 naar Blekerijweg 23a

- Albert Deprey-Lemahieu en Luc
Ludgeer Lefever-Deprey en Steve
Obterrestraat 50 naar Provenplein 2

AANKOMSTEN :
- Louis Fauvercq van Middelkerke, Zeelaan
naar Proven, Provenplein 28

- Ivo en Ludo Rappelet, van Diksmuide
H. Hartplein 1/12 naar Roesbruggestraat 35

- Marnix Lemahieu van Krombeke door huwe-
lijk met Dina Roelstraete van Roesbrugge-
Haringe naar Proven, Obterrestraat 44a

De scholen
Een mededeling die van belang is en voor de
ouders, en voor de kinderen en ook voor de
kleuterjuffrouwen is het volgende. Wij heb-
ben te Proven tamelijk veel kleuters in onze
twee kleuterklassen, bijzonderlijk in de eerste
kleuterklas bij Juffrouw Erna. Mocht het nu
zo zijn dat alle ouders zo goed willen zijn in
de komende maand september, 't is dan nog
gewoonlijk schoon weer, hun kindjes te willen
sturen naar de kleuterklas. Als wij dan in de
maand september komen aan een gemiddelde

aanwezigheid van 55 kleuters, dan mogen we
per 1 oktober de 1ste kleuterklas ontdubbelen,
zodat we in Proven zouden komen in plaats
van twee kleuterklassen tot drie kleuterklas-
sen. Dat ware een zeer grote verbetering, nog-
maals in 't belang van de kinderen zelf. Het
gaat niet op dat te veel kleuters in dezelfde
klas zitten, omdat het werk dan voor één en-
derwijzeres te zwaar wordt. Dus als de ou-
ders een beetje meewerken en hun kleuters
naar school zenden vanaf 1 september, dan
kunnen we in Proven komen tot drie kleuter-
klassen. Dank bij voorbaat voor uw medewer-
king.

Gesloten
. Wegens verbouwingswerken : Kapsalon Gre-
ta Hauspie-Polley van 13 tot 23 augustus.
Vrijdag en zaterdag open.
Beenhouwerij Vulsteke gesloten van maan-
dag 6 augustus tot en met vrijdag 10 aug.
Op vrijdag 10 aug. zal de anoteek slechts
open zijn van 8.30 u. tot 12.15 u. In de na-
middag gesloten.

Voetbal nieuws
BEKERWEDSTRIJD:
zond. 5 aug.: WS Houthulst (2e pr.l- TSC
zat. 11 aug.: TSC - FC Langemark (3e pr.)
zond. 19 aug. : FC Woesten - TSC
tel kens om 17 uur.
Supporters aandacht! ! ! De BEIDE thuiswed-
strijden werden verplaatst naar de ZATERDAG
(telkens om 17 u.) Zoals verleden 'aar rekent
de ploeg terug op de steun van de twaalfde
man.

Briefke van uw pastoor

WAT IS ER MEER WAARD?

Dierbare Parochianen,

Maq ik deze ernstige vraaq eens herhalen:
" Wat is er meer waard: eten en drinken en
geld verdienen, of vrede, liefde en geluk? •
De mens zoekt altijd maar voort naar geluk,
maar ongelukkiglijk genoeg, hij zoekt waar
het niet te vinden is. De mensen menen, al-
thans vele mensen denken dat geluk te vin-
den is in meer en meer bezitten. De rijken
zijn de beste hoort men dikwijls. Ik geloof dat
niet. Want vrede, liefde en geluk hanqt niet af
van hebben of veel bezitten. Wie komt er in
psychiatrische instellingen terecht? 't Zijn
niet altijd die mensen die iets ontberen of
die zich iets moeten ontzeggen, neen, 't zijn
gewoonlijk mensen die oververzadigd zijn. Ik
durf altijd zeggen de mens van onze welvaart-
maatschappij leeft niet van brood alleen.
• Vrede, liefde en geluk zijn meer waard'.
Inderdaad, denk dan eens op de volgende
vraag. Wat maakt een mens echt vredig en
gelukkig? Is het hebben en krijgen, of is het
geven, zichzelf geven om anderen gelukkig te
maken? Vraag het maar eens aan een moe-
der. Moeder is altijd gelukkigst, als ze veel
aan haar kinderen geven mag.



PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 aug.)
E.H. Vanden Abeele, past. Roesbr. Tel. 300374
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67 V
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAG DIENST
Dokt. Provoost. Tel. 40.00.20 (12 aug.)
Dokt. Vandenberghe. Tel. 30.06.37 (15 aug.)
Veearts Busschaert. Tel. 44.53.63 (12 aug.)
Veearts Vandenberghe. Tel. 33.81.61 (15 aug.)
Apoteek Vanacker, Leisele (12 en 15 aug.)
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Zaterdag 11 aug. - H. Clara
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers).
19 u. 4de Gez. 6-wekenmis voor Anna

Benouwt. echtgte van Jozef Carlé
Zondag 12 augustus
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis voor Voetbalclub T.S.C.

Proven.
Maandag 13 augustus
8 u. H. mis v. over\. familie
Dinsdag 14 augustus
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (W.\.)
19 u. Gez. jaarmis v. Camiel Polley-

Bottecaer Madeleine
Woensdag 15 augustus

- O.L.Vr. Hemelvaart
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Ere-pastoor E.H. Mi-

chiel De Geeter
Donderdag 16 augustus - H. Arnoldus
8 u. H. mis t. e. v. O.L.Vr. v. d. grot (B)
Vrijdag 17 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (C.)
Zaterdag 18 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert

echtg. v. Irma Monkerhey en over\.
familie

Ons
Parochieblad
Proven
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Zondag 19 augustus
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Deraedt-

Top Maria

Huizen en woningen
We stellen vast dat thans 20 huizen in bouw
zijn achter en langs de Blekerijweg rechts. Dit
blok woningen vordert nu tamelijk vlug. We
weten ook dat nog 8 huisjes worden gebouwd
voor bejaarde mensen omtrent dezelfde lig-
ging, maar meer in de richting van het Rust-
oord.
We vernemen ook dat er een nieuwe baan of
straat komt die de Blokweg met de Bleke-
rijweg zal verbinden. Thans is men aldaar be-
zig aan de riolering en zal er plaats zijn voor
de bouw van 42 sociale woningen.
Deze huizen zullen gebouwd worden in de
richting naar de schiet-pers toe. Aan de an-
dere kant van die straat is er grond voorzien
voor private verkaveling van 15 woningen
met minimum 415 vierkante meter oppervlak-
te voor ieder huis.

K.A.V. Proven
Op dinsdag 11 september '79 start een turn-
reeks. Deze bestaat uit 10 wekelijkse lessen
telkens van 15 tot 16 uur in de zaal "St.-
Jozef ", Gelieve uw naam op te geven bij
Mevr. A. Deberqh-Cauweller, Obterrestraat 42
vóór 15 augustus.

Afwezig
Dokter Bal zal afwezig zijn volgende week,
vanaf maandag 13 augustus tot en met zater-
dag 18 augustus inbegrepen. Voor dringende
gevallen kan men zich wenden tot Dokter
Goudeseune, Oostvleteren, tel. 4001 92.

50 jaar = goud
We wensen het echtpaar Maurits Savaete-
Scharre Maria, Obterrestraat 63, Proven har-
telijk proficiat om hun gouden huwelijksju-
bileum op woensdag 8 augustus 1979 (ge-
huwd op 8 augustus 1929).

Gevonden
In het Couthofpark na de Alexisfeesten : een
paal' zwarte klompjes in plastieken zak. Terug
te bekomen bij A. Debergh, Obterrestraat 42
te Proven.

Naar Obterre
Op zaterdag 25 en zondag 26 aug. reist de
Muziekmaatschappij "De Volksvreugd" naar
onze Franse verbroederingsgemeente Obterre
om er de plaatselijke feesten op te luisteren.
Alle sympatisanten die willen meereizen kun-
nen zich nog aangeven bij A. Debergh, Ob-
terrestraat 42, Proven. Prijs: 1200 fr. - alles
inbegrepen.

Gesloten
Op vrijdag 10 augustus zal de apoteek slechts
open zijn van 8.30 uur tot 12 uur. 's Namid-
dags gesloten.

Vakantieregeling Raiffeisenkas
Vanaf 13 tot 31 aug.: kantoor open iedere
voormiddag van 8.30 u. tot 12 u. 's Namiddags
gesloten. Op vrijdag gans de dag open.

Huis Francine Struye
Vanaf 13 tot 31 aug.: 's namiddags gesloten.
Vrijdag en zaterdag gans de dag open.
Winkel volledig gesloten van 16 tot 22 aug.

Voetbalnieuws
W.S. Houthulst (2e prov.) - T.S.C. : 2 - 1

(Bekermatch)
Doelpunt: Verbrigghe Roland.
Wedstrijd voor volgend weekend:
Bekermatch : zaterdag 11 augustus om 17 u.
T.S.C. - F.C. Langemark
Tornooi van Pitgam
Zondag 12 augustus om 14.30 u. - vertrek 13 u.
E. Houtem - T.S.C. (B reserven)
Woensdag 15 augustus
Seniors: Finale of 3 - 4 plaats
Zondag a.s. wordt er te 10 u. een mis opge-
drageil aan het voetbal van Proven. Alle spe-
lers en supporters worden uitgenodigd om
deze mis bij te wonen.

Briefke van uw pastoor
Dierbare Parochianen,

Ergens heb ik eens gelezen: "het is niet al-
tijd in d"e boeken dat men moet naar wijsheid
zoeken .
Inderdaad, ik meen te mogen zeggen, dat men
bij mensen en vooral bij oudere mensen die al
veel ervaringen hebben opgedaan in het leven,
veel wijsheid kan ontdekken. De wijze woor-
den en de raad van oudere mensen zijn dik-
wijls goud waard. Ik heb al dikwijls onder-
vonden in mijn leven dat raad vragen aan ie-
mand die meer op de hoogte is, van groot be-
lang is. Iemand die regelmatig raad vraagt
doet geen dwaasheden. Ik zeg dikwijls: 't is
een slimme man, hij die raad vraagt.
Men hoeft geen lange artikels te lezen om
veel kennis en wijsheid op te doen. Persoon-
lijk vind ik veel meer houvast aan kernach-
tige korte spreuken, zoals bijvoorbeeld de
bond zonder naam meegeeft: "Ruzie stoken,
wat een energieverspilling". 't Is waar, "ru-
zie stoken" is tijdverlies en verspilling van
kracht. Dus meer dan de moeite waard om te
leven zonder ruzies.
In "Kerk en Leven" heb ik gelezen een paar
woorden en gebaren die zekerlijk niet passen
voor de vakantie:
een eerste:

" Van me afblijven.
ik trek het mij niet aan,
laat me met rust,
mij niet storen,
wat kunnen anderen me schelen. '

een tweede:
" Ben je helemaal gek geworden,
ik sta op mijn recht,
ik heb hier voorrang. '

Wat wel past in de vakantie, dat staat in het
Evangelie: "heb elkander lief".



PRIESTER VAN DIENST (v. 19 tot 25 aug.)
E. H. Maes, Pastoor Krombeke. Tel. 40.01.84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267

ZONDAGDIENST (19 augustus)
Dokt. Vandercruysse Tel. 30.06.47
Apoteek Darras, Alveringem
Veearts Vulsteke. Tel. 30.01.84
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Zaterdag 18 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
19 u. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert

echtg. v. Irma Monkerhey en overl.
familie

Zondag 19 augustus
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Deraedt-

Top Maria
Maandag 20 aug.• H. Bernardus
8 u. H. mis v. overl. familie (V.R.)
Dinsdag 21 augustus
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (W.I.)
Woensdag 22 augustus
8 u. H. mis ter ere v. O. L.Vrouw van

de grot (D.L.)
Donderdag 23 aug.• H. Rosa
8 u. H. mis t. e. v. O.L.Vr. v. d. grot (B)
Vrijdag 24 aug.• H. Bartholomeus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (C.)
Zaterdag 25 aug.• H. Lodewijk
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers).
19 u. Gez. Jaarmis v. Cyriel Rappelet-
Faes Magdalena en overl. zoon André

Zondag 26 augustus
8 u. Gez. Jaarmis v. Cyriel Decaeste-

ker - Gesquiere Maria
10 u. Gez. jaarmis voor André Heens

echtg. v. Gerarda Gheeraert

Ons
Parochieblad
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Vertrokken
- Guido Loonis-Callens van Proven, Obterre-

straat 5 naar Heuvelland (Wytschate),
Ryselstraat 38.

- Johan Theunynck-Cardoen en Nele
van Proven, Obterrestraat 51 naar leper,
Menenseweg 125.

- Nicole Demuys, door huwelijk met Ghislain
Leire, van Proven, Blokweg 8 naar Brussel,
Schipperskaaistraat 11.

- Johan Rosseeuw door huwelijk met Rita
Suffys, van Provenplein 48 naar leper,
Poperingseweg 81bis.

- Winny Joye door huwelijk met Anne Leplae
van Proven, Bromstraat 4 naar De Panne
Veldstraat 91.

" Die Croone" voetbalt
Zaterdagnamiddag neemt .. Die Croone " het
op tegen de jeugdclub van Stavele. Deze wed-
strijd gaat door op het terrein van T.S.C. Pro-
ven en de aftrap wordt om 15 u. gegeven. Sup-
porters, allen daarheen!

Bond der Bejaarden· Hartenstroef
Uitslag der kaarting - 70 aanwezigen.
Negen behaalden 3 partijen:
D'Ooghe Madeleine 435 p. - Leys Joël 371 p.
Oever Cyriel 366 p. - Lahaye Martha 327 p.
Goudenhooft Urbain 292 p.
Leynaert Maurice 278 p.
Vandenwinckel Rachel 274 p.
Dewippe Martha 241 p. - Bournaillie Irma 239
Volgende kaarting : donderdag 23 augustus.

Pronostiek Paars-Wit
Vanaf heden zijn er pronostiekboekjes van
pronostiekclub Paars-Wit te verkrijgen bij F.
Notredame-Sohier.

De scholen
Wat ik nogmaals hoor en ondervind bij mijn
tweede omgang ten huize, is dat de ouders
meer en meer begaan zijn met de school, laat
me zeggen met het onderwijs van hun kinde-
ren. We moeten zeggen: de ouders hebben
daarin qelijk.
Ik ben er echter ook van overtuigd dat de ou-
ders gewaar zijn dat dit juist onze bijzonder-
ste bedoeling is, namelijk te komen tot een
sterke dorpschool van jongens en meisjes te
Proven.
Wij staan er voor het ogenblik goed voor:
meer dan honderd leerlingen voor het lagere
en meer dan zestig kindjes voor de kleuter-
klassen. We gaan samen in de school ons
best doen om de kinderen goed te ontvan-
gen en ze ook opvangen, want ieder kind be-
zit goede capaciteiten die we niet mogen uit
het oog verliezen. Een kind moet in de school
begeleid worden, wie of wat het ook moge
wezen, opdat het zou kunnen gebracht worden
tot het beste resultaat. Vader en moeder zui-
len altijd tevreden zijn als ze ervaren en on-
dervinden dat hun kind vorderingen maakt,
leert werken en stilletjesaan nieuwsgierig
wordt om te weten en te kennen.

Gelukkig dat er ook bij iedere school nog een
speelplaats is, want we mogen niet vergeten,
dat aan kinderen nog altijd de tijd moet ge-
geven worden om te spelen. Men mag de
speeltijd tussen hun lessen niet onderschat-
ten. Een kwartier deugddoend spel heeft een
kind absoluut nodig na een uur ernstig en aan-
dachtig les volgen.
Vaders en moeders, we gaan het beste be-
trachten voor uw kinderen, jongens en rnels-
jes. Naderhand zullen we U klare inlichtingen
bezorgen vóór de aanvang van het nieuwe
schooljaar.

Folkloristische Hoevedag
Roesbrugge, hoeve ..Ter Linde". Zondag 19
aug. vanaf 14 u. Een heruitgave van vorig jaar
met nieuwe aktiviteiten.

Voetbalnieuws
Bekermatch : T.S.C.-F.C. Langemark (3e prov.)

2-1
Doelpunten: R. Verbrigghe (2).
Tornooi van Pitgam (schiftingen)
E. Houtem - T.S.C. (Res.) : 2 - 4
Doelpunten: Catel E., Monkerhey G., Verbrig-
ghe J.L., Rappelet L.
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen.: Bekermatch : F.C. Woesten-T.S.C. 17 u.

Vertrek te 16 u.
Res.: Vriendmatch : Nieuwkapelle-T.S.C. 9.30 u.

Vertrek te 8.30 u.
Knapen (zaterdag) : Vladslo-T.S.C. te 14.30 u.

Vertrek te 13.15 u.

Briefke van uw pastoor
KINDEREN WORDEN GROTER

Dierbare Parochianen,

Ter gelegenheid van O. L. Vrouw Hemelvaart-
dag heb ik gedacht aan moeder, aan moeder
en haar kinderen. Zoals Maria altijd begaan
was met haar zoon Jezus, zo ook is ieder moe-
der begaan met haar kind.
Maar kinderen worden groter. Kinderen qaan
hun eigen wegen. Het zijn wegen, die moeder
niet altijd kan volgen. Maar zij blijft haar kind
dragen in haar hart. Zij blijft in haar kind ge-
loven. Zij wordt niet altijd gewaardeerd voor
wat ze doet. Kinderen noemen haar in die da-
gen vervelend en ... niet van haar tijd: voor-
bijgestreefd. Waarom? Zij blijft wijzen op wat
zij als verkeerd aanvoelt. Zij is bang voor ge-
varen. Zij is bevreesd om wat kwaad is. Het
is toch haar kind. Zij blijft toch met haar kind
verwant. Kinderen hebben dikwijls een ver-
keerd beeld over hun moeder! ! !
Dan komt de tijd dat kinderen huwen. In die
dagen zeggen moeders wel: .. Nu moeten ze
hun plan maar trekken", maar ze zouden
geen echte moeders zijn, moesten zij hun
kinderen niet verder volgen met al hun zorg
en met al hun aandacht. Ze blijven lief en
leed delen. Maar dat beeld van moeder valt
ook bij jongeren niet altijd in goede aarde.
Dikwijls is het slechts na moeders dood dat
we beseffen, wat zij voor ons betekend heeft.



PRIESTER VAN DIENST (v. 26 aug. tot lsept.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 300391
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267

ZONDAG DIENST (26 aug.)
Dokt. Verhoeven Tel. 388271
Veearts Goethals Tel. 300267
Apoteek Ascrawat - Lo
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25

__ Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Zaterdag 25 aug.. H. Lodewijk
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers).
19 u. Gez. Jaarmis v. Cyriel Rappelet-
Faes Magdalena en overl. zoon André

Zondag 26 augustus
8 u. Gez. Jaarmis v. Cyriel Decaeste-

ker - Gesquiere Maria
10 u. Gez. jaarmis voor André Heens

echtg. v. Gerarda Gheeraert
Maandag 27 auqustus > H. Monica
8 u. H. mis v. overl. familie (V.R.)
Dinsdag 28 augustus - H. Augustinus
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (W.I.)
Woensdag 29 augustus
8 u. H. mis ter ere v. O. L. Vrouw van

de grot (D.L.)
Donderdag 30 augustus
8 u. H. mis t. e. v. O.L.Vr. v. d. grot (B)
Vrijdag 31 augustus· H. Maria moeder
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (C.)
Zaterdag 1 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
15 u. P!. Huwelijksmis v. José Rycke-

bosch en Ann Gheysen
19 u. Gez. mis v. André Ryon, echtg.

v. Maria Mahieu vwo de N.S.B. Pro-
ven

Zondag 2 september
8 U. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 U. Gez. jaarmis v. Jerome Top- Sys

Martha

Ons
Parochieblad
Proven
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Tot kind Gods gedoopt
- Kristof Loonis, z.v. Frans en Ingrid Patfoort,

Roesbruggestraat 18, Proven.
- Veerle Deprey, d.v. André en Annie Reg-

heere, Reningestraat 8, Proven.

Huwelijksaankondigingen
- Plewniak Haraid, Abeelseweg 36, Poperinge

en Devroedt Linda, Obterrestraat 8, Proven.
Hahn Rik, Couthoflaan 44, Proven en Van-
deputte Lena, Montefoulstraat 9, Haringe.
Lobelle Johan, Blekerijweg 20, Proven en
Pelgrims Joke, Bruinborrestraat 19, Meire.
Geert Ryon, Obterrestraat 48, Proven en Lin-
da Fossaert, Weggevoerdenstraat 7, Roes-
brugge.

Chiro-Proven
Vanaf zondag starten we met de voorberei-
ding van de viering van ons 20-jarig bestaan.
We verwachten dan ook alle jongens elke
zondag op de vergaderingen, zodat we met
de hele chirogroep in het najaar een prach-
tig feest kunnen opbouwen. Dus allen aan-
wezig vanaf zondag a.s. We verwachten alle
leden om 14 uur aan "Die Croone ".
Jeugdhuis "Die Croone "
Zaterdagavond opent het jeugdhuis opnieuw
de deuren. In een vernieuwd en aangepast
interieur ligt de gezelligheid zomaar voor het
grijpen.

De scholen
1. DE KLEUTERKLASSEN
We hebben in Proven tot nu toe twee kleuter-
klassen die goed bevolkt zijn. Iedereen weet
dat onze kleinsten op school in goede handen
zijn van Juffr. Erna en Juffr. Irène. De eerste
kleuterklas is overbevolkt zoals ge weet, om-
trent 40 kleuters. De laatste kleuterklas van
Juffr. Irène telt ook meel' dan 20 kleuters.
Dat is 's zomers meer dan zestig. Volgens de
nieuwe normen kunnen we in Proven komen
tot drie kleuterklassen in plaats van twee, in-
dien we in de maand september eerstkomend
een gemiddelde aanwezigheid hebben van 55
kleuters. Dus zouden we in dat geval een
kleuterjuffrouw kunnen bijkrijgen, en zou al-
dus het werk evenredig verdeeld kunnen wor-
den. Een gemiddelde van 55 in de maand
september, veronderstelt dat de ouders mee
werken om hun kleuters naar school te bren-
gen in de maand september zoveel als maar
mogelijk is. Dit vragen wij dan ook aan de
ouders met het woordje a.U.b. erbij. Dit alies
ook in het voordeel van onze kleuters.
De schoolleiding dankt U vooraf voor uw me-
dewerking.
2. DE LAGERE AFDELING
Wat dit betreft: ieder vader en moeder be-
gint zeer klaar in te zien dat we door die sa-
mensmelting van beide scholen komen tot één
sterke school, en dit vooraf en vooral in het
voordeel van de kinderen.
Bij onze rondgang ten huize heeft ieder vader
en moeder de gelegenheid gehad te spreken
over de school en over het leren. Ook Juffr.
Lucienne heeft alle ouders bezocht of is nog

bezig. Terecht mogen we zeggen dat we bij
de ouders welgekomen waren met ons voor-
stel te komen tot één school, omdat dit sys-
teem ook alle voordeel inhoudt en in 't volle
belang is van de leerlingen zelf.
We geven nu reeds aan de ouders de volgen-
de richtlijnen in acht te nemen vóór 't begin
van het nieuwe schooljaar met september
1979.
1. Alle kleutertjes naar de meisjesschool.
2. Alle meisjes van de lagere afdeling van

het 1e tot het 6e leerjaar inbegrepen, even-
eens allemaal naar de meisjesschool.

3. Alle jongens van de lagere afdeling van
het 1e tot het 4e leerjaar inbegrepen, even-
eens naar de meisjesschool.

4. Alleen de jongens van het 5e en het 6e
leerjaar gaan met september aanstaande
naar de Gemeentelijke jongensschool.

Daarover nog meer in volgend parochieblad.

Oktober-kermis
Verenigingen of herbergiers die ter gelegen-
heid van oktober-kermis feestelijkheden of
vermakelijkheden inrichten en hiervoor een
qerneentelljke toelage wensen, dienen dit vóór
27 augustus aan te vragen bij het feestcomité,
Obterrestraat 42.

Vertrokken
- Elslander Ghislain wegens huwelijk met

Giels Marie-Louise van Blekerijweg 30A
naar Hasselt, Vlinderstraat 12.

- Vandenbroucke Henri wegens huwelijk met
Lanszweert Roza van Uilegatstraat 7 naar
Alveringem, Roesbruggestraat 73.

- Theunynck Christine wegens huwelijk met
Vandenbussche Marc van Canadaweg 8 naar
Reningelst, St.-Pietersstraat 17.

- Mottrie Suzanne en zoon Leo Soenen van
Provenplein 30 naar leper, Vleeshouwers-
straat 22.

Hoppekoninginverkiezing
Op 1 sept. a.s. zet ik me in voor Proven tot de
verkiezing van Hoppekoningin in Poperinge.
Hiervoor vraag ik de aanwezigheid en de steun
op de avond zelf van alle Provenaren.

Besten dank - LINO A DEVROEDT
Voetbal nieuws
Sen.: F.C. Woesten - T.S.C. : 0 - 1
Res. A: Nieuwkapelle - T.S.C.: 1 - 2
Wedstrijden voor zondag a.s.:
Res. A: T.S.C. - Nieuwkapelle
Wedstrijd voor woensdag 29 aug.
Knapen: F.C. Woesten - T.S.C. om 17.45 u.
vertrek om 17 u.

Briefke van uw pastoor
GOEDE RAAD

Dierbare Parochianen,

Persoonlijk in mijn leven, heb ik al dikwijls
ondervonden dat ik met vele dingen soms
geen weg weet. Goede raad komt dan zo goed
van pas. Volgende keer geef ik dan enkele
spreuken in verband met "goede raad".



PRIESTERVAN DIENST (v. 2 tot 8 sept.)
E.H. Declercq, pastoor Haringe Tel. 300609
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267

ZONDAGDIENST (2 september)
Dokt. Bal Tel. 300072
Veearts Busschaert Tel. 445363
Apoteek Dubaere - Reninge
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
\ . - '" .~ 33.3116

Vrijdag 31 augustus - H. Maria moeder
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (C.)
Zaterdag 1 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.vr. v.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers)

15 u. PI. Huwelijksmis v. José Rycke-
bosch en Ann Gheysen

19 u. Gez. mis v. André Ryon, echtg.
v. Maria Mahieu vwo de N.S.B. Pro-
ven

Zondag 2 september
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Jerome Top- Sys
Martha

Maandag 3 september
8 u. H. mis v. overl. familie (V.R.)
Dinsdag 4 september
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (W.I.)
Woensdag 5 september - H. Bertinus
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.D.R.)
Donderdag 6 september
8 u. H. mis t. e. v. O.L.Vr. v. d. grot (B)
Vrijdag 7 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (C.)
16 u. Pl. Huwelijksmis v. Haraid Plew-
niak en Linda Devroedt

Zaterdag 8 september - Maria geboorte
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers).

19 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. Anna Be-
nouwt, echtgte v. Jozef Carlé

Ons
Parochieblad
Proven
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Zondag 9 september
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Ere-Pastoor Michel
De Geeter.

De kleutertjes
De ouders van onze kleuters weten nu al
zeer goed dat het naar school gaan van onze
kleinsten in de maand september van groot
belang is voor onze bewaarklassen te Proven.
In plaats van twee kunnen we komen tot drie,
als we in gans de maand september komen
tot een gemiddelde aanwezigheid van 55 kleu-
ters. Dit is in Proven mogelijk, als alle ouders
meewerken om hun kleintjes in de maand
september naar school te laten komen. 't Wa-
re te hopen dat we een zonnige maand sep-
tember hebben. - De schooldirektie vraagt
dus met aandrang: a.u.b. vaders en moeders
werkt mee, opdat we in september, 't zij voor-
middags of 's namiddags kunnen komen tot
een gemiddelde aanwezigheid van 55. Dank
voor uw medewerking.

Bond del' bejaarden
Op dinsdag 11 september 1979 gaan we op
. reis naar Vimy-Notre Dame de la Lorette. Ver-
trek om 12.30 u. Prijs 175 fr. Zich aangeven
bij Maria Van Pols, zo gauw mogelijk.

Hoppekoningin
Nooit "GOED "
Nooit "BETER"
Steeds "BEST"
Daarom LlNDA boven de rest.
Voor Proven paraat,
stelt zij zich kandidaat.
Als Hoppekoningin is zij het heus wel waard,
die dochter van Gaby met zijn baard.
Wij, PROVEN, nemen Poperinge bij de snoet,
en zoals het moet,
wij stemmen" LlNDA DEVROEDT ".
Met gans Proven,
komt LlNDA zeker van boven.
Zij wordt nummer één,
want zo is er geenéén ! ! !
Zaterdag 1 september - zaal "Maeke Blyde ".
Uw kandidaat voor Proven "Linda Devroedt ".

Vertrek
Swynghedauw Hugo - ingevolge huwelijk - van
Blekerijweg 94 naar Watou, Watouseweg 23.

Aankomst
Camiel Wollaert-Huyghe van Roesbrugge,
Waaienburgseweg 36 naar Proven, Obterre-
straat 51.

Inlichtingen voor de jongens en meis-
jes van de Dorpsschool te Proven
- De klassen herbeginnen op maandag 3 sep-
tember a.s., zowel voor de kleuters als
voor alle jongens en meisjes van de lagere
afdeling.

- Die 's middags begeren te eten op school
kunnen dit regelen met de schooldirektie.
Er zijn eigenlijk nu al veel leerlingen die

's middags in school blijven voor het noen-
maal.

- Als er hier of daar nog een probleem is
voor wat het vervoer betreft van het een

- of ander kind dat te veraf woont, wil dan
ook de schooldirektie verwittigen, en alles
komt in orde.

- We herhalen nogmaals met aandrang de
volgende richtlijnen:
1. Alle kleutertjes naar de meisjesschool.
2. Alle meisjes van de lagere afdeling van

het 1e tot het 6e leerjaar inbegrepen,
eveneens naar de meisjesschool.

3. Alle jongens van de lagere afdeling van
het 1e tot het 4e leerjaar inbegerepen,
eveneens naar de meisjesschool.

4. Alleen de jongens van het 5e en het 6e
leerjaar gaan met september aanstaande
naar de gemeentelijke jongensschool.

5. Met 1 oktober aanstaande wordt het dan:
de vrije gemengde jongens- en meisjes-
school Proven.

6. Vanaf oktober gaan het 5e en het 6e leer-
jaar naar de gemeentelijke lokalen, dus
5e en 6e jongens en meisjes. elk met een
leerkracht. Al de andere leerlingen jon-
gens en meisjes houden we in de meis-
jesschool.

Voetbalnieuws
Res. A: T.S.C. - Nieuwkapelle : 4 - 1
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen. : Woesten - T.S.C. te 15 uur
Res. B : Sp. Dikkebus - T.S.C. te 9.30 uur

vertrek om 8.30 uur
Res. A : T.S.C. - Ploegsteert te 9.30 uur
Knapen (zaterdag) : Moorslede - T.S.C.

te 14.30 uur - vertrek om 13 uur.

Briefke van uw pastoor
ELKAAR BEGRIJPEN

Dierbare Parochianen,

Vele mensen verstaan elkaar niet. 0' een wil
boven d' ander staan. De hoogmoed vernie-
tigt het kontakt tussen de mensen, vernietigt
de kommunikatie tussen de mensen. Als er
geen kommunikatie is tussen de mensen, dan
vervreemden de mensen van elkaar ... en
dat is zeer spijtig.
Als ik nog kind was thuis, dat weet ik nog
zeer goed, dan zochten de mensen elkander
op. De buren kwamen regelmatig bij elkaar,
en vooral in de warme zomerdagen kwamen
ze 's avonds bij elkander zitten vóór 't een
of 't ander huis in het gebuurte, en er werd
geklapt en verteld. Wat was dat geestig. De
mensen gingen samen kaarten en buurten, zij
hielpen elkaar bij geboorten en sterfgevallen.
Ja, de mensen begrepen elkaar. Ook de jonge
mensen deden samen spelletjes thuis. Nu
staan ze naast elkaar in kleine dranklokalen
bij een oorverdovend lawaai. Spreken is daar
uitgesloten. - Er wordt veel te weinig met el-
kander gesproken. Wanneer het spreken met
elkander wegvalt, dan vervreemden we van
elkaar, dan sterven we weg in de eenzaamheid
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P - TERVAN DIENST (v. 9 tot 15 sept.)
E 'anden Abeele, past. Roesbr. Tel. 300374
GENEESKUNDIGEDIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (9 september)
Dokt. vulsteke Tel. 422791
Veearts Vandenberghe. Tel. 33.81.61
Apoteek Godderis - Oostvleteren
BRANDWEERPROVEN: Tel. 30.03.56of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Vrijdag 7 september
8 u. H. mis v. overl. echtgte (C.v.)
16 u. PI. Huwelijksmis v. Haraid Plew-
niak en Linda Devroedt

Zaterdag 8 september. Maria geboorte
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers).

19 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. Anna Be-
ncuwt. echtgte v. Jozef Carlé

(

Z<l'!ldag 9 september
r Gez. Gem. mis v.d. parochianen
1u u. Gez. mis v. Ere-Pastoor Michel
De Geeter.

Maandag 10 september
8 u. H. mis v. overl. familie (V.R.)
Dinsdag 11 september
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (W.I.)
Woensdag 12 september
8 u. H. mis v. overl. man en vrouw(PB)
Donderdag 13 september
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (J.)
Vrijdag 14 september
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

(L.)
Zaterdag 15 sept .• O.L.Vr. v. Smarten
8 u. H_ mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers) :: -~

15 u_ PI. huwelijksmis v. Rik Hahn en
Lena Vandeputte.

19u. Gez. mis v. Henri Vanthournout
echtg. v. M.-J_Breyne vwo de geburen

\.

Ons
Parochieblad

'..'

Proven
8e Jaargang Nr 35 8 sept. 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Zondag 16 september
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u.. Gez. jaarmis v. overl. fam. v.
Etienne Meersseman-Vandesteene
Maria

Huwelijksaankondiging
. Alex Dewippe, Blekerijweg 2, Proven en
M?~tille Dcbacker. Kozakstr. 20, Wevelgem
Luc Vanderhaeghe, Obterrestraat 25, Proven
er: Christine Donche, Hartnocplein 8, Ha-
ringe.

- Kristof Sanders, Westouterstraat 44, Pope-
rinqe en Marie-Jozef Gheidof, Couthoflaan 27
Proven.

Tot kind Gods gedoopt
Els Castryck, dochter van Rik en Christine
Vanthoumout, Boeschepestraat 125, Poperinge
In de Heer ontslapen
Cecile Vanneste. echtgenote van Roger Cap-
pelaere, dochter van wijlen Emeric en Zoë
Prinzie, overleden te Proven, zaterdag 1 sept.
'79 in de leeftijd van 54 j., en die donderdag
6 sept. '79 om 10 u. te Proven werd begraven.
Boekerij Proven
Open: op zaterdag 6 sept. van 13 tot 16 u.
Gesloten: op zondag 9 sept. en zaterdag 14
september.

Voor de langdurige zieken
Op zaterdag 8 en zondag 9 september omha-
ling aan de kerkdeur door de C.M. voor de
langdurige zieken. ;
Bond der bejaarden· hartenstroef
Uitslag der kaarting. Er waren 92 aanwezigen.
13 Behaalden 3 partijen:
Leynaert Maurice 427 p. - Zyde Joseph ~405p.
Peperstraete Gery 357 p. - Saesen André 318p.
Vantlewinckel Alice 317 p.
Surgeon Gabrjëlle 303 - Geerardyn Gaston 283
Volgende kaarting op donderdag 13 september
K.A.V. Proven
Op dinsdag 11 september begint onze eerste
turnles in de zaal St.-Jozef van 15 tot 16 u.
Wie zich nog wenst in te schrijven kan dit nog
altijd bij Mevr. Debergh-Cauwelier, Obterre-
straat 42.
Het O.C.M.W. bezoekt de bejaarden
Vanuit de vernieuwde werking v. h. O.C.M.W.
groeide de wens een overzicht te krijgen van
de situatie v. d. bejaarden van groot-Poperinge
Hoe leven de bejaarden? Wat zijn hun be-
hoeften? Het is de bedoeling de mensen van
de derde leeftijd persoonlijk te benaderen
met een individueel bezoek die in de loop van
de eerstvolgende maanden zal plaatsvinden.
Het a.C.M.W. wenst U een weldoend bezoek
te brengen en open te staan voor uw vragen
en noden.
De bezoekdatum zal vooraf schriftelijk mee-
gedeeld worden.
De hoppekoningin dankt
Hier volgt een goed bericht
Proven heeft het verricht

Poperinge heeft het moeten geloven
de hoppekoningin is dit jaar van Proven
ik dank alle supporters groot en klein
want die avond was voor ieder fijn
ieder heeft van vreugde gesprongen
en er werd ook veel gezongen
Er vloeide nadien veel bier
want de koningin is van hier.

Linda
Skylab
Wij geven bericht dat alle kaarten voor 1 sep-
tember (Skylab) kunnen worden verdanst en
versprongen 00 zaterdag 8 september in de
zaal • St.-Elooi • vanaf 20 u. Gans de avond
door verrassingen.
Goede start
- Het moet gezegd worden dat de sc~olen
goed gestart zijn maandag 11.3 sept. 79.

- De ouders hebben zeer nauwkeurig de ge-
geven richtlijnen opgevolgd, zodat we per
1 oktober aanstaande kunnen komen tot
één sterke dorpsschool jongens en meisjes.

- De kleutertjes zijn zeer talrijl: opgekomen
vanaf de eerste dag van het nieuwe school-
jaar. Mocht het zo blijven binst de maand
september en dan hebben vanaf 1 oktober
een nieuwe kleuterjuffrouw bij.

Voetbalnieuws
Sen.: F.C. Woesten - T.S.C. : 3 - 0
Res. A: T.S.C. - Ploegsteert : 3 - 0
Res. B : Sp. Dikkebus - T.S.C.: 1 - 0
Knapen: Moorslede - T.S.C.: 3 - 2
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen.: T.S.C. - Kortemark om 15 uur
Res. A: Passendale - T.S.C. om 9.15 u.

vertrek om 8 uur
Res. B : T.S.C. - S.K. Reningelst om 9.30 uur
Knapen: T.S.C. - S.K. Vlamertinge om 14.30 u.

Briefke van uw pastoor
DE SCHOOL

Dierbare Parochianen.
Op de eerste plaats moet ik U oprecht dan-
ken voor uw medewerking. U hebt zeer klaar
ingezien dat de betrachting om te komen te
Proven tot één samengesmolten dorpsscho?1
jongens en meisjes vooral in het voordeel Uit-
draait van alle leerlingen.
Met 1 oktober aanstaande wordt dit nu een
volle werkelijkheid. Ik sta hier nu 's morgens
te kijken naar uw kinderen die naar sc~ool
gaan. Ze zijn netjes gekleed en hun gezicht-
jes zien er stralend uit. .
Ik vraag zo hier en daar aan enkele leerlin-
gen: • hoe gaat het nu in school? • en heel
spontaan antwoorden ze: • goed, .~e~eer pas-
toor ". Ik zie dat ze tevreden zijn. t Is a.ls
een nieuwe geest die door hun rangen waa.lt.
Ik ben ervan overtuigd dat ze met geestdnft
en Ijver het nieuwe schooljaar inzetten.
Tenslotte de ouders weten dat ze altijd mo-
gen spreken mt de leerkracht en omgekeerd
ook, zuster of Juffrouw of meester mag altijd
spreken met de ouders over hun kind. Dat
alleen voorkomt alle normale probleempjes.
Dank u nogmaals, beste ouders.



P STERVAN DIENST (v. 16 tot 22 sept.)
E Maes, pastoor Krombeke Tel. 4001 84
GENEESKUNDIGEDIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (16 september)
Dokt. Goudeseune Tel. 4001 92
Veearts Vulsteke Tel. 3001 84
Apoteek Taveirne - Woesten
BRANDWEERPROVEN: Tel. 30.03.56of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Vrijdag 14 september
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

(lo)
Zaterdag 15 sept. - O.L.Vr. v. Smarten
8 u. H. mis t.e.v. O.loVr. V.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers)
'\. PI. huwelijksmis v. Rik Hahn en

i.ena Vandeputte.
19 u. Gez. mis v. Henri Vanthournout
echtg. v. M.-j. Breyne vwo de geburen

~dag 16 september
L A. Gez. Gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. overl. fam. v.
Etienne Meersseman-Vandesteene
Maria

Maandag 17 september
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius (J.B.)
Dinsdag 18 september
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (W.I.)
Woensdag 19 september
8 u. H. mis v. overl. man en vrouw(PB)
Donderdag 20 september
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (J.)
Vrijdag 21 september - H. Mattheus
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

(lo)
Zaterdag 22 september
8 u. H. mis t.e.v. o.i.v-. v.d, grot en
St.-Kristoffel (gevers). ',' -~

19 u. 6de gez. 6-wekenmis v. Anna Be-
nouwt, echtgte v. Jozef Carlé

Zondag 23 september
8 u. Gez. Gem. mis V.d. parochianen

\.
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10 u. 1e gez. 6-wekenmis v. Valère
Borrey, wedn. v. Augusta Demaeght

Missleteest
Ten voordele van de missionarissen in de zaal
Benedictinessen te Poperinge op zondag 23
september 1979.
9 u. opening der standen en attrakties

(doorlopend tot 22 u.)
12 u. middagrestaurant
15 u. poppenkastvertoning voor de kinderen
17 u. filmvertoning voor de jeugd
18 u. avondbuffet
19 u. volksdansavond voor de oudere jeugd
V.K.S.J. Proven
Samenkomst voor alle Jimmers op zondag
16 september '79 om 14 u. in "Die Croone ",
Er wacht jullie een verrassing. Tot dan.
K.A.V. namiddagreis
Op donderdag 20 september is er een namid.
dagreis gepland naar de jaarbeurs van Gent,
dit in samenwerking met K.A.V. Roesbrugge.
We vertrekken hier op de markt om 12 uur,
de prijs per persoon is 175 fr. Gelieve in te
schrijven vóór 17 september bij Simonne
Debergh-Cauwelier of bij Cecile Ryon-Van-
acker.
Aankomsten
Depinois Maria en 2 kinderen van Vleteren,
Eikhoek 39 naar Uilegatstraat 5.
Plewniak Haraid var$oPoperinge, Abeelseweg
36, wegens huwelijk met Devroedt Linda van
Proven, Obterrestraat 8 naar Blekerijweg 48.
Simoen Martha van Alveringem, Bergenstraat
31 naar Provenplein 28 (rustoord).
Dehouck Zelie, wed. Degandt Emiel, van AI-
verlaqern. Eversam 12 naar Provenplein 28
(rustoord)
Dehouck Maria, van Alveringem': Eversam 12
naar Provenplein 28 (rustoord).
K.L.J.-nieuws
Op zondag 16 september '79 om 14.30 uur
speelt de K.L.J. de bekerfinale tegen K.L.J.
Poperinge, dit op het terrein van Three-Stars
Proven.
Na de uitschakeling van Watou (10-1) en EI-
verdinge (forfait) speelt de K.L.J. tegen Po-
peringe die vroeger al bekerkandidaat Oost-·
vleteren uitschakelde. Supporters, allen op
post om 14.30 u. op het terrein van Proven.
Nieuwe eetzaal
Om reden van de uitbreiding van de school
zullen we het lokaal waar vroeger de kinde-
ren van de meisjesschool 's middags het noen-
maal namen, nu gebruiken als klaslokaal, waar-
schijnlijk als vierde kleuterklas vanaf 1 okto-
ber aanstaande. Tussen haakjes gezegd: de
kleuters komen nog altijd dapper op, en dat
Is goed.
Zo zullen we dus de oude kapel, gelegen In
de meisjesschool boven de klassen, gebrui-
ken als nieuwe eetzaal waar de leerlingen jon-
gens en metsles die 's mlddags blijven eten.

Er zal daar voldoende ruimte zijn om 75 leer-
lingen het middagmaal te laten gebruiken.
Ik heb mij laten informeren over de kwali-
teit van het eten, een paar keren heb ik zelf
gaan zien op het middaguur. Nadien ook kin-
deren gevraagd: "is 't goed 's middags?".
En uit dit alles mogen we besluiten dat het
middageten goed is, en dat er voldoende is,
ttz. dat de kinderen genoeg kunnen eten.
Nu zijn er reeds een 55-tal die blijven eten in
de school, in de winter vergroot dit aantal
nog. Vanaf 1 oktober zullen de leerlingen die
les krijgen in de lokalen van de gemeente-
school en die begeren te blijven eten 's mld-
dags, begeleid worden door een leerkracht
naar de meisjesschool. om daar in de nieuwe
eetzaal samen met de andere kinderen, het
noenmaal te nemen.
Voetbal nieuws
Sen. : T.S.C. - v.v. Kortemark : 2 - 3
Res. A: Passendale - T.S.C.: 4 - 2
Res. B : T.S.C. - S.K. Reningelst : 0 - 1
Knapen: T.S.C. - S.K. Vlamertinge : 0 - 1
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen. : W.S. Bulskamp - T.S.C. om 15 u.

vertrek te 13.45 u.
Res. A: T.S.C. - Sp. Kruiseke om 9.30 u.
Res. B: F.C. Westouter - T.S.C. om 9.30 u.

vertrek te 8.30 u.
Knapen: Sp. Dikkebus - T.S.C. om 14.30 u.

vertrek te 13.30 u.

Briefke van uw pastoor

GOESTING

Dierbare Parochianen.
Laat mij beginnen met een verhaaltje: "op
straat, vóór de uitstalling van een suikerwin-
kel. gebeurde een aardig toneeltje. Een klei-
ne [onqen stond er te stampvoeten en eiste
met geweld van zijn moeder dat ze hem een
grote brok chocolade (feitelijk was 't een hou-
ten teerling, bruin geschilderd om als reklaam
te dienen), zou kopen. "Maar dat deugt niet
om te eten, mijn jongsken, " zei de moeder
om hem te stillen. Maar, neen, neen, 't kind
schreeuwde nog meer ... en de moeder kocht
op de duur die klomp en gaf die aan haar
zoontje. Met zijn instinctmatige gulzigheid
greep de bengel die klomp vast en beet er
gretig in, en ach, het koste hem twee tanden."
Mijn moeder, zei dikwijls: "wie niet horen
wil moet voelen·. Zo zaagde ik eens als kind
naar een schoon stuk taart (in feite was het
een nieuw stuk sunlichtzeep) ... en ik moest
dat stuk taart hebben en ik moest ... en ten-
slotte liet moeder mij dat stuk nemen, en ik
zette er gretig mijn tandjes in, in dat stuk
sunlichtzeep, tot groot jolijt van al de ande-
ren thuis.
Ik wil eindigen met de volgende spreuk: "het
plezier Is voor de mens, wat zout en azijn zijn
voor de spijzen. Men eet het zout niet met
volle handen; men drinkt geen azijn met volle
glazen .•



P 'TER VAN DIENST (v. 23 tot 29 sept.)
E. 1 I. Ollivier, pastoor Proven. Tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGEDIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (23 september)
Dokt. Neuville. Tel. 30.03.38
Veearts
Apoteek
BRANDWEERPROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Vrijdag 21 september. H. Mattheus
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

( L.)
Zaterdag 22 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers).
'I I 6de gez. 6-wekenmis v. Anna Be-

nauwt, echtgte v. Jozef Carlé
Zondag 23 september
8 Gez. Gem. mis V.d. parochianen
1" u. 1e gez. 6-wekenmis v. Valère

Borrey, wedn. v. Augusta Demaeght
Maandag 24 september
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius (J.B.)
Dinsdag 25 september
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (W.I.)
Woensdag 26 september
8 u. H. mis v. overl. familie (V.R.)
Donderdag 27 sept .. H. Vincent
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (J.)
Vrijdag 28 september
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (E.R.)
Zaterdag 29 sept .•

HH. Michaël· Gabriel • Rafael
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d, grot en

St.-Kristoffel (gevers) -: .'
19 u. Gez. Jaarmis v. Martha Castryck

echtgte v. Valeer Moreel
Zondag 30 september
8 u. Gez. Gem. mis V.d. parochlanen

~.
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10 u. 1ste Gez. 6-wekenmis v. Cecile
Vanneste, echtgte v. Roger Cappe-
laerè

In de kleuterklas
gaat het goed! Als onze kleuters nu voorts
in de maand september even zo dapper opko-
men als dit tot nu toe het geval was, dan ko-
men we zeker tot een gemiddelde aanwezig-
heid in september van boven de 55. Zo zou-
den we per 1 oktober '79 een derde kleuter-
juffrouw kunnen bijnemen.
Ziehier de aanwezigheid van de kleuters de
eerste veertien dagen vari september:
september bij Juf. Erna bij Juf. Irène

3de 31 30 61
4de 31 29 60
5de 33 28 61
6de 33 29 62
7de 31 29 60

10de 28 29 57
llde 29 29 58
12de 29 28 57
13de 28 27 55
14de 29 28 57
We maken nu een kleine berekening met de
gegevens hierboven. Van de 3de tot de 14de
september hebben we 10 schooldagen. Die 10
schooldagen geven samen 588 kleuters. Dus
de gemiddelde aanwezigheid voor de eerste
14 dagen van september is : 588 gedeeld door
10 schooldagen is !iS,8. Dus als de tweede
helft van september omtrent zo goed is als
de eerste helft, dan zijn we zeker boven de
gemiddelde aanwezigheid van 55 kleuters in
de maand september. We danken de ouders
voor hun medewerking.
V.It.S.J .• Kabouters
Zondag a.s. 23 september om 14 u. aan" Die
Croone ' vergadering voor de Kabouters.
Bond der Bejaarden· Hartens troef
Uitslag der kaarting (74 aanwezigen)
9 Behaalden 3 partijen
Brice Marcel 319 p. - Loor Cyriel 310 p.
Peperstraete Gery 298 - Mares Germaine 291
Vanrenterghem René 258 - Meinhout Maria 247
Merlevede Martha 231 - Huyghe Julienne 225
Maerten Maurice 200 p.
De volgende kaarting : 27 september.
Levensblij .
Is er iets mooiers
dan een kind dat opgroeit
naar het volle zomerlicht
om vreugdevol, van puur levensgenot
de wereld te omarmen?
Onbegrensd geboeid in al wat God
mooi en goed vond om er het hart
levenslang aan te verwarmen.
Proto Freddy
Dat onze plaatselijke Freddy reeds jaren onze
meest gevierde autocrosser Is, zal waarschijn-
lijk welnlgen met verstomming slaan. Dat het
succes voorlopig nog uit schijnt te blijven, Is

slechts te wijten aan zijn turbomotor, die te
licht bevonden werd. Door zich een 3-liter
proto motor aan te schaffen, zijn alle obsta-
kels uit de weg geruimd. Een supportersclub
ligt in het verschiet. Geïnteresseerden en
sponsors kunnen zich bij desbetreffende per-
soon aanmelden.
Voetbalnieuws
Sen.: W.S. Bulskamp - T.S.C.: 2 - 1
Res. A : T.S.C. -Sp. Kruiseke : 1-3
Doelpunt: D'Hu Hendrik.
Res. B: F.C. Westouter - T.S.C. : 2-6
Doelpunten: Ganne G. - Laseure A. - Verbrig-
ghe J.-L. en een hatrick van Delerue R.
Knapen: Sp. Dikkebus - T.S.C. : 4-0

Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen. : T.S.C. - Sp. Keiem om 15 u.
Res. A: B.S. Geluveld - T.S.C. om 9.30 u.

Vertrek te 8.45 u.
Res. B: T.S.C. - S.K. Elverdinge om 9.30 u.
Knapen: T.S.C. - E. Beselare om 14.30 u.

Briefke van uw pastoor
De school

Dierbare Parochianen.
We zien nu reeds in de meisjesschool, waar
jongens en meisjes samen zijn, dat dit op
een gepaste wijze kan samengaan, en dat er
ook tussen jongens en meisjes een harmonie
kan zijn niet alleen in de klas, maar ook op de
speelplaats. Dat veronderstelt natuurlijk dat
jongens en meisjes tot dit harmonieus samen-
gaan opgevoed worden en begeleid worden.
Het is meer dan de moeite waard om ook
daaraan onze volle aandacht te schenken.
Vanaf 1 oktober '79 zullen de leerlingen, jon-
gens en meisjes, van het 1ste, het 2de, het

"'3de en het 4de leerjaar blijven in de meisjes-
school. Dus we houden eigenlijk de jongsten,
de kleinsten samen bijeen in de meisjes-
school, Alexisplein 15, en de leerlingen ook
jongens en meisjes van het 5de en het 6de
leerjaar zullen vanaf 1 oktober de lokalen be-
zetten van de gemeentelijke jonqensschool
(Dit zal in die zin en richting aangevraagd
worden) .
Iedere vader en moeder weet zeer goed de
dag van vandaag dat het niet volstaat de kin-
deren alleenlijk te onderwijzen in allerlei vak-
ken en wetenschappen, maar dat het daar-
naast zeer nodig is tegenwoordig dat kinde-
ren opgevoed en begeleid worden tot flinke
jongens en meisjes, naar wie grote mensen
nog met bewondering kunnen opkijken. Dit
veronderstelt natuurlijk dat er een nauwe sa-
menwerking bestaat tussen de school en de
ouders, dat er een goede overeenkomst be-
staat, en dat ouders en school aan dezelfde •
koord trekken. Van een kind dat thuis en op
school alles toegegeven wordt, kunt ge niets
bekomen. De gevaarlijkste opvoeding is van
een kind een verwend kind maken. Van een
kind kun je. zonder daarom hard te zijn veel
bekomen.



PRIESTERVAN DIENST (v. 30 sept. tot 6 okt.)
E.H. Declercq, pastoor Haringe Tel. 300609
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267

ZONDAGDIENST (30 september)
Dokt. Vandercruysse Tel. 300647
Veearts Busschaert Tel. 445363
Apoteek Samyn - Roesbrugge
BRANDWEER PROVEN: Tel. 30.03.56 of 30.03.25
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Zaterdag 29 ::.'~.'--
HH. Mic •.3ël - Gabriel - Rafael

8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers)

9.30 u. PI. begrafenis van Henri Kerck-
hof, echtg. v. Margareta Viane

19 u. Gez. Jaarmis v. Martha Castryck
echtgte v. Valeer Moreel

Zondag 30 september
8 u. Gez. Gem. mis V.d. parochianen
10 u. 1ste Gez. 6-wekenmis v. Cecile
Vanneste, echtgte v. Roger Cappe-
laere

Maandag 1 oktober - H. Bavo
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius (S.M.)
Dinsdag 2 oktober - H. Engelbewaarder
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v. bijstand

(S.M.)
Woensdag 3 oktober - H. Gerardus
8 u. H. mis t.e.v. de H. Geest (S.M.)
Donderdag 4 oktober - H. Franciscus
8 u. H. mis t.e.v. de Godd. vzheid

(Z.L.)
Vrijdag 5 oktober - H. Theresia
8 u. H. mis v. overl. tante (J.L.)
Zaterdag 6 oktober - H. Bruno

,8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers).

10.30 u. PI. Huwelijksmis van Luc Van-
derhaeghe en Christine Donche

11.30 u. PI. Huwelijksmis v. Kristof
Sanders en Marie-Jozef Gheldof

r
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19 u. Gez. mis v. Anna Benouwt, echt-
gte v. Jozef Carlé vwo de geburen

Zondag 7 oktober
8 U. Gez. Gem. mis V.d. parochianen
10 U. 2e Gez. 6-wekenmis V. Cecile
Vanneste, echtgte V. Roger Cappe-
laere

In de Heer ontslapen
- Maria Scharre, echtgte van Maurits Savaete
overleden te Poperinge, zaterdag 22 sept.
in de leeftijd van 78 j. en die donderdag
27 sept. om 10 u. te Proven wordt begraven.

- Henri Kerckhof, echtg. van Margareta Viane
overleden te leper, maandag 24 sept. in de
leeftijd van 55 j. en die zaterdag 29 sept.
om 9.30 U. te Proven wordt begraven.

Weer in de kleuterklas
Ziehier de aanwezigheid van de kleuters de
derde week van september.

Juf. Erna Juf. Irène Tot.
17 sept. 27 29 56
18 sept, 28 29 57
19 sept. 29 29 = 58
20 sept. 31 29 = 60
21 sept. 30 28 = 58
We maken nu van die eerste drie weken
van september een kleine berekening. Van
de 3de september tot de 21 september in-
begrepen komen we aan 15 schooldagen.
Deze geven samen 877 kleuters, Als we nu
877 delen door 15 schooldagen, dan komen
we aán een gemiddelde aanwezigheid van
58,4 - Er blijven nu van 24 sept. tot 28 sept.
inbegrepen nog 5 schooldagen, Dus het is
bijna zeker dat we alleszins aan een gemid-
delde zullen komen van 55 aanwezigen, zo-
dat we vanaf 1 oktober aanstaande een der-
de kleuterjuffrouw zullen hebben. We dan-
ken hierbij vooral de ouders voor hun zeer
trouwe medewerking.

Aan de heer Roger Pareyn
Hoofdonderwijzer
Roesbruggestraat 1
8994 Proven

Meester,
Morgen, vrijdag 28 september '79 is de laat-
ste dag dat U in de klas staat van de Ge-
meentelijke Jongensschool te Proven. Het
zal U zekerlijk enigzins ontroeren, wanneer
U vrijdagnamiddag 28 sept. '79 om kwart
over 4 uw leerlingen zult zien heengaan, en
dat U zelf voor de laatste keer het poortje
van de school zult sluiten. Na een lange
loopbaan van omtrent 35 jaren in het onder-
wijs, waarvan niet minder dan 28 jaren te
Proven, heb ik gemeend op U meester de
aandacht van de Provense bevolking te mo-
gen trekken, in het bijzonder van uw leer-
lingen en hun ouders, en ook van al uw oud-
leerlingen, die in de loop van zoveel jaren
in uw klas of in uw school de lagere af-
deling hebben gevolgd.

Meester, U gaat nu op pensioen, en dit kan
volgens U zelf zo stil mogelijk gebeuren
zegt U. Dat is waar, maar wij mogen aan
uw bescheidenheid niet helemaal toegeven.
Daarom wil ik in deze open brief aan uw
adres, de eerste getuige zijn van het zeer
verdienstelijk werk, dat U gedurende zoveel
jaren in zoveel leerlingen uit de Provense
gemeenschap hebt verricht, Ik mag er bij-
voegen Meester, uw betrachtingen, uw ede-
le bedoelingen en uw inspanning om uw
leerlingen te begeleiden, op te voeden naar
kristelijke maatstaf en te onderwijzen ook
waren steeds hoogstaande en groots, - Laat
mij de volgende zin zeer sterk onderlijnen:
.. Meester Pareyn, U moogt met recht en re-
de fier en trots zijn op uw loopbaan als on-
derwijzer in onze Provense gemeenschap".
Bij mij hebt U altijd bewondering opgewekt.
- Ik zou kunnen wijzen nu op flinke man-
nen en jonge mensen die nu een bijzondere
rol vervullen in de maatschappij en die des-
tijds bij Meester Pareyn naar de lagere
school gingen, Laat me uw aandacht trekken
ook op een priester-missionaris in de per-
soon van pater Eric Maes die ook ee!;~ :::-
uw klas heeft gezeten in die om zo te zeg-
gen zeker door meester Pareyn voor 't eerst,
over de Kongo en het missiewerk heeft ho-
ren spreken.
Meester, mocht mijn briefje U aangenaam
zijn. Ik hoop en ik wens maar één ding, dat
vele leerlingen en oud-leerlingen en vele
mensen ook uit onze Provense gemeenschao
U dezer dagen op de een of de andere ma-
nier met een kleine attentie zouden beden-
ken, al ware het maar met een simpel kaart-
je aan uw adres, om hun dankbaarheid te-
genover U uit te drukken.
Meester, ik besluit mijn briefje met deze
woorden: laat mij U oprecht bedanken voor
al het goede en schone dat gij door uw op-
voeding en onderwijs in zovele jongens hebt
te weeg gebracht. Ik waardeer uw werk.
En ik teken tegenover U, Meester Pareyn,
steeds en altijd met de meeste hoogachting,

Michel Ollivier, pastoor te Proven,
Proven, 25 september '79.

Voetbalnieuws
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen, : T.S.C. - Sp. Merkem om 15 U.

Res. A: T.S.C. - E. Beselare om 9.30 u,
Res. B : F.C. Langemark - T.S.C. om 9.30 U.

vertrek om 8.20 u.
Knapen: Sassp. Boezinge - T.S.C. om 14.30 U.

vertrek te 13.30 U.

Briefke van uw pastoor
Valt weg deze week.
Alleen dit kort bericht:
De 12 leerlingen die de maand september
naar de gemeenteschool gingen, gaan nu ook
maandagmorgen 1 oktober '79 binnen in de
meisjesschool, om dan samen met de andere
leerlingen jongens en meisjes en hun klas-
titularis naar hun klaslokaal te gaan.



P TERVAN DIENST (v. 7 tot 13 okt.)
E, 'anden Abeele, past. Roesbr. Tel. 300374
GENEESKUNDIGEDIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (7 oktober)
Dokt. Provoost Tel. 400020
Veearts Vandenberghe Tel. 3381 61
Apoteek Vanacker - leisele
BRANDWEERPROVENTel. 300348 of 300365
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Zaterdag 6 oktober - H. Bruno
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers).

10.30 u. PI. Huwelijksmis van Luc Van-
derhaeghe en Christine Donene

11.30 u. PI. Huwelijksmis v. Kristof
Sanders en Marie-Jozef Gheldof
) "ez. mis v. Anna Benauwt, echt-

g'tl.. «, Jozef Carlé vwo de geburen
Zondag 7 oktober
8 . Gez. Gem. mis V.d. parochianen

J. 2e Gez. 6-wekenmis v. Cecile
Vanneste, echtgte v. Roger Cappe-
laere

Maandag 8 oktober
8 u. H. mis v. overl. vader en broer (S)
Dinsdag 9 oktober
8 u. H. mis V. overl. vader (E.A.)
VVoensdag 10 oktober
8 U. H. mis V. overl. echtg. (G.B.)
Donderdag 11 oktober
8 U. H. mis V. overl. echtgte (A.L.)
Vrijdag 12 oktober
8 u. H. mis V. overl. ouders en familie

(D.V.)
Zaterdag 13 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot en
St. Kristoffel (gevers) ,~, .'

19 u. Gez. jaarmis v. Geert Christiaen
z.v. Yvette Christiaen

Zondag 14 oktober - Oktober-kermis
8 u. Gez. gem. mis V.d. parochianen

\.
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10 u. PI. dankmis ter gelegenheid v.d.
gouden bruiloft V.d. jubilarissen:
Rem.i Deraedt-Notredame Martha
Gerard Top-Bryon

Oktober-kermis
- Donderdag 11 oktober: grote kermiskaar-
ting voor alle gepensioneerden in de zaal
" St.-Jozef". Inschrijven van 13 U.

- Vrijdag 12 oktober om 20 u., prijskaarting
bij A. Buseyne, herberg "Hoppeland ",
400 fr. vooruit.

- Vanaf vrijdagavond 12 oktober: spel 21 bij
Frans Notredame, herberg " De Tramstatie "
ten voordele van T.S.C. Proven.

De nieuwe kleuterjuffrouw
De gemiddelde aanwezigheid van onze kleu-
tertjes in de maand september bedroeg 57
per dag. Dit was dus meer dan voldoende om
vanaf 1 oktober een nieuwe kleuterjuffrouw
te hebben. Mevrouw Ryckeboer-Vermeulen uit
Poperinge, Duinkerkestraat 66 is in onze
school in dienst getreden maandag 1 oktober.
Zij start in de 1ste bewaarklas en de klein-
tjes spreken haar aan met de naam Juffrouw
Brigitte.
Bloedinzameling
Op donderdag 4 oktober 1979, heeft de twee-
de massale bloedinzameling plaats voor alle
inwoners van de gemeenten Proven en Krom-
beke. Deze kollekte wordt gehouden in de Pa-
rochiezaal ..St-Jozef," te Proven van 18.30tot
21 uur. '
leder gezond mens, tussen 18 en 65 jaar, kan
er, zonder het minste gevaar voor zijn gezond-
heid, wat bloed afstaan voor zijn zieke of ge-
wonde medemens.
K."-L.V. Proven
Vrijdag 12 oktober: algemene vergadering in
de zaal " St.-EIooi " om 20 U.
Mevr. Tyberghein-Vandebussche komt spreken
over "Gezin en thuis in 1980".
Daarna koffietafel. Iedereen hartelijk welkom
vwo het bestuur.
Bijbelagenda 1980
Vijftien jaar is een hele tijd. En toch is het
zo: Bijbelagenda 365 verschijnt voor de vijf-
tiende maal. Hij is handig van formaat (17 cm
x 8 cm), hij hêeft een overzichtelijke tabel per
maand, hij bevat de titels van nieuw versche-
nen religieuze boeken, hij is oecumenisch.
Bovendien geeft hij dagelijks twee gedach-
ten: een korte tekst uit de Schrift en een
profane tekst als variatie op hetzelfde thema.
Prijs per exemplaar: 73 fr. verzendkosten en
BTW inbegrepen.
Bond der bejaarden - Hartenstroef
Uitslag der kaarting. Er waren 96 aanwezigen.
8 behaalden drie partijen.
1. Gast leopold 497 pt. - 2. Gesqulere Martha
391 pt. - 3. Spriet Jerome 270 pt. - 4. Thevelin
Marle-José 269 pt. - 5. Vanhoutte Raphaël 266
pt. - 6. Catteeu Joseph 251 pt. - 7. Zyde Jo-
seph 238 pt. - 8. GeerardlJn Gaston 217 pt.

De volgende kaarting op donderdag 11 okto-
ber kermiskaarting, wordt aan ieder Prove-
naar sterk aanbevolen. Wie proeft van die
Provense kaarting zal er zeker smaak in vin-
den. Hartelijk welkom naar onze rustige en
deugddoende ontspanning, broederlijk onder
mekaar.
Voetbal nieuws
Sen. : T.S,C. - Merkem Sp. : 5 - 0
Res. A : T.S.C. - E. Beselare: 1 - 2
Res. B: F,C. langemark - T.S.C.: 1 - 0
Knapen: Boezinge - T.S.C. : 3 - 0
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen.: D. Westende - T,S.C. om 15 U.

vertrek te 13.30 U.

Res. A: R.C. Komen - T.S.C. om 9.30 U.
vertrek te 8.30 u.

Res. B : T.S.C. - F.C. Poperinge om 9.30 u.
Knapen: T.S.C. - S.K. Elverdinge om 14.30 u.
Brandweer Proven
Bij brand is de brandweer van Proven te be-
reiken met volgende nummers:
- Pareyn André tel. 30 0348
- Vandromme Gerard tel. 3003 65
- Declerck Frans tel. 300325
Zaal "St.-Elooi "
Kermis-zondag, vanaf 19 U. mogelijkheid tot
het eten van hennepot, dit ter herinnering aan
de hopkoninginverkiezing, die hiermede goed
eindigde voor Proven. Inschrijving vooraf tot
woensdagavond 10 oktober.

Briefke van uw pastoor
WAARDE

Dierbare parochianen,
Dat de wereld achter geld aandraaft, heb ik
gelezen in Aktie 365, is een heel oud verhaal.
Blader in de geschiedenisboeken en je leest
er al de ijdele verwachtingen, die mensen ooit
in geld hebben gesteld. En je zoudt verwach-
ten, dat de jonge generaties van de oude
leren, Wel neen, zó de ouden zongen zó pie-
pen de jongen. - Iedereen weet het, ieder-
een zegt het: "geld maakt niet gelukkig. "
Toch blijven we alles in het werk stellen om
er zoveel mogelijk van te verzamelen. We wer-
ken er ons voor dood. Toch worden vele mo-
rele principes opzij gezet om anderen hun
geld af te nemen. Geld blijft de grote oor-
zaak van jaloersheid, ruzies, veten, moorden
en oorlogen.
Geld is niets en geld is alles. We kennen de
waarden van Jezus, dat we niet én God, én
de Mammon kunnen dienen. Maar twee dui-
zend jaar kerkgeschiedenis bewijzen ook, dat
zelfs kristenen nooit opgehouden hebben én
God én de Mammon te willen dienen. - Jezus
Christus zegt nochtans: "wat voor nut heeft
het voor een mens heel de wereld te winnen,
als dit ten koste gaat van zijn eigen leven".
We leven In een wereld, waarin geld fel over-
schat wordt. Ik zit me af te vragen. Waarom
luisteren de mensen niet, waarom veranderen
we niet van leven? - Maar Intussen zit Ie-
dereen te jagen achter de laatste frank.



PRIESTERVAN DIENST (van 14 tot 20 okt.)
Maes, past. Krombeke Tel. 4001 84

ll~,.EESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (14 oktober)
Dokt. Vandenberghe Tel. 300637
Veearts Vulsteke Tel. 3001 84
Apoteek Darras - Alveringem
BRANDWEERProven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Zaterdag 13 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St. Kristoffel (gevers)

19 u. Gez. jaarmis v. Geert Christiaen
z.v. Yvette Christiaen

Zondag 14 oktober - Oktober-kermis
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. PI. dankmis ter gelegenheid v.d.
qouden bruiloft v.d. jubilarissen:
'Iemi Deraedt-Notredame Martha
Gerard Top-Bryon Maria .
1ndag 15 oktober

~ J. PI. dienst v.d. overl. parochianen
Dinsdag 16 oktober
9 u. PI. dienst v.d. gesneuvelde solda-
ten van beide wereldoorlogen

VVoensdag 17 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam.

(D.V.)
Donderdag 18 oktober - H. Lucas
8 u. H. mis v. overl. familie (G.o.)
Vrijdag 19 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v. Lourdes

uit dank (D.v.)
Zaterdag 20 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St.-Kristoffel (gevers).

19 u. 2de gez. 6-wekenmis v. Valère
Borrey, wedn. v. Augusta Dernaeçhj;

Zondag 21 oktober .
8 u. Gez. jaarmis v. Martha Claeys.

echtgte v. Henri Beudaert en v. hun
overl. ouders

\.
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10 u. 3de gez. 6-wekenmis v. Cecile
Vanneste. echtgte v. Roger Cappe-
laere

Boerengilde Proven
Op dinsdag 16 oktober om 20 u. in de zaal
" St.-Elooi" komt veldbrigadier leplae ons
onderhouden over: "De weg kode voor de
bouwers en de laatste reglementen betref-
fende de landbouwvoertuigen. Wij menen dat
bijzonder in dit seizoen met mist, natte we-
gen, modder, bietenvervoer, korte dagen, dit
onderwerp belangrijk genoeg is om uw aan-
dacht te komen trekken en U aan te zetten
de vergadering bij te wonen.
Oktober-kermis

Vrijdag 12 oktober
om 20 u. Prijskaarting bij A. Buseyne, herberg
" Hoppeland ". 400 fr. vooruit.
Vanaf vrijdagavond: "Spel 21 " bij Fr. No-
tredame, herberg "De Tramstatie " ten voor-
dele van T.S.C. Proven.

Zaterdag 13 oktober
vanaf 18 u.: Caféspelen - 5.000 fr. prijzen
voor jong en oud in de herbergen van de
dorpsplaats - Inschrijving bij M. Rappelet.
Prijsdeling bij Fr. Notredame, café "De Tram-
statie" .
om 20 u.: Vendeliers T-dansant K.l.J.-Proven
in de zaal "St.-Elooi" bij G. Devroedt-Bo-
gaerd - Disco Baby.

Zondag 14 oktober
Huldiging door het stadsbestuur van de echt-
paren: Remi Deraedt-Notredame en Gerard
Top-Bryon om hun Gouden bruiloft.
Om 10 u.: Plechtige dankmis waarna ont-
vangst door het Stadsbestuur, opgeluisterd
door de muziekvereniging "De Volksvreugd ".
Tijdens de mis: wijding van de nieuwe ven-
deliersvlaggen van de K.l.J.
Voetbalmatchen
om 9.30 u. T.S.C. Proven (A) - F.C. Houthem
om 15 u. : T.S.C. Proven - S.K. Elverdinge
om 15.30 u.: Grote ballonwedstrijd - gratis
één ballon per kind tot 14 jaar - mooie natura-
en geldprijzen - uitloting om 17.30 u. bij C. Oe-
ver, café "De Zwaan".
om 18 u. : prachtige prijskaarting bij C. Oever,
café "De Zwaan" en G. Vandromme, café
" St.-Victor ",
om 20 u.: groot kermisbal in de feestzaal
,,'t Rozenhof • bij A. lemahieu - Disco Ro-
segarden - Inkom vrij.

Dinsdag 16 oktober
's Avonds: kermisprijskaarting bij R. Pec-
queux, café "De Bascule".

VVoensdag 17 oktober
's Avonds: prijsschieting aan de liggende
wip in de zaal "St.-EI ooi • voor de leden van
de Sint-Sebastiaansgilde.
Gouden bruiloften
Wij houden eraan langs het parochieblad de
echtparen: Remi Deraedt-Notredame Martha
en G.erard Top-Bryon Maria hartelijk profi-
ciat te wensen om hun gouden huwelijks-
jubIleum.

Bond der bejaarden
Op dinsdag 23 oktober '79 houden we feest-
maaltijd in de zaal ,,'t Rozenhof " om 12 u.
Allen welkom.
K.L.J.-vendeliers
Wier nieuwe vlag zondag aanstaande 14 okt.
in de hoogmis zal gewijd worden, houden er-
aan op die manier en met hun aanwezigheid
de gouden bruiloften in de kerk op te luiste-
ren.
Bijzondere omhaling in de kerk
Mag ik de omhaling van zondag aanstaande
14 oktober, kermiszondag, te Proven aanbe-
velen aan uw mildheid voor de missies.
lees eerst eens het briefje van de pastoor
over onze missionarissen en missiezusters.
We spreken anders niet veel van omhalingen
te Proven. laten we toch mild zijn voor de
missies.
Voor deze bijzondere omhaling zullen een paar
omslagen vooraf ten huize afgegeven worden.
Voetbalnieuws
Sen.: D. Westende - l.S.C.: 3 - 1
Res. A: R.C. Komen - T.S.C.: 0 - 1
Res. B: T.S.C. - F.C. Poperinge: 1 - 3
Knapen: T.S.C. - S.K. Elverdinge : 4 - 0
VVedstrijden voor volgend weekend:
Sen.: T.S.C. - S.K. Elverdinge om 15 u.
Res. A: T.S.C. - F.C. Houtem om 9.30 u.
Res. B: vrij
Knapen: Merkem Sp. - T.S.C. om 14.30 u.

vertrek te 13.30 u.

Briefke van uw pastoor
RADIKAAL

Dierbare parochianen,
Radikaal het Evangelie volgen is niet gemak-
kelijk. "Ga verkopen wat je bezit, en kom dan
terug om mij te volgen", zEtgt Christus. Dat
is niet zó gemakkelijk. Want weinigen onder
ons zijn bezitloos. Daarom kunnen wij best
die rijke jongeling uit het Evangelie verstaan
die niet ingaat op die veeleisende vraag van
Christus: "ga maar eerst verkopen wat je
bezit" .
En toch zijn er mensen die dat gedaan hebben
en nog doen. Denken we bv. in de oktober-
maand aan missionarissen of missiezusters,
die omwille van het koninkrijk Gods alles los-
lieten. In dienst van Christus en uit liefde
voor de medemens hebben zij afstand gedaan
van vele goederen en zelfs van familiebanden.
Tegenkanting en vervolging hebben soms mis-
sionarissen ontmoedigd, zodat een aantal zich
niet meer terug wagen. Toch zijn er die tel-
kens opnieuw herbeginnen en voor een twee-
de, een derde keer zelfs terugkeren naar stre-
ken waar ze moesten vluchten.
laten wij vooral in deze oktobermaand met
ons gebed en ons geld onze mission~rissen
en missiezusters van Proven indachtig zijn.
Mag ik voorstellen dat de omhaling op ker-
miszondag zou gedaan worden voor de mis-
sies.



PRlbrER VAfq DIENST (v. 21 tot 27 okt.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 300391
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN: .
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267

ZONDAGDIENST (21 oktober)
Dokt. Braem Tel. 422791
Veearts Goethals Tel. 300267
Apoteek Vandaele - Lo
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit·Gele Kruis Tel. 33.31.16

Zaterdag 20 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot en

St.-Kristoffel (gevers).
19 u. 2de gez. 6-wekenmis v. Valère

Borrey, wedn. v. Augusta Demaeght
Z 1ag21 oktober
8 u. Gez. jaarmis v. Martha Claeys,

echtgte v. Henri Beudaert en v. hun
overl. ouders

10 3de gez. 6-wekenmis v. Cecile
vanneste. echtgte v. Roger Cappe-
laere

Maandag 22 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.B.)
.Dinsdag 23 oktober

/8 u. H. mis v. overl. vader en broer (S)
VVoensdag 24 oktober
8 u. H. mis v. over!. echtgte (A.L.)
Donderdag 25 oktober
8 u. H. mis v. over!. fam. (V.L.)
Vrijdag 26 oktober'
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v. Lourdes

uit dank (D.V.)
Zaterdag 27 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.'\!r. v.d. grot en

St. Kristoffel (gevers)
15 u. PI. gez. familiemis v. Pierre Van-

dewynckel-Verhulst Julia
19 u. Gez. jaarmis v. Maurice Borra,

echtg. v. Madeleine Brysbaert
Zondag 28 oktober
8 u. Gez. gem. mis V.d. parochianen
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10 u. PI. dankmis ter gel. V.h. 20-jarig
bestaan V.d. Chiro Proven

Nog oktober kermis
Donderdag 18 oktober

's Avonds: kermisprijskaarting bij A. Lerna-
hieu, feestzaal ,,'t Rozenhof ",

Vrijdag 19 oktober
om 20 u. : Vogelpikwedstrijd Proven-Poperlnqe
bij G. Vandromme. café "Sint-Victor".

Zondag 21 oktober ti
vanaf 14 u.: Loopwedstrijden kampioenschap
der Landelijke Gemeenten verschillende
reeksen voor jongens en meisjes

K.A.V. Proven
Op maandag 22 oktober wordt een demonstra-
tieles gegeven door mevrouw Dieryck uit Ie-
per. met als thema: "Rond en om het diep-
vriezen". Deze les gaat door om 13.30 in de
zaal "Sint-Elooi".

Opbrengst Missiezondag
De omhaling op missiezondag 11. bracht de
mooie som op van 15.400 fr .. waarvoor onze
welgemeende dank in naam van de missiona-
rissen en missiezusters.

Vrij podium
Zaterdag a.s. 20 okt. om 20 u. organiseert
jeugdhuis "Die Croone " haar tweede Vrij
Podium. Iedereen. die zich geroepen voelt om
wat muziek of poëzie naar voor te brengen
of gewoon maar te beluisteren is er harte-
lijk welkom. Er zal ook gelegenheid zijn om
warme worst te verkrijgen.

Chiro Proven· 20 jaar geleden
Chiro Proven is 20 jaar jong. Een unieke kans
om eens grondig terug te blikken op 20 jaar
Chirowerking, een jeugdwerking met hoog- en
laagbloeiers. Eens diep bezinnen over wat zo
goed was en wat beter kon. 20 jaar ... voor-
al dank zeggen. Dank aan oud-leiders, ouders,
leden, vrienden en vriendinnen, ... de tal-
loze mensen die ons daadwerkelijk en belan-
geloos hebben gesteund.
Graag nodigen wij je uit op zondag 28 okt.
om 10 u. in de kerk te Proven. Samen zullen
we danken en vieren tijden een dankmis.
Na de mis word je verwacht met ons een
glaasje te klinken tijdens de receptie in zaal
St.-EI ooi. Het wordt een prettig weerzien, op-
rakelen van herinneringen, pijltjes schieten in
de toekomst.
We verwachten je natuurlijk ook op onze an-
dere aktiviteiten.
- zondag 21 oktober: loopwedstrijden voor

jong en oud.
- .zondag 18 november: voetbalwedstrijd
. leiders - oud-leiders.

- zondag 23 december: ouderavond in zaal
St.-Elooi.

- zaterdag 29 december: dansfeest in zaal
St.-Elooi.

We verwachten je. Moge je aanwezigheid een
blijken zijn van sympathie en genegenheid
voor onze Chirowerking en de jeugdwerking
in het algemeen.

Bedanking
De gouden jubilarissen: Gerard Top-Bryon Ma-
ria en Remi Deraedt-Notredame Martha en
hun beider families houden eraan alle sym-
pathisanten te bedanken voor hun aanwezig-
heid en hun meevieren tijdens de dankmis en
de receptie. Hun dank gaat ook in het bijzon-
der naar de muziekmaatschappij "De Volks-
vreugd ". naar devendeliers van de K.L.J. Pro-
ven en naar de afvaardiging van het stadsbe-
stuur van groot Poperinge.
Bond der bejaarden· hartenstroef
Uitslag der kaarting. Er waren 98 aanwezigen.
14 behaalden 3 partijen.
1. Merlevede Martha 441 pt. - 2. Declerk Mar-
tha 387 pt. - 3. Vandenbroucke Omer 364 pt.
4. Godderis Yvonne 346 pt. - 5. Catteeu Jo-
se ph 329 pt. - 6. Brutsaert Thérèse 311 pt.
7. Therij Nestor 302 pt. - 8. Vanhouwe Bertha
301 pt. - 9. Decreus Alice 2911 pt. - 10. Hof-
lack Michel 289 pt. - 11 Spriet Jerome 267 pt.
12. Top Joseph 258 pt. - 13. Oever Cyriel 236
pt. - 14. Loor Cyriel 225 pt.
De volgende kaarting donderdag 25 oktober.
Voetbal nieuws
Sen. : T.S.C. .: S.K. Elverdinge : 6 - 1
Res. A: T.S.C. - F.C. Houtem : 2 - 3
Knapen: Merkem Sp. - T.S.C. : 2 - 0
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen.: V.V. Leke - T.S.C. om 15 u.

vertrek te 13 u.
Res. A: F.C. Poperinge - T.S.C. om 9.30 u.

vertrek te 8.30 u.
Res. B: T.S.C. - B.S. Poperinge om 9.30 u.
Knapen: T.S.C. - F.C. Woesten om 14.30 u.

Briefke van uw pastoor
" DE BINNENKANT"

Dierbare parochianen,
Het gaat niet om de buitenkant van het le-
ven, maar om de binnenkant. Dat wil zeggen,
niet het uiterlijke is van zo'n groot belang,
maar wel de innerlijke gesteldheid van de
mens.
Daarom mochten we niet te hard zijn met
ons oordeel over anderen. Want een mens
ziet zo moeilijk het goede in andere mensen.
Hij kan zo moeilijk verteren het goede dat
anderen presteren, en hij ziet zeer scherp al
de fouten en de gebreken van de medemens.
Bijzonderlijk wanneer iemand ons niet sym-
pathiek is, dan is ons oordeel over hem soms
medogenloos.
Wat moeten-we doen om niet zo hard op te "
treden tegenover de medemens? 't Zou goed
zijn meen ik, dat we een beetje meer zou-
den kijken naar ons zelf, naar ons eigen bin-
nenkant. Er zijn zoveel kleine dingen in ons
zelf, die we zorgvuldig voor onze omgeving
verborgen houden. we mogen niet vergeten
dat we in het goede en kwade van de mede-
mens, ons zelf voor een groot deel terugvin-
den. Want goed en kwaad ligt in elk mensen-
hart door mekaar. Laten we mild zijn in ons
oordeel over anderen, en allen kunnen we al-
leen maar rekenen op Gods barmhartigheid.



PRIESTERVAN DIENST (v. 28 okt. tot 3 nov.)
E.H. Declercq Pastoor Haringe Tel. 300609
GENEESKUNDIGEDIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (28 oktober)
Dokt. Verhoeve tel. 3882 71
Veearts Goethals tel. 3002 67
Apoteek Dubaere - Reninge
BRANDWEERProven 300348- 300365- 300325
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Zaterdag 27 oktober
15 u. PI. gez. familiemis v. Pierre Van-
dewynckel-Verhulst Julia

19 u. Gez. jaarmis v. Maurice Borra,
echtg. v. Madeleine Brysbaert

Zondag 28 oktober
~ Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. PI. dankmis ter gel. v.h. 20-jarig
I taan v.d. Chiro Proven

Maandag 29 oktober
8 u. H. mis v. overl. familie (G.G.)
Dinsdag 30 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (P.B.)
Woensdag 31 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtgte (A.L.)
19 u. 3de gez. 6-wekenmis v. Valère
Borrey, weduwn. v. Augusta De-
maeght

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

Vrijdag 2 november - Allerzielen
9 u. Gez. mis v.d. overl. parochianen
Zaterdag 3 november - H. Hubertus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St. Kristoffel - Wijding van St.-Hu-
bertusbrood

19 u. Gez. mis v. Maria Scharre, echt-
gte v. Maurits Savaete vwo de ge-
buren

Ons
Paroch"ie'blad
Proven
8e Jaargang Nr 42 27 okt. 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Zondag 4 november
8 U. Gez. gem. mis V. overleden
parochianen

10 U. Gez. jaarmis V. Yvonne Nollet,
echtgte V. Firmin Vandewynckel

Plechtige Kommunie en Vormsel
Om nu reeds mee rekening te houden. Het
H. Vormsel met Plechtige Kommunie is vtlor
onze dekenij vastgesteld voor 1980 in het
weekend van 10 en 11 mei. Dus voor Proven
mogen we zeggen op zondag 11 mei 1980.
Enquete over de zondagsmispraktijk
op 20 en 21 oktober ot
Per gelegenheid wordt ons gevraagd hoeveel
mensen aanwezig zijn in de zondagmissen bij
een of ander bepaald weekend.
Zo werd dit ons gevraagd voor het voorbije
weekend van zaterdag 20 en zondag 21 okto-
ber. We komen in de drie missen samen aan
een aanwezigheid van 810. laat ons maar zeg-
gen: dat is nog een groot aanwezigheidscijfer.
Bezinningsavond
Voor alle mensen van goede wil, vooral voor
hen die als christen bereid zijn tot aposto-
laat in de parochie.
Thema: • Ik zal er zijn voor U", ingericht
door Parochiale Animatie en geleid door Z.E.H.
Van Brabant in de feestzaal van het Kollege
(hoek Deken De Bolaan) .
Vrijdag 9 november 1979 - onthaal 19.45 U. -
begin 20 U. stipt - einde 21.30 U.
Een goede raad: zorg dat U er bij zijt! Dit
is een vriendelijke uitnodiging vanwege de de-
ken en de parochiepriesters van de dekenij
Poperinge.
Aankomsten
Brunfaut Jacques en echtgte Flou Jacquellne
en kinderen Catherine, Marianne en Filip te
Proven, Obterrestraat 40, komende van Po-
peringe, Korte Reningelststraat 12.

- Denys-Reynaert Wilfried en kinderen Pierre,
Annemieke en Paul te Proven, Canadaweq
14, komende van Poperinge, Gasthuisstr. 37.

- Fossaert linda, wegens huwelijk met Geert
Ryon, van Roesbrugge-Haringe, naar Pro-
ven, Obterrestraat 48.

Vertrekken
- Lobelle Johan, wegens huwelijk met Joke
Pelgrims, van Proven, Blekerijweg 18, naar
Aalst, Gerstenbaan 53.

- Gheldof Marie-Josephe, wegens huwelijk
met Sanders Christophe, van Proven, Cout-
.hoflaan 27, naar Poperinge, Casseistraat 197.
_.Dewippe Alex, wegens huwelijk met Mar-
tine Debackere, van Proven, Blekerijweg
2 naar Wevelgem, Kweekstraat 40.

- Vanderhaeghe luc, wegens huwelijk met
Christine Donche, van Proven, Obterrestraat
25 naar Poperinge, Prof. Dewulfstraat 117.

Allerheiligen - Allerzielen
- leder bereikt de hemel langs zijn eigen lad-
der.

- Het ware graf van de doden is het hart van
de levenden.

- Kerkhofgrond is heilige grond, zoals de
grond van een kerk.

- In het huis van mijn Vader zijn vele wonin-
gen.

- De welsprekendste onder de stenen, zijn de
grafstenen.

Uitslag loopkoers Proven
Voor volgend parochieblad.
Voetbalnieuws
Sen.: V.V. leke - T.S.C.: 0 - 3
Onze 1e ploeg behaalde hun eerste uitzege
dank zij 2 prachtige doelpunten van Verbrig-
ghe R. en 1 owngoal.
Res. A: F.C. Poperinge - T.S.C. : 4 - 0
Onze A-res. zijn er alleen in geslaagd de opge-
lopen schade in de 1e beurt (4 - 0) in de 2e
helft te beperken.
Res. B : T.S.C. - B.S. Poperinge: 2 - 1
Vroeg in de wedstrijd zette Parmentier E. onze
ploeg op voorsprong. In de 2e helft werd het
op hoekschop 2 - 0 langs Soenen Chris. De be-
zoekers konden de stand nog milderen tot 2 - 1
Knapen: T.S.C.. F.C. Woesten: 0 - 0
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen.: T.S.C. - S.V.D. Handzame om 15 uur
Res. A: T.S.C. - S.K Vlamertinge om 9.30 U.

Res. B: Boezinge - T.S.C. B om 9.30 U.

vertrek om 8.30 U.
Knapen: Zonnebeke - T.S.C. om 14.30 U.

vertrek om 13.15 U.

Briefke van uw pastoor
EEN BLINDE DIE ZIET
Dierbare parochianen,

We hebben er al eens van gehoord, in landen
waar bedelarij nog veelvuldig voorkomt. Ja,
van • gebrekkige' bedelaars, die schijnge-
brekkigheid ten toon spreiden, om medelijden
en vrijgevigheid op te wekken. Zeker, dat
heeft bestaan en bestaat wellicht nog. -
Maar in het Evangelie was er toch een echte
blinde en toch zag hij klaar. Hij zag beter dan
de mensen met gezonde ogen. Of liever, hij
zag het anders, hij zag het andere, dat niet
onder de blik van de ogen valt, hij zag het
andere dat zichtbaar wordt in het licht van het
geloof.
Vele mensen tegenwoordig zijn ziende blind.
In ons gewone dagelijkse leven bemer.kenwe
dikwijls dat-er niet zoveel terecht komt van ~
ons christelijk leven. Wellicht zien we niet
voldoende waar het op aankomt. Al hebben
we ook goede ogen, we zijn veelal ziende
blind. - We moeten leren erkennen dat we
in vele zaken inzicht missen. We komen dik-
wijls terecht in moeilijke situaties, waar we
niet meer uitgeraken. We missen alle helder-
heid en doorzicht. Zou het niet hoog tijd zijn
voor vele mensen dat we eens aan de kant
gaan zitten zoals de blinde van Jericho en
om hulp gaan roepen tot de Heer, die ons van
onze blindheid kan genezen, zodat we weer-
om klaar zien, waar het eigenlijk op aankomt.



PRIESTERVAN DIENST (van 4 tot 10 nov.)
E.H. Vanden Abeele past. Roesbr. tel. 300374
GENEESKUNDIGEDIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke tel. 422791 (1 nov.)
Dokt. Bal tel. 300072 (4 nov.)
Veearts Vandenberghe Tel. 3881 60 (1 nov.)
Veearts Vulsteke tel. 3341 17 (2 nov.)
Veearts Goethals tel. 300267 (4 nov.)
Apoteek Dubaere - Reninge (1 en 4 nov.)
BRANDWEERProven 300 348 - 300 365 - 300 325
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16

Donderdag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. jaarmis v. Alice Mortaigne,
echtgte v. Maurice Legrand

10 u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez,
z.v. Michel en Maria Fockenoy

Vl 1 november - Allerzielen
9 I .ez. mis v.d. overl. parochianen
Zaterdag 3 november - H. Hubertus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St. Kristoffel - Wijding van St-Hu-
bertusbrood

19 u. Gez. mis v. Maria Scharre, echt-
gte v. Maurits Savaete vwo de ge-
buren

Zondag 4 november
8 u. Gez. mis V. overl. ouders (G.N.G.)
10 u. Gez. jaarmis V. Yvonne Naliet,
echtgte v. Firmin Vandewynckel

Maandag 5 november
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (K.V.)
Dinsdag 6 november
8 U. H. mis V. overl. ouders (V.M.)
Woensdag 7 november - H. Willibrord
8 U. H. mis V. overl, ouders (M.v.)
Donderdag 8 november
8 u. H. mis v. overl, ouders en broer

(D.S.)
Vrijdag 9 november
8 u. H. mis V. overl. echtgte (A.L.)

Ons
Parochie'blad

\

Proven
8e Jaargang Nr 43 3 nov. 1979 Verantw. uitg ..past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Zaterdag 10 november
8 U. H. mis v. overl. echtg. en fam.

(M.L.)
19 U. Gez. mis v. Henri Vanthournout
echtg. van M-J. Breyne vwo geburen

Zondag 11 november
8 U. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 U. P!. dienst v.d. gesneuvelde ~I-
daten en burg. slachtoffers van bei-
de wereldoorlogen.

Sint-Maarten komt
Op zaterdag 10 nov.zal S~t-Maarten naar Pro-
ven komen. Om 5 U. 's avonds wordt hij aan
"De Bascule" opgewacht door de kinderen
en door de muziekmaatschappij "De Volks-
vreugd ", Sint-Maarten trekt dan door de stra-
ten van Proven om daarna in de zaal "Sint-
Elooi " Sint-Maartenskoeken uit te delen.
Bond der bejaarden
Op maandag 5 nov. gaan we naar Otteghem
een paddenstoelenkwekerij. Vertrek om 13 U.
Prijs 155 fr. Zich aangeven bij Maria van Pols.
Dienst van 11 november
61 jaren zijn voorbij sedert de 1ste wereld-
oorlog 1918-1979.
14 oudstrijders van Proven zijn nog in leven.
Mocht het dan ook zo zijn dat vele mensen
van Proven eraan houden de dienst op zon-
dag 11 nov. in de kerk bij te wonen en dit uit
sympathie voor de oudstrijders 14 -18 en voor
de jonge strijders 40 - 45, terwi]l we zullen ge-
denken in het bijzonder al degenen die ge-
sneuveld zijn.
Uitnodiging
Zondag 11 november '79. Oudstrijders van bei-
de wereldoorlogen.
9.30 u.: Verzameling aan de Blekerijweg bij
café "De Hopperanke ",
9.45 u.: Optocht met muziekkorps naar de
kerk. .,
10 u.: Plechtige dienst voor de overledenen
van beide oorlogen. Hierna bloemenhulde

aan het gedenkteken der gesneuvelden. Re-
ceptie in de zaal ,,'t Rozenhof " aangeboden
door het Stadsbestuur.
13 u.: Middagmaal in de zaal "Sint-Elooi ",
Inschrijven vóór maandag 5 nov. in zaal "Sint-
Elooi ".
15.30 u.: Gezellig samenzijn en prijskaarting
in de zaal.

Bond der bejaarden - hartenstroef
Uitslag der kaarting. Er waren 101 aanwezigen.
13 behaalden 3 partijen.
1. Galle Gabrielle 341 pt. - 2. Reubrecht Ca-
miel 338 pt. - 3. Vanrenterghem René 328 pt.
4. Devloo Georges 311 pt. - 5. Thevelin Marie-
José 298 pt. - 6. Butaye Germaine 290 pt.
7. Devos Maurice 283 pt. - 8. Cayzele Etienne
272 pt. - 9. Dever Cyriel 272 pt. - 10 Veniere

Maurice 270 pt. - 11. Leynaert Maurice 265 pt.
12. Moerman Roger 259 pt. - 13 Merlevede
Martha 249 pt.
De volgende kaarting op donderdag 8 nov.
K.L.J.-nieuws
Na een daverende startvergadering blijft het
bestuur van de KLJ. niet bij de pakken zitten.
Op zondag 4 nov. '79 om 14.30 U. speelt de
KLJ. Proven een vriendenmatch tegen KLJ.
Zonnebeke, dit op het terrein van T.S.C. Pro-
ven. Supporters, afspraak dus op zondag a.s.
om 14.30 U. te Proven!
K.V.L.V.-Proven
Vrijdagavond 9 nov. te 20 U. in zaal" St.-Elooi "
vergadering Jonge gezinnen. E.H. Buyse komt
spreken over "Vrije tijd van jeugd, probleem:
tijd van ouders". Daarna een goeie kop koffie.
Voetbalnieuws
Sen. : T.S.C. - V.V. Handzame: 1 - 0 .
In een gelijk opgaande eerste helft kwam Pro-
ven tweemaal dicht bij een doelpunt. In de
tweede helft kon T.S.C. een licht veldover-
wicht afdwingen. 10 min. voor het einde kon
Pareyn J. scoren na een prachtige kombinatie
via Verbrigghe A., Verbrigghe R. en Deletor-
trie M.
Res. A : T.S.C. - S.K. Vlamertinge : 0 - 6
Res. B: Boezinge - T.S.C. : 3 - 2
Knapen: Zonnebeke - T.S.C.: 10 - 0
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen.: S.K. Nieuwkapelle - T.S.C. om 15 U.

vertrek te 13.45 U.

Res. A: S.K. Geluwe - T.S.C. om 9.30 U.

vertrek te 8.15 U.
Res. B : T.S.C. - S.K. Vlamertinge om 9.30 U.

Knapen: T.S.C. - S.K. Reningelst om 14.30 U.

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

Met Allerheiligen en Allerzielen gaat onze
aandacht van ieder van ons naar eigen ver-
wanten, naar vrienden die in ons leven veel
betekend hebben, naar dierbare bekenden die
ons de laatste maanden ontvallen zijn.
Het is zeker goed de gedachte aan onze over-
ledenen in ons levend te houden. Het is een
vorm van vanzelfsprekende dankbaarheid. We
stellen hen in de rij van bekende en onbeken-
de heiligen uit alle volken, landen en streken,
die ons in geloof zijn voorgegaan. In die rij
horen zij thuis. Wij kijken naar hen op. ~
En toch is dit feest meer dan stilstaan bij die
gedachtenis aan de overledenen. Het is meer
dan een herinnering aan hun prestaties. Het
is meer dan een devoot terugdenken aan hun
zorg voor ons. Het is meer dan een wande-
ling naar het kerkhof en een bloempot Chry-
santen op hun graf. Voor Christenen is dit
feest een verwijzing naar God, van wie wij het
heil verwachten.
Heil wil zeggen: "geheel, geheel gelukkig".
Van "heil" wordt ook afgeleid: "heelmees-
ter", dat is iemand die ons geneest en ver-
lost en bevrijd van alle kwaad. Deze is God.



PRIESTERVAN DIENST (v. 11 tot 17 nov.)
E.H. Maes pastoor Krombeke tel. 4001 84
GENEESKUNDIGEDIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST(11 nov.)
Dokt. Goudeseune Tel. 4001 92
Veearts Busschaert Tel. 445363
Apoteek Taveirne - Woesten
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEERProven 300 348 - 300 365 - 300 325

Vrijdag 9 november
8 u. H. mis v. over!. echtgte (A.L.)
Zaterdag 10 november
8 u. H. mis v. over!. echtg. en fam.
- (M.L.)
19 u. Gez. mis v. Henri Vanthournout

. t - ~1-1'van M-J. Breyne vwo geburen
ZL !:J' 11 november
8 L Jez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. P!. dienst v.d. gesneuvelde sol-
daten en burg. slachtoffers van bei-
de wereldoorlogen.

Maandag 12 november - H. Lieven
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.M.)
Dinsdag 13 november
8 u. H. mis v. overl, ouders (M.V.)
Woensdag 14 november
8 u. H. mis v. over!. moeder (M.D.R.)
Donderdag 15 november - H. Albertus
8 u. H. mis v. over!. ouders en broer

(D.S.)
Vrijdag 16 november - H. Gertrudis
8 u. H. mis v. over!. echtgte (A.L.) .
Zaterdag 17 november - H. Elisabeth
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (R.V.)
19 u. 3e gez. 6-wekenmis v. Valère Bor-
rey, wedn. v. Augusta Demaeght

Zondag 18 november
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Beudaert-
Durant Maria.

Ons
Parochie'blad
Proven
8e' Jaargang Nr 44 10 nov. 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Sint-Maarten
Zaterdag 10 nov. om 5 u. in de namiddag
wordt hij opgewacht aan de ft Bascule ft door
de kinderen en door de muziekmaatschappij
ft De Volksvreugd ft

Huwelijksaankondigingen
- Antoine Taghon van Aalter, Molenstr. 16 en
Georgette Demaerel van Proven, Terenburg-
seweg 2. '

- Luc Vandewynckel van Poperinge, Peselstr.
73 en Hilde Debergh van Proven, Obterre-
straat 42.

- Dany Potié van leper, Lombaertstraat 4 en
Bernadette Demaerel 'fn Proven, Teren-
burgseweg 2.

Boerengilde Proven.
Wat zou U doen moest U onverwacht hulp
moeten bieden bij een ongeval? In paniek
slaan ... hulp bieden ... maar hoe?
Dit kan elkeen overkomen en dit iedere
dag, op het veld, op de weg, thuis, onder hon-
derd omstandigheden. Heer Milo Aernout uit
Haringe wil ons over ft Eerste hulp bij onge-
vallen ft komen onderhouden op dinsdag 13
november 1979 om 20 uur in de Zaal ft Sint
Elooi ". De kennis die U daar kunt opdoen,
kan een mensenleven redden, misschien een
huisgenoot, want de eerste hulp kan door-
slaggevend zijn. We verwachten U dan ook
zonder fout.
In samenwerking met de K.V.L.V. Proven
wordt U uitgenodigd tot de avond der Gezins-
actie op vrijdag 9 november om 20 uur in de
zaal ..Sint Elooi ft. E.H. Buysse, Oud-Direkteur
van het college spreekt er over ..Vrije tijd
van de jeugd, probleemtijd van de ouders ft.

Warm aanbevolen.
Bond der Grote en Jonge Gezinnen
Onze bloeiende bond bestaat reeds 45 jaar en
meteen wordt het de inzet van ons nieuwe
werkjaar. De leden worden dringend verzocht
hun lidkaart te komen afhalen bij Meester
Prinzie. Steun de enige organisatie die voor
de gezinsbijslag, legerdienst (1 per gezin en
slechts 6 maanden), bouwleningen, enz., zo-
veel doet. Wie tijdig de spoorkaarten wil,
brengt een briefje mede met naam, voornaam,
geboortedatum en volledig adres van ieder
gezinslid waarvoor een kaart dient aange-
vraagd. Ook wordt aan ieder lid een bonboek-
je gegeven. ter waarde van vele honderden
franken. Er is ook een speciale aktie: leden
maken! Wie een nieuw lid maakt krijgt 100 fr.
V.Gpr de algemene vergadering met speciaal
programma en reuzentombola zult U uitge-
nodigd worden,
Opbrengst Missiezondag
De omhaling voor de missies, gehouden in
ft De Lovie ft bracht 3640 fr. op. Dank aan allen.
Uitnodiging op 11 november
Zondag 11 november '79. Oudstrijders van bei-
de wereldoorlogen.

9.30 u.: Verzameling aan de Blekerijweg bij
café "De Hopperanke ".
9.45 u.: Optocht met muziekkorps naar de
kerk.
10 u.: Plechtige dienst voor de overledenen
van beide oorlogen. Hierna bloemenhulde

aan het gedenkteken der gesneuvelden. Re-
ceptie in de zaal ft 't Rozenhof " aangeboden
door het Stadsbestuur. •.
13 u.: Middagmaal in de zaal ..Sint-Elooi ",
15.30 u.: Gezellig samenzijn en prijskaarting
in de zaal. ~

Voetbalnie~ws CJ
Sen.: SK Nleuwkapel!e - T.S.C.: 1 - 3
Verdiende overwinning van onze eerste ploeg.
Door de vele open kansen die onze ploeg
creëerde scoorden Delefortrie M.. Verbrigghe
R. en Verbrigghe A.
Res. B : T.S.C. - S.K. Vlamertinge : 2 - 2
Twee prachtige doelpunten van Parmentier E.
Res. A: S.K. Geluwe - T.S.C. : 2 - 1
Tegen Geluwe die verleden week Poperinge
in bedwang hield speelden onze A-ploeg goed
mee en verloren nipt.
Knapen: T.S.C. - SK Reningelst : 0 - 0
Onze kleinsten hebben hun tegenstander on-
derschat en legden te weinig inzet aan de dag
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen. : T.S.C. - W.S. Zatren om 15 uur
Res.A: T.S.C. - S.K. Nieuwkerke om 9.30 uur
Res. B: Brielen - T.S.C. om 11 uur

vertrek te 10 uur.
Knapen: F.C. Poperinge - T.S.C. om 14.30 u.

vertrek te 13.45 uur

Briefke van uw pastoor

HIERNAMAALSGELOOF

Dierbare parochianen,
Het onderwerp van mijn briefje zoals U hier
bovenaan kunt lezen gaat over: "hiernamaals-
geloof ft, met andere woorden: ft of de he-
mel bestaat?" - Wel, ik heb al eens aan
meerdere personen dezelfde vraag gesteld:
"gelooft U in het bestaan van de hemel?"
- En er was één die antwoordde: "voor mij
is het niet nodig dat er een hemel bestaat".
" Voor mij hoeft het niet ft zei hij! "'t Is hier
goed geweest! ft zei hij! ft 'k Heb mijn tijd
gehad en 't is hier op d'aarde straf goed ge-
weest, 'k ben in alles voldaan. - Ja, echt, voor ••
mij hoeft er geen hemel meer te bestaan! "
Beste mensen, hoe zal ik nu daarop reageren
of wat zal ik op zo'n antwoord zeggen. - Wel
kijk, die persoon antwoordt zeer egoistisch :
"voor mij moet er geen hemel meer zijn".
Dat is zeer egoistisch, want, en de andere
mensen? - Er zijn er immers verschrikkelijk
veel meer die moeten zeggen: ft 't is alles
bij mekaar hier op de wereld niet veel ge-
weest. - Heeft God maar dàt voor die men-
sen: enkele schamele jaartjes. ft - Er zijn er
onzeggelijk veel die dat niet kunnen zeggen:
ft voor mij hoeft het niet ft.



PRIESTERVAN DIENST (v. 18 tot 24 nov.)
E.H. Ollivier past. Proven Tel. 300391
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (18 november)
Dokt. Neuville Tel. 300338
Veearts Goethals Tel. 300267
Apoteek Regheere - Proven
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEERProven 300 348 - 300 365 - 300 325

Zaterdag 17 november - H. Elisabeth
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (R.V.)
19 u. 3e gez. 6-wekenmis v. Valère Bor-
rey, wedn. v. Augusta Demaeght

Zondag 18 november
8 IJ. Gez. gem. mis v.d. parochianen
f u. Gez. jaarmis v. Achiel Beudaert-

rant Maria.
M. Idag 19 november
8 u. H. mis v. overl. echtg. (XXX)
Dinsdag 20 november
8 u. H. mis v. overl, ouders (V.M.)
Woensdag 21 november-

Maria opdracht
8 u. H. mis v. overl. ouders (M.V.)
Donderdag 22 november - H. Cecilia
8 u. H. mis v. overl, fam. (B.B.)
Vrijdag 23 november
8 u. H. mis v. overl. zuster (B.B.)
Zaterdag 24 november
8 u. H. mis v. overl. broer (F.J.)
11 u. P!. Huwelijksmis v. Antoine Ta-
ghon en Georgette Dernaerel

19 u. Gez. mis v. Maria Scharre, echtg.
v. Maurits Savaete vwo geburen

Zondag 25 november
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en overl. le-
den v.d. muziekmaatschappij "De
Volksvreugd " ter gelegenheid van
St.-Cecil ia
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Geboorte'
- Christophe Gruwez, z.v. Willy en Liliane
Deloz, Roesbruggestraat 23, Proven (geb.
te Poperinge 6 nov. '79).

- Tilly Rondelé, d.v. Reginald en Marie-Chris-
ti ne Tiry, Obterrestraat 22, Proven.

Onze gesneuvelde soldaten 14 - 18
André Ackaert, Haelen 14.08.1914
Jéröme Derycke, Breendonck 29.09.1~14
Louis Dequidt, Antwerpen 2.10.1914
Oscar Vermeersch, Noordschote H.06.1915
Valeer Delpierre, Hoogstade 28.07.1915
Amand Bossuwe, Hoogstade 19.04.1916
Albert Lefebvre, Stavele 26.06.1916
Julien Declerck, Steenkeske 3.11.1916
Camiel Fossaert, Auvours 8.03.1917
Achiel Bentein, Diksmuide 27.03.1917
Jéröme Scharre, Frizat 25.05.1917
Omer Soenen, Boezinge 6.07.1917
Achiel Camerlynck, Kales 10.09.1917
Jéröme Decaesteker, Pervijse 11.09.1917
Henri Alleweireldt, Proven 23.09.1917
Albert Devos, Diksmuide 26.10.1917
Gaston Leeuwerck, Diksmuide 18.03.1918
Henri Dierik, Bikschote 5.05.1918
Remi Vancayzeele, Hoogstade 11.07.1918
Achiel Dezeure, St. Jan bij leper 18.07.1918
Henri Deprez, Oostnieuwkerke 29.09.1918
Georges Ryckeboer, Moorslede 29.09.1918
Kamiel Goethals, Oostnieuwkerke 29.09.1918
Henri Dewickere, Handzame 10.10.1918
Gaston Dedeurwaerder, Wijgene 15.10.1918
Jéröme Vermeulen, Bellegem 20.10.1918
Omer Hebben, Kales 21.10.1918
Henri Vandewalle, Hansbeke 4.11.1918
Achiel Desirnpel, Brussel 11.03.1919
Gerard Marchand, Brugge 22.05.1940
Bond der bejaarden - hartenstroef
Er waren 80 aanwezigen. 5 behaalden 3 par-
tijen:
1. Saesen André 357 pt.
2. Morreel Valère 308 pt.
3. Butaye Roza 298 pt.
4. Bournaillie Irma .235 pt.
5. Vanrenterghem René217 pt.
De volgende laatste grote kaarting voor het
kampioenschap op 22 november. De viering
van het kampioenschap op 13 december.
Van uit Leopoldsburg

Beste mijnheer pastoor,
Groetjes uit Leopoldsburg van Joris Theu-
nynck en Josiane.
Deze brief moest ik speciaal schrijven van
de K.A.J. Lommel om jullie te danken voor wat
jullie voor hen hebt gedaan.
Moesten jullie iets nodig hebben langs hier,
verwittig ons dan, de K.A.J. van Lommel staat
steeds klaar.
Zijn er jeugdgroepen die een kampplaats zoe-
ken, dan kunt U altijd op ons rekenen en het
kost U helemaal niks.
Dit, mijnheer pastoor, moest ik even schrijven
van de mannen van de K.A.J., naar aanleiding
van een dia-avond in Lommel over hun kamp
in Proven.

Ik en namens de K.A.J. Lommel
danken U voor hetgeen U gedaan
hebt voor ons kamp.
JORIS THEUYNINCK

N.B.: Dit briefje wilde ik langs het paro-
chieblad laten verschijnen om op die
manier aan de jeugdorganisaties te la-
ten weten waar ze op een goedkope
en uiterst vriendelijke ontvangst kun-
nen gaan kamperen. We danken Joris
en Josiane voor hun vriendelijk voor-
stel.

Voetbalnieuws ~
Sen. : T.S.C. - W.S. Zarren : 2·2
De thuisploeg werd verrast door 2 vroege
doelpunten van de bezoekers. Daarna werd.....,..,
Proven terug een beetje zichzelf. Voor de
rust slaagde TSC er toch in de stand te milde- C
ren. Verbrigghe werd neergelegd in de fatale
zone, de strafschop werd door Delerue P.
feilloos ornqezet. In de tweede helft werd een
pas van Delefortrie M. door Verbrigghe R.
naast de doelman binnengeduwd.
Res. A: T.S.C. - S.K. Nieuwkerke : 5 - 5
Doelpunten: Duerinck E. (2), Delhaye J.P. (2)
en Monkerhey G. (1)
Res. B: Brielen Sp. - T.S.C.: 2 - 0
Knapen :F.C. Poperinge - T.S.C. :5 - 0
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen: E. Jonkershove : T.S.C. om 15 uur

vertrek te 14 uur stipt
Res. A : T.S.C. - F.S.C.H. Komen om 9.30 uur
Bes, B: F.C. Woesten - T.S.C. om 9.30 uur

vertrek te 8.30 uur
Knapen: S.K. Vlamertinge - T.S.C. om 14.30 u.

vertrek te 13.30 uur

Briefke van uw pastoor
LAATSTE OORDEEL

Dierbare parochianen,
Als kind stelde ik mij het laatste oordeel voor
als een soort plechtige prijsuitdeling, ofwel
als een proces met uitgebreide dossiers en
serieuze gezichten en waarop alles precies
werd nagegaan en afgewogen het goede en het
kwade dat je in je leven gedaan hebt. En al-
les was in orde als de naald van de grote
weegschaal maar oversloeg langs de kant van
het goede. En de schapen zullen staan aan de
rechterkant en de bokken (de kwaden) zullen
staan aan de linkerkant. En dan de beloning
van God erïde straf van God. ~
Ja, dat is allemaal schoon beschreven en op
een zeer menselijke wijze en met mensen-
taal. - Maar hoe zit het eigenlijk in mekaar?
- Wel, God blijft altijd onze vrijheid eerbie-
digen, of we nu voor Hem of tegen Hem kie-
zen. Dus is het niet zozeer God die de mens
oordeelt, maar het is de mens zelf die het
oordeel hier op aarde aan zichzelf voltrekt.
Meteen zien we ook hoe belangrijk en ernstig
ons leven hier op aarde is, aangezien de eeu-
wigheid niets anders wordt, dan hetgeen we
hier op aarde vrijelijk betracht hebben: goed
of kwaad.



PRIESTERVAN DIENST (v. 25 nov. tot 1 dec.)
E.H. Declercq pastoor Haringe Tel. 300609
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267

ZONDAG DIENST (25 november)
Dokt. Braem Tel. 42.27.91
Veearts Vulsteke Tel. 3341 17
Apoteek Samyn - Roesbrugge
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300348'- 300365 - 300 325

Donderdag 22 november - H. Cecilia
8 u. H. mis v. overl. echtgte (C.)
Vrijdag 23 november
8 u. H. mis v. overl. zuster (B.B.)
Zt',terdag 24 november

111 u. PI. Huwelijksmis v. Antoine Ta-
ghon en Georgette Demaerel

19 .sez. mis v. Maria Scharre, echtg.
v .. v1aurits Savaete vwo geburen

Zondag 25 november
8 u. Gez. gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. mis V.d. leden en overl. le-
den V.d. muziekmaatschappij .. De
Volksvreugd " ter gelegenheid van
St.-Cecil ia

Maandag 26 november
- H. Jan Berchmans

8 u. H. mis v. over!. ouders en tam.
(M.M.)

Dinsdag 27 november
8 u. H. mis v. over!. moeder (.I.l.)
Woensdag 28 november
8 u. H. mis v. over!. tam. (B~B.)
Donderdag 29 november
8 u. H. mis v. over!. ouders (S.V.)
Vrijdag 30 november - H. Andreas
8 u. H. mis v. over!. ram. (D.H.)
Zaterdag 1 december 0 Sint-Elooi
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (l.S.)

Ons
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19 u. Gez. mis V.d. leden en over!. le-
den V.d. Boerengilde (verzorgd door
de K.L.J.J

Zondag 2 december
8 u. Gez. gem. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Anna Benouwt,
echtgte v. Jozef Carle ,

St.-Ceciliafeest '79 op zondag 25 nov.
PROGRAMMA: .>

om 9.30 u.: Verzameling bij G. Vandromme.
om 10 u.: Plechtige mis voor de overleden

leden. opgeluisterd do r het muziekkorps.
om 11 u.: Bezoek aan de muzikanten-herber-

giers.
om 13 u.: Feestmaal in • St.-Elooi • bij G. De-
vroedt-Bogaerd.

om 19.30 u. : Avondfeest met muziek en dans.

Beste dienstplichtige
U behoort tot de lichting 1980 of 1981. Te-
recht stellen U en uw ouders zich daarom-
trent vele vragen. Regelmatig worden deze
te laat gesteld en kan er geen gunstig ge-
volg meer aan gegeven worden.
Om U zo goed mogelijk in te lichten nodigen
het Stadsbestuur. met de medewerking van
de B.G.J.G, en Milac. U en uw ouders uit op
een informatievergadering op zaterdag 1 dec.
'79 te 9.15 u. in de feestzaal van het Stadhuis
(Grote Markt 1, Poperinge).
PROGRAMMA:
om 9.15 u.: Welkomwoord door Schepen Me-
vrouw Leicher M.. afgevaardigde van de
Burqerneester.

om 9.30 u.: Het soldatenleven in en rond de
kazerne door Aalmoezenier Van Overschel-
de (afgevaardigde Milac) .

om 10 u.: Militiewetgeving door Kommandant
Van Breen (gewezen hoofd van de Sociale
Dienst van het Leger - hoofd juridische
dienst B.G.J.G.). Hij behandelt o.a. uitstel.
vrijlating, vrijstelling, ontheffing, gewetens-
bezwaarden ...

om 11.15 u.: Beantwoorden van persoonlijke
vragen door Kommandant Van Breen. Ieder
belanghebbende mag afzonderlijk de Kom-
mandant om inlichtingen verzoeken.

Aarzel niet ... wees aanwezig, U wordt vol-
ledig ingelicht door mensen met kennis van
zaken.

Boerengilde Proven - Sint-Elooi
Ons St.-Elooifeest wordt een ware traditie en
kent een steeds stijgend succes. Dit jaar vie-
ren wij ons Patroonfeest op Sint-Elooi, zater-
dag 1 december 1979.
Het feest wordt ingezet om 19 uur met de
avondmis voor de intenties van de leden van
de Boerengilde, Boerinnegilde en de KLJ.
De mis wordt verzorgd door de K.L.J.
Om 20.30 uur stipt: feestmaal in ons lokaal
• Sint-Elooi • voor de ingeschrevenen. Disco-
bar • Dobiacco' staat borg voor muziek en

dans na de maaltijd.
Met ons aller medewerking wordt het een
reuzefeest. Namens uw besturen: Gerard
Ganne - Mevr. Maria Devooght-Vancayzeele
Rik Debeer - Noëlla Gruwez.

Heer,
klat me meewerken aan uw vrede:
waar haat is, laat me daar liefde brengen,
waar schuld is, vergeving,
waar ruzie is, verzoening,
waar twijfel is, geloof,
waar wanhoop is, hoop,
waar duisternis is, licht,
waar verdriet is, vreugde.

Voetbalnieuws
Sen.: Jonkershove - T.S.C.: 0 - 0
Res. A : T.S.C. - F.C. Komen: 0 - 6
Res. B : Woesten - T.S.C.: 2 - 5 _
Doelpunten: Hat-trick van Verbrigghe J.L.

Kerckhof M. 1 doelpunt op aan-
geven van Parmentier.
Parmentier Eddy

Knapen: S.K. Vlamertinge - T.S.C. : 4 - 0

Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen.: T.S.C. - S.V. Pervijze om 15 uur.
Res. A: Neerwaasten - T.S.C. om 9.30 uur

vertrek te 8.15 uur.
Res. B : T.S.C. - Un. Abele om 9.30 uur
Knapen: T.S.C. - S.V. Moorslede om 14.30 uur.

o

Briefke van uw pastoor
" GOEIEDAG " ZEGGEN

Dierbare parochianen,
In een brief van de bisschop heb ik iets
schoons gelezen. Ik wil U dat vertellen. De
ouders zijn begaan, ja, iedere dag, om van
hun kinderen flinke jongens of meisjes te
maken. Wel dat is een zeer goede betrach-
ting. Wat moet je daarvoor doen?
Probeer eens aan uw nog kleine kinderen te
leren dat ze "goeiedag " zeggen. U kunt niet
peinzen welk een grote stap vooruit dit be-
tekent in hun opvoeding tot flinke jongens
en meisjes. Daarom herhaal ik met aandrang:
" leer ze goeiedag zeggen". Elke morgen zeg
je "goeiedag " aan mama en papa, aan de
onderwijzer en de onderwijzeres 's morgens
bij het aankomen op de speelplaats, ja ook
goeiedag zeggen aan vrienden en vriendin- ••
netjes, waarom niet! Zeg je ook • goeiedag •
aan de postbode, aan de werkman die je ont-
moet, aan een oude mens voor het raam, aan
een gehandicapte en aan nog zovele anderen.
• Goeiedag zeggen" betekent eigenlijk: • ik
wens je werkelijk een mooie dag en ik wil
je helpen je dag mooi te maken· .• - U kunt
niet peinzen wat een goede invloed zoiets
in het leven van uw kind kan te weeg bren-
gen. Ik wil nu eindigen aldus. Zeg ook .goeie-
dag' 's morgens vooral aan Jezus en Maria.
Dat is voor kinderen een zeer kort maar een
zeer mooi gebed.



PRIESTERVAN DIENST (v. 2 tot 8 dec.)
E.H. Vanden Abeele past. Roesbr. tel. 300374
GENEESKUNDIGEDIENSTPROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. RegheereTel. 300267 Cl'
ZONDAGDIENST(2 december)
Dokt. Provoost tel. 400020
Veearts Vandenberghe tel. 3881 60
Apoteek Vanacker - Leisele
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEERProven 300348- 300365- 300325

Vrijdag 30 november - H. Andreas
8 u. H. mis v. over!. fam. (D.H.)
Zaterdag 1 december " Sint-Elooi
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid.
19 u. Gez. mis v.d. leden en over!. le-
,...-denv.d. Boerengilde (verzorgd door
de K.L.J.)

Zondag 2 december
- 1ste zondag van de advent

8 t, iez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Anna Benouwt,
echtgte v. Jozef Carlé

Maandag 3 december - H. Franciscus
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam.

(M.M.)
Dinsdag 4 december
8 u. H. mis v. over!. moeder (J.L.)
Woensdag 5 december
8 u. H. mis v. over!. moeder (M.D.R.)
Donderdag 6 december - H. Nicolaas
8 u. H. mis v. over!. fam. (B.B.)
Vrijdag 7 december - H. Ambrosius
8 u. H. mis v. overl. familie (D.H.)
Zaterdag 8 december '

- O.L.Vr. Onbevlekt
8 u. H. mis v. overl. echtg. (D.L.)
19 u. Gez. jaarmis v. Camiel Vanacker-
Degraeve Gabrielle en dochter Ma-
ria Vanacker

Zondag 9 december
8 u. Gez. Gem. mis V.d. parochianen

Ons
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10 u. Gez. mis V.d. leden en overl. le-
den v.h. Vrijwillig Brandweerkorps
ter gelegenheid v. St.-Barbara

Opbrengst voor priesterwerk
In de omhaling van zondag 11. voor de pries-
ters uit ons bisdom die werken in de armste
bisdommen van Afrika en Latijns-Amerika,
was de opbrengst 4892 fr., waarvoor onze op-
rechte dank. ,
Bond grote en jonge gezinnen
De jaà'rlijkse vergadering van de bond, zal
plaats hebben op maandag 3 december 1979
om 18 uur, in de ft Bascule ft bij Roger Pec-
queux. Als spreker zal optreden Eerw. Heer
Joris Declercq, pastoor 'Dit Haringe. Daarna
grote prijsuitloting. Alle leden worden drin-
gend verwacht op deze interessante vergade-
ring.
K.V.L.V. Proven
K.v.L.V.-vergadering op donderdag 6 december
om 13.30 u. te Poperinge, ft Hof van Commer-
ce ft, Casseistraat. ft Goedkoop produceren of
duur verkopen ft.

Café "Bascule" Proven
Grote vogelpikwedstrijd op 1 december '79.
Dus zaterdag eerstkomend. Start om 19.30 u.
6000 fr. prijzen. lste prijs: 1000 fr. - Welkom.
In het Rustoord
Verblijven thans in het Rustoord te Proven:
Maurice Sergier, Oostvleteren 3 okt. 1908
Maurice Vandevelde, Beveren-IJzer 7 nov. 1923
Gaston Maerten, Roesbrugge-Haringe

13 nov. 1895
Felix Maerten, Roesbrugge-Haringe

.7 maart 1893
Firmin Labaere, Proven 9 dec. 1914
Irma Desender, Roesbrugge 6 maart 1900
Mauricia Dumon, Proven 8 okt. 1898
Rachel Temperville, Beveren-IJzer 19 aug. 1904
Jules Butin, Waasten 12 juli 1904
Madeleine Breda, Krombeke 27 april 1925
Maurice Barroo, Roesbrugge-Haringe

10 okt. 1911
Hektor Candaele, Krombeke 15 april 1907
Vladyslava Bakowska, Polen 9 nov. 1900
Julia Pieters, Langemark 10 aug. 1903
Albertine Magry, Poperinge 14 dec. 1904
Kamiel Derycke, Proven 31 maart 1899
Georges Bulkaert, Poperinge 24 sept. 1911
Martha Simoen, Zillebeke 18 sept. 1895
Maria Dehouck, Krombeke 2 aug. 1895
Zelie Dehouck, Krombeke 22 nov. Hi99
Alidor Gunst, Langemark 29 mei 1889
~~nd der gepensioneerden
Vanwege het Verbond te leper worden de vol-
gende voordrachten aangeboden:
1. BEZINNING
- Een zinvolle tijd voor bejaarden
- Tijd, hoopvolle verwachting
- Met lijden en tegenslagen toch leven
- Geroepen tot vrijheid
- Leven is veranderen
- Inzet voor de anderen

2. GEZONDHEID
- Voorkomen is beter dan genezen
- Gezonde voeding voor bejaarden
- Meer bewegen voor bejaarden
- Hygiëne en huisapoteek
- Hulpdiensten voor zieken en gehandicapte
bejaarden

- Mode, zorg en opschik voor bejaarden
- Hygiëne in woning en huishouding
- Hart en bloedvaten
- Voorkomen van en eerste hulp bij onge-
vallen

- Gewrichten en reuma
- Geneesmiddelen: gebruik en misbruik
- Kruiden voor elke dag

3. TIJDSBESTEDING
- Eindelijk tijd om mens te zijn
- Hoe oud ge. ook zijt, doe wat met uw tijd
- Tijd om mens te zijn met de anderen
Dit alles is rijk van inhoud die aan ons gepen-
sioneerden zeer welkom zou zijn om. eens te
beluisteren.
Voetbalnieuws
Sen. : T.S.C. - S.V. Pervijze: 2 - 3
Res. A: Neerwaasten - T.S.C.: 7 - 0
Res. B : T.S.C. - Un. Abele: 2 - 2
Knapen: T.S.C. - S.v. Moorslede : 1 - 1
Wedstrijden voor volgend weekend:
Knapen: T.S.C. - F.C. Poperinge om 14.30 u.
Sen. : Zarren - T.S.C. cm 14.30u.

vertrek te 13 uur
Res. A: Nieuwkerke - T.S.C. om 9.30 u.

vertrek te 8.30 uur
Res. B : T.S.C. - Brielen om 9.30 u.

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

Dit briefje is eveneens in 't bijzonder gericht
tot de ouders, die van hun kinderen flinke
jongens en meisjes willen maken. In het vo-
rig briefje hebben we gezegd: leer uw hin-
deren ft goeiedag ft zeggen. Dat is één. Ten
tweede nu, leer ze ook ft dankjewel ft te zeg-
gen. 't Zou goed zijn moest ieder kind de ge-
woonte hebben van ft dankjewel ft te zeggen,
telkens als ze iets worden toegereikt. Leer
uw kinderen er aan denken, dat het een won-
der is dat ze bestaan, want 't zou ook kunnen
zijn, dat ze niet bestaan. Het is passend dat
we daarvoor dank zeggen aan mama en papa'
en ook aan de goede God. Dank voor het le-
ven.
Er is nog een derde zinnetje dat kinderen zou-••
den moeten geleerd worden, te zeggen, na-
melijk ft ja, heel graag ft. Dat is een zeer mooi
antwoord, als er iets van je verwacht wordt.
Zeg nooit neen tegen je ouders of je mees-
ters. Doe niet alsof je doof bent, als je een
dienst gevraagd wordt. Wees graag bereid.
Zeg ook dikwijls ft verontschuldig me". Als
je dit kunt, dan zijt U een flinke jongen of
meisje. "Verontschuldig me" wil zeggen'
vergeef me mijn schuld, vader, moeder, om-
dat ik je pijn heb gedaan, - en de betekenis
is nog dieper als je bidt: ft Heer, vergeef me
dat ik U teleurgesteld heb.
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Zondag 16 december
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Henri Bottein, Marcel

Vanhoutte, Godelieve Veyer en Je-
rome Spriet vwo de kaartersklub
" Hartenstroef "

Chiro Proven"
Zondag 9 december om 14 u.: vergadelling
voor alle jongens. Alle leden worden dringend
verwacht om samen de oudersavond van 23
december voor te bereiden.
Het wordt prettig! Iedereen kan meedoen,
iedereen komt op het podium en samen be-
zorgen we onze Chrlo-ouders een reuze avond.
Zeg, Chirovriend, je zal er zondag toch zijn!
We kunnen je niet missen!

Saucissenkaarting in " Die Croone "
op zaterdag 8 december om 20.30 uur grijpt
een grandioze saucissenkaarting plaats in
het jeugdhuis "Die Croone". Het inschrij-
vingsgeld bedraagt 30 fr. en éénmaal aanblij-
ven betekent 1/2 kg saucissen. Daarbij zullen

Vrijdag 7 december - H_ Ambrosius ook premies uitgeloofd worden voor o.a. de
8 U. H. mis V. overl. familie (D.H.l snelste, oudste en jongste kaartvirtuoos. Oud
Zaterdag 8 december en jong is er dus hartelijk welkom.

. O.L.Vr_ Onbevlekt Brandweer Proven
8 H' I ht (0 L) ST.-BARBARAFEEST op zondag 9 dec. '79.

U. . mis V. over. ec g. .. DAGORDER:
.'.u. Gez. jaarmis V. Camiel Vanacker- Om 9.30 uur:

.ïeqraeve Gabrielle en dochter Ma- Vergadering van alle brandweerlieden in het
ria Vanacker Arsenaal. Opstelling en optocht naar de

Zo ag 9 december kerk, begeleid door de rnuziekmaatschappl]
"De Volksvreugd" .

. 2de zondag v.d. advent van 10 uur tot 10.45 uur:
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen Misoffer opgedragen voor de leden en de
10 U. Gez. mis v.d. leden en overl. le- overleden leden, ere-leden P.:l hun familie

van het brandweerkorps.
den v.h. Vrijwillig Brandweerkorps vanaf 10.45 uur:
ter gelegenheid v. St.-Barbara (stoetsgewijze) begeleid door de Muziek-

Maandag 10 december maatschappij, optocht naar G. Vandromme.
vanaf 11.45 uur:

8 U. H. mis V. overl. ouders en fam. (stoetsgewijze) naar de zaal ,'t Rozenhof ".
(M.M.) van 13 uur tot 16.45 uur : .

Dinsdag 11 december Middagmaal bij onze sergeant André Le-
8 u. H. mis V. overl. ouders en fam. mahieu.van 16.45 uur tot 20 uur:

(D.R.) Bezoek bij brandweermakker korporaal Van-
Woensdag 12 december dromme Gerard. Prijssmijting op den vogel-
8 U. H. mis V. overl. ouders en broer pik.

- om 20.15 uur:
(D.S.) Onze traditionele versterking ln zaal" 't Ro-

Donderdag 13 december· H. Lucia zenhof ".
8 U. H. mis V. overl, familie. (B.B.) Bede, zoals vroegere jaren het vooropgestel-
VriJ'dag 14 december ds uurrooster zoveel mogelijk te volgen en

ik 'wens U verder nog een zeer aangename
8 U. H. mis V. overl. fam. (D.H.) dag en vrlendschappelljke leute! ! !
Zaterdag 15 december O/Lt. Dienstchef.

8 H· I h (L ) A. Pareyn
U. . mis V. over. ec tg. .0. K A V

19 U. Gez. jaarmis V. Henri Monkerhey - ..
echtg. V. Paula Busschaert en over!. Onze jaarlijkse feestvergadering gaat door

op woensdag 26 december (2e kerstdag) om
familie 14 u. in zaal" St.-Elooi ". Hou die datum vrij.

PRIESTER VAN DIENST (v. 9 tot 15 dec.)
E.H. Maes, pastoor Krombeke tel. 4001 84
GENEESKUNDIGE DIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST (9 december)
Dokt. Vandenberghe Tel. 300637
Veearts Busschaert Tel. 445363
Apoteek Darras - Alveringem
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEER Proven 300 348 - 300 365 - 300 325

Bond der bejaarden· Hartenstroef
Donderdag 13 december:

Vrije kaarting. Alle gepensioneerden wel-
kom in het gewoon lokaal "Sint-Jozef".
Viering van de kampioen en uitreiking der
prijzen. Om 4 uur: feestmaal in "St-Elooi "

Zondag 16 december:
Gezongen mis om 10 uur voor leden en
overleden leden van de kaarters klub der
gepensioneerden en in bijzonder voor Henri
Bottein, Marcel Vanhoutte, Godelieve Veyer
en Jerome Spriet, overleden binnen het jaar.

Uitslag der kaarting van 22 november. Er wa-
ren 100 aanwezigen. 11 behaalden 3 partijen.
1. Surgeon Maurice 392 pt. - 2. Dumon Gode-
lieve 373 pt. - 3. Dewippe Martha 366 pt.
4. Thevelin Marie-José 348 pt. - 5. Lamaire
Zulma 320 pt. - 6 Rubrecht Camiel 304 pt. - 7.
Mares Germaine 289 pt. - 8. Catteeu Joseph
285 ct. - 9. Moerman Roger 283 pt. - 10. Pacco
Achiel 253 pt. - 11. Therij Nestor 244 pt,
Reclameverkoop
Van maandag 10 tot en met zaterdag 15 de-
cember reclameverkoop in behangpapier uit
voorraad: 2 halen - 1 betalen. Jacques Ber-
quin. Blekerijweg 7 te Proven.
Voetbalnieuws
Sen.: W.S. Zarren - T.S.C. Proven: 0 - 1
Res. A: S.K. Nieuwkerke - T.S.C.: 2 - 3
Res. B : T.S.C. - Sp. Brielen : 0 - 0
Knapen: T.S.C. - F.C. Poperinge: 0 - 5
Wedstrijden voor zondag a.s.:
Sen: T.S.C. - E. Jonkershove om 14.30 uur
Bes. A: F.C. Komen - T.S.C. om 9.30 uur

vertrek te 8.15 uur
Res. B: T.S.C. - F.C. Woesten om 9.30 uur

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

"De wolf huist bij het lam, de panter vlijt
zich neer naast het geitje, het kalf en het
leeuwenjong grazen tezamen. een kleuter kan
ze weiden. Koe en berin hebben vriendschap
gesloten, hun jongen liggen naast elkaar, en
de leeuw vreet hooi met het rund ... - Als
ik dat lees, dan denk ik bij mezelf: wat een
vriendschap toch, wat een overeenkomst on-
der de dieren! - En bij de mensen: hoe
gaat het daar? Zijn die vriendschap en over-
eenkomst niet eerder zoek? Dat is spijtig!
- Mochten de dagen voor Kerstdag ons toch
beter stemmen. Als er een grief was tussen
elkander, dan moeten we kunnen herstellen,
dan rnoeteriwe kunnen vergeten en vergeven .••
We moeten proberen naar elkander toe te
gaan met de woorden: "menslief, ik hou
van je" of "wat kan ik voor je doen". Ge-
bruik in deze dagen voor Kerstdag veel, zeer
veel de woorden: "goeiedag " en "dankje-
wel " en "ja, heel graag" en " verontschul-
dig me" en ook "alsjeblief". "Wat kan ik
voor je doen, om je gelukkig te maken".
Spreek de vijf woorden niet alleen uit, omdat
ze voornaam en mooi en beleefd klinken.
Maar weet dat die vijf leefregels zon en warm-
te brengen in de omgang met de anderen.



"

PRIESTERVAN DIENST (v. 16 tot 22 dec.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven Tel. 300391
GENEESKUNDIGEDIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Goethals Tel. 30.02.67
Aooteek E. Reoheere Tel. 300267
ZONDAGDIENST(16 december)
Dokt. Vandercruysse Tel. 300647
Veearts Vandenberghe Tel. 3381 61
Apoteek Dubaere - Reninge
Wit·Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEERProven 300348- 300365- 300325

Vrijdag 14 december
8 u. H. mis v. over\. fam. (D.H.)
Zaterdag 15 december
8 u. H. mis v. over\. echtg. (L.O.)
1Çl)1.Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey
( ~htq. v. Paula Busschaert en over\.
támilie

Zondag 16 december
8 u ez. gem. mis V.d. parochianen
10, Jez. mis v. Henri Bottein, Marcel
Vanhoutte, Godelieve Veyer en Je-
rome Spriet vv«. de kaartersklub
" Hartenstroef "

Maandag 17 december
8 U. H. mis v. over\. ouders en fam.

(M.M.)
Dinsdag 18 december
8 u. H. mis V. over\. ouders en broer

(D.S.)
Woensdag 19 december
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

(D.K.)
Donderdag 20 december
8 U. H. mis v. over\. familie (B.B.)
Vrijdag 21 december
8 U. H. mis V. over\. ouders (V.W.)
Zaterdag 22 december
8 U. H. mis V. over\. vader (R 0.)
11 u. PI. Huwelijksmis V. Luc Vande-
wynckel en Hilde Debergh

19 u. Gez. Jaarmis V. Alfons Carlier-
Vandewynckel Maria en Cornette
Judith

Ons
Paroch"ie'blad
Proven
8e Jaargang Nr 49 15 dec. 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Zondag 23 .december
8 U. Gez. Gem. mis V.d. parochianen
10 U. 1ste Gez. 6-wekenmis V. Maria
Scharre, echtgte V. Maurits Savaete

Gedoopt .
Jilly Rondelé, d.v. Reginald en Marie·Christine
Tiry, Obterrestraat 22, Proven.
Gevonden
In de kerk: een paternoster en ook een paar
dameshandschoenen. Na de weekend-mis af
te halen in de sakristie.
Verloren
Huissleutels te Proven. Térug te bezorgen in
de pastorie.
Grote lukkekaarting
Op zaterdag 15 december a.s. bij Antoon Bu-
seyne, café • Hoppeland ". Maat naar keuze.
Iedereen welkom.
Kerstkaarsen
Er zijn kerstkaarsen van de • Bond Zonder
Naam' te verkrijgen bij mevr. Raf. Lamaire-
Baes, Terenburgseweg 3 te Proven.
Middernachtmis
leder jaar hebben we om 23 u. middernacht-
mis te Proven in een goed verwarmde kerk.
Ook ieder jaar hebben we een massa mensen
mogen verwelkomen van Proven en zelfs uit
het omliggende. Ook dit jaar verwachten we
veel volk, want we zullen de nachtmis weer-
om zeer goed verzorgen met de medewerking
van velen.
Op de eerste plaats heeft de pastoor van Pro-
ven het geluk te mogen melden dat de mu-
ziekmaatschappij •.De Volksvreugd •. op post
zal zijn om de nachtmis met kerstliederen op
te luisteren. Dit gebeurt niet overal, in Pro-
ven hebben we dat geluk.
Ten tweede zal er een levende kerststal

zijn: kindje Jezus, Jozef en Maria, aangevuld
met herders en koningen en spelende kinders.
Ik kan U verzekeren dat alles fijn zal verzorgd
worden en dat onze kerstmis zekerlijk in de
smaak zal vallen van alle aanwezigen. Let wel
op: de nachtmis begint te 23 u. om te 24 U.
te eindigen. Over de nachtmis schrijven we
nog meer in volgend parochieblad.
K.V.l.V. Proven
Kerstvergadering voor alle leden donderdag
27 december om 13.45 u. in zaal •.St.-Elooi ",
Ter herinnering
Vandaag donderdag 13 december: vrije kaar-
ti'n'g in -het gewoon lokaal •.Sint-Jozef ",
Viering van de kampioen en uitreiking der prij-
zen. Om 16 u. feestmaal in • St.-Elooi ",
Aankomsten
Verspeelt Jozef, Reningestraat 2, komende van
Vleteren, Donkerstraat 12.
Vertrekken
De Buck Andreas en Vanhaelewyn Nelly van

•

Canadaweg 40, naar Middelkerke, Hovenier-
straat 1.
Baert Martha van Reningestraat 2 naar Vlete-
ren, Hollandstraat 1.
Stads bericht
Het Stadsbestuur van Poperinge deelt mede
dat voor eventuele bouwlustigen het nieuw
verbeterd gewestplan van de deelgemeente
Proven ter inzage ligt op het qemeentesekre-
tariaat te Proven. Zitting: dinsdag, woensdag
en zaterdagvoormiddag, donderdagnamiddag,
telkens van 9 tot 12 uur en in de namiddag
van 14 uur tot 17 uur. Daar kan er ter plaatse
alle nodige uitleg worden gegeven.
Voetbalnieuws
Sen.: T.S.C. - E. Jonkershove: 4 - 4
Res. A: F.C. Komen - Proven: 5 - 1
Res. B: T.S.C. - F.C. Woesten: 7 - 4
Wedstrijden voor volgend weekend:
Sen.: Perviize - T.S.C om 14.30 u.

. vertrek te 13.15uur
Res. A : T.S.C. - Neerwaasten om 9.30 uur
Res. B : Abele - T.S.C. om 9.30 uur

vertrek te 8.40 uur
Bond Zonder Naam • kalender
Onze kalender '80 is extra verzorgd. -Er zijn
24 bladen en ,elk blad is een prachtige poster
met een vriendelijke boodschap, Onze kalen-
der is een trouwe vriend van de gevangenen,
die hem gratis ontvangen. Hij kost slechts
120 fr. zonder verzendingskosten. Hij moge
een dagelijkse vreugde voor je zijn.
BZN, Lange Klarenstraat 24, 2000 Antwerpen.
Tel. 031/323283 - PRo000-0144021-73

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

Laat me in voorbereiding tot Kerstdag toch
een paar gedachten neerschrijven die ik geno·
men heb uit de •.bond zonder naam" die uit-
roept: "Vrede - Vrede" en die er ook bij-
voegt: "ontwapenen, ook in eigen midden ",
Kijk ik vind dat zo treffend juist. Wanneer we
roepen • ontwapening" dan moeten we daar-
in beginnen thuis.
Ja, we willen allemaal vrede, daar is geen de
minste twijfel aan. Maar de vraag is: hoe-
veel vrede maken we in eigen midden. Want
er is meer dan de wapens uit de F.N.-fabrie-
ken. Er is dat mitrailleurvuur van scherpe
woorden en harde verwensingen. Er is die ein-
deloze prikkeldraad van onze prikkelbaarheid ~
en zenuwachtigheid, En dan ook dat eeuwig
gevecht om meer bezit, om prestige en macht.
.. Laat uw huis, uw dorp, uw stad, uw land niet
langer een slagveld zijn, waar mensen altijd
maar eisen van medemensen en waar steeds
het recht van de sterkste primeert." •.Spre-
ken over ontwapening is zinloos, zolang de
mensen van binnen niet veranderen en geen
vrede kunnen maken in eigen huis. "
De bond zonder naam eindigt met deze ge-
dachte: "Als de mensen niet veranderen in
hun hart zullen ze morgen nieuwe wapens ma-
ken! "



PRIESTERVAN DIENST (v. 23 tot 29 dec.)
E.H. Declercq, pastoor Haringe Tel. 300609
GENEESKUNDIGEDIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve Tel. 388271 (23 dec.)
Dokt. Vulsteke Tel. 422791 (25 dec.)
Veearts Vulsteke Tel. 3341 17 (23 dec.)
Veearts Goethals Tel. 300267 (25 dec.)
Apoteek Vandaele - Lo (23 en 25 dec.)
Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEERProven 300348 - 300365- 300325

Zaterdag 22 december
11 u. P!. Huwelijksmis v. Luc Vande-
wynckel en Hilde Debergh

19 u. Gez. Jaarmis v. Alfons Carlier-
iVandewynckel Maria en Cornette

, ;. Judith
Zondag 23 december
B u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 1ste Gez. 6-wekenmis v. Maria
~_.Iarre, echtgte v. Maurits Savaete

Maandag 24 december
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.

(M.M.)
23 u. P!. middernachtmis verzorgd door
de schoolkinderen en opgeluisterd
door de muziekmaatschappij "De
Volksvreugd ".

Dinsdag 25 december· Kerstmis
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. 4de gez. 6-wekenmis v. Cecile
Vanneste, echtqte van Roger Cappe-
laere

Woensdag 26 december· H. Stefanus
9 u. H. mis t.e.v. O.l.V.r. v.d. grot

(P.B.)
Donderdag 27 december· H. Johannes
8 u. H. mis v. over!. ouders en familie

(D.K.)
Vrijdag 28 december·

H_ Onschuld. kinderen
B u. H. mis v. over!. ouders en vader

(P.l.)

Ons
Paroch>ie'blad
Proven
8e Jaargang Nr 50 22 dec. 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Zaterdag .29 december
8 u. H. mis v. over!. ouders (V.R.)
11 u. P!. Huwelijksmis v. Dany Potié
en Bernadette Demaerel

19 u. Gez. jaarmis v. Jules Verlet
Zondag 30 december
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Erepastoor E.H.
Michiel De Geeter '

Gevonden
- In de Couthoflaan nr. 2 een tamelijk lange
gekleurde sjerp. .

- Vóór de apoteek in d~ Obterrestraat, één
dameshandschoen. bruinachtig van kleur.

Alles terug te halen in de pastorie.
Ouderavond van de Chiro
Op zondagavond 23 december organiseert Chi-
ro Proven een denderende ouderavond. Alle
ouders, vrienden en sympathisanten worden
uitgenodigd om mee te genieten van het gran-
dioos spetterend spek akel verzorgd door ei-
gen kinderen. Het wordt een avond vol ple-
zierige spanning. Laat eens een avond de
kleuren-T.V. zwijgen en kom zien wat wij
zelf kunnen bieden. Het loont de moeite, echt
waar! En ... gratis inkom.
Liefhebbersvoetbal
Zaterdag 22 december speelt een jonge lief-
hebbersploeg een partij voetbal tegen jonge-
ren uit Dranouter. De match wordt gespeeld
in Dranouter om 14.30 u. We verzamelen om
13.30 u. bij Frans Notredame. Supporters zijn
natuurlijk ook welkom. Alhoewel we spelen
voor het plezier en om een gezonde geest
in ons gezond lichaam doen warme aanmoe-
digingen enorm deugd.
K.A_V. Proven
Op woensdag 26 december (2e kerstdag)
om 14 u. gaat onze jaarlijkse feestvergadering
door. Deze vergadering is deels kerstviering
en staat deels in het teken van het jaar van
het kind. Kinderen tot 12 jaar komen mee, er
is kinderoppas door grotere meisjes.
We beginnen met een welkomswoord. Daar-
na is er een spreekbeurt met als thema "met
elk kind begint een nieuw verhaal". We krij-
gen dan ontspanning, een trio uit Vlamertinge
brenqt ons accordeonmuziek en zang. Er volgt
dan koffietafel. En er is een verrassing voor
de aanwezige kinderen. Graag uw inschrijving
tot vrijdagmiddag 21 december. We hopen
op vele aanwezigen. Wij doen ons best, doet
(JU, de rest. Het bestuur.
K.V.L.V. Proven
Kerstvergadering voor alle leden donderdag
27 dec. om 13.45 u. in de zaal "St.-Elooi".
Bond der bejaarden. Hartenstroef
Het geslaagd jaarfeest bij K.B.G. - kaarters-
gilde Hartenstroef Proven op donderdag 13
december in het gewoon lokaal kende een
waar sukses. 115 gepensioneerden uit Pro-

ven en omliggende waren van in de vroege
namiddag aan het kaarten. Rond 15 u. werd
het sein gegeven tot de grote prijsuitreiking
van 1979. De verantwoordelijke verwelkomde
zijn talrijke vrienden en dankte allen voor hun
aanwezigheid. De kampioene die de beker in
ontvangst mocht nemen was Mevr. Marie-José
Thevelin, de kampioen was Hr. Gery Peper-
straete, die de ere-medaille in ontvangst
mocht nemen, geschonken door de brouwerij
Nevejan. Na de geldprijzen volgde nog een
tombola in natura, aangeboden door de Pro-
vense sympathisanten. Rond 16 u. werden de
kaarters ontvangen in de zaal" St.-Elooi • voor
een smakelijk etentje. Het mag de uitbaters
tot eer strekken hun gasten zo goed en rijk
bediend te hebben. Een dank aan proost E.H.
pastoor Ollivier voor zijn korte tafelrede waar-
in, hij beklemtoonde dat vriendschap meer is
dan gelijk welk ander geschenk.
Op donderdag 24 jan. de volgende kaartinq.
Muziek
Met de Kerst- en Nieuwjaarsdagen zal mooie
muziek te beluisteren zijn in de kerk en dit
door de versterkte aanpassing van de geluids-
installatie.
Nachtmis te Proven
- Vanaf 10.15 u. kerstliederen.
- Zeer mooie inleiding door de schoolkinde-
ren, rond de levende kerststal.

- Kindje Jezus dit jaar: Cathy Nowynck, Pro-
venplein 65 - Maria: Sigrid Vermes uit
de Blokweg 16 en St.-Jozef: Johan Top, Pro-
venplein 57.

- De Drie koningen met hun gevolg en een
groep herders komen het kind Jezus aan-
bidden.

- Nog een hele groep zangers komen zingen
rond de kribbe.

- Kerstlied door Rik Ryon, begeleid door gi-
taar en blokfluit.

- Optreden van jeugdmuziek.
- Kerstmuziek door de muziekmaatschappij
" De Volksvreugd ",

- We zullen banken en stoelen bijplaatsen in
de kerk, opdat iedereen zou kunnen zitten.
We zorgen voor een goed verwarmde kerk.

Provenaars, 't is op de eerste plaats uw nacht-
mis. Komt op tijd. Iedereen is welkom.

Kerstgeschenk van de pastoor
Aan alle kinderen wordt na de nachtmis een
lekker stuk•.kerstsnoep uitgedeeld.

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

Ik wens U allen van harte een Zalig Kerst-
feest voor U zelf en voor uw gezin. Voor de
ouders en voor de kinderen. Voor de jongens
en de meisjes. Voor de bejaarden en niet in
het minst voor de zieken. Allen zijt U me
even dierbaar. Mocht er vrede en vreugde zijn
in uw hart en onder elkaar. Mocht er vooral
ook geloof zijn bij U in God en in de mede-
mens. Dit is, wat ik U van harte wens.

••



PRIESTERVAN DIENST (v. 30 dec. tot 5 jan.)
E.H. Loagie, pastoor Roesbrugge Tel. 300374
GENEESKUNDIGEDIENST PROVEN:
Dokter Bal Tel. 30.00.72
Veearts Vulsteke Tel. 3341 17 (23 dec.)
Veearts Goethals Tel. 300267 (25 dec.)
ZONDAGDIENST
Dokt. Bal Tel. 300072 (30 dec.)
Dokt. Goudeseune Tel. 4001 92 (1 jan.)
Veearts Vandenberghe Tel. 3881 60 (30 dec.)
Veearts Vulsteke Tel. 3341 17 (31 dec.)
Veearts Busschaert Tel. 445363 (1 jan.)
Apoteek Taveirne - Woesten
Wit-Gèle Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEERProven 300348- 300365- 300325

Vrijdag 28 december
8 u. H. mis v. overl. echtg. (P.C.)
Zaterdag 29 december
( 'cP mis v. overl. echtg. (P.C.)
~A5 u. PI. Begrafenis v. Camiel Qua-
ghebeur, weduwnaar van Lucie Cam-

r
11. u. PI. Huwelijksmis v. Dany Potié
en- Bernadette Demaerel

19 u. Gez. jaarmis v. Jules Verlet
Zondag 30 december
8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Erepastoor E.H.
Michiel De Geeter

Maandag 31 december - H. Silvester
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie

(D.R.)
Dinsdag 1 januari 1980
9 u. H. mis v.h. geestelijke en tijde-
lijk welzijn v.d. parochianen

Woensdag 2 januari - H. Brailius
8 u. H. mis v. overl. vader (L.O.)
Donderdag 3 januari
8 u. H. mis v. overl. vader (A.V.)
Vrijdag 4 januari - H. Veerle
8 u. H. mis v. overl. broers (D.S.)
Zaterdag 5 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot en
St. Antonius (V.D.)

19 u. 1ste Gez. 6-wekenmis v. Henri
Kerckhof, echtg. v. Margriet Viane

Ons
Pftroch~ieblftd
Proven
8e Jaargang Nr 51 29 dec. 1979 Verantw. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

Zondag 6 januari
8 u. Gez. Gem. mis v.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Ganne-
Demaeght Sidonie

In de Heer ontslapen
Camiel Ouaghebeur, weduwnaar v. Lucie Cam-
bier, overl. te Proven, zondag 23 dec. '79,
in de leeftijd van 88 jaar en die zaterdag.29
dec. '79 om 9.45 u. te Proven wordt begraven.
Dank
Na zo'n nachtmis met zoveel volk van Proven
en elders past het dat we iedereen bedanken
die bijgedragen heeft tot het wellukken van
de nachtmis. <!

Ik dank de voorzitter en het bestuur van on-
ze muziekmaatschappij "De Volksvreugd",
de chef en de muziekanten, het jeugdmuziek,
Rik Ryon en Mark Debergh voor hun eerste
lezing en tussenzang begeleid door fluit.
Ik dank ook speciaal de schoolkinderen, de
leerkrachten voor hun gewaardeerde mede-
werking. Ik dank de kerkbedienden en allen
die mij bij de kerstnachtmis hebben geholpen.
Ik dank alle aanwezigen. Inderdaad door sa-
menwerking bekomt men iets moois.
Open
"Die Croone" zal open zijn op oudejaars-
avond. Iedereen is welkom.
Landelijke Gilden Proven bieden aan
Op vrijdag 18 januari '80, in zaal "St.-Elooi"
te Proven, optreden van internat. clowns
" THE ROSSI'S", Grote illusionen - magnetis-
me - fakirisme. Aanvang om 19.30 u. Inkom
80 fr., voorverkoop 60 fr., kinderen beneden
12 jaar gratis. Kaarten te bekomen in zaal
" St.-Elooi " en bij de bestuursleden.
Munanira december 1979

Beste Heer pastoor,
zoals elk jaar ben ik hier weer met mijn

beste wensen voor het jaar 1980. Ik doe dat
opdat de Provenaren en ook U, Mr. Pastoor,
moge kontakt behouden met hun missiona-
rissen. Wij hebben elkaar nodig en wij reke-
nen op uw aller meeleven en gebed.

Ik wens U allen qezondheld, geluk, vrede,
liefde. Mochten wij allen dit jaar schoner wor-
den, blijer worden, jonger worden. Nieuwe
mensen met een nieuw hart en een nieuwe
geest. Christus noemde dat "herboren wor-
den ".

En nu wil ik wat vertellen over Burundi,
dat heel kleine landje aan het diepe Tangan-
yikameer. Dat zonnig landje met zijn schone
natuur en eeuwige lente en vooral met zijn
vrtendelijke hartelijke mensen. Dit jaar '79 die
ten einde loopt, is een jaar dat wij, missio-
narissen, en die vriendelijke, hartelijke men-
sen nooit gaan vergeten. Zo werden er dit
jaar 80 missionarissen uitgewezen. En vele
van deze waren hier reeds een heel mensen-
leven. Zoals veel landen in Afrika, maakt de
Kerk hier ook zijn pijnlijke geschiedenis door.
Dat doet ons nadenken. Nu hoeven wij hier
dubbel missionaris te zijn. Zeker niet dubbel

werken, maar wel veel inniger verenigd met
Christus, en dan gaat de rest wel volgen. En
ook de Kerk van Burundi zal dan verrijzen met
een nieuw hart en een nieuwe geest. Met ons
gaat Goddank alles goed. De zusters van het
dispensarium verzorgen nog elke dag een 200
zieken. Het gebeurd dat die zieken 2 uur te
voet komen met 40· koorts. In de "centre de
santé" verzorgen wij de ondervoede kindjes
en de moeders kunnen er de lessen volgen.
Een ander zuster stelt zich ten dienste voor
de armen en de ongelukkigen, dat vraagt heel
veel werk en luisterbereidheid, want hun si-
tuatie wordt ter plaatse nagegaan. Mijn taak
is de opvoeding van de jonge meisjes, daarbij
geef ik ook Catechese elke dag in de lagere
school. Zo weet gij waarin ons missionaris-zijn
bestaat, doodgewoon de liefde van Christus
doorgeven, door ons dagelijks werk en con-
tact met de mensen.

En nu vraag ik Mr. pastoor en goede men-
sen van Proven. Wens ons ook eens iets.
Denk na en wens ons alles wat goed is en
leven doet. Die wensen die dan in uw hart le-
ven zijn dan gebeden. Als je het maar vraagt
aan ons aller Vader. God, door zijn Zoon,
Jezus Christus. En dan zien wij geen sombere
tijd meer voor ons, want na vandaag komt een
andere dag, na dit jaar een ander jaar, intus-
sen zal alles nieuw worden en kunnen wij
met verse krachten opnieuw beginnen.

Ik wens U, Mr. pastoor, U en allen de
frisheid en de moed van het altijd nieuwe be-
gin, want ons leven is immer nooit af.

Shaloon.
ALMA SOENEN

N.B.: Die iets willen geven voor de missie
van zuster Alma Soenen kunnen dit bij mij
afgeven of in de pastorie - dank.

M. Ollivier
Voetbal nieuws
Dranouter - Die Croone Rangers : 2 - 6
Na een paar minuten reeds kon Fr. Pareyn
succesvol besluiten. Ondanks verwoede aan-
vallen van onze moedige jongens was de
stand bij de rust 1- 1. Toen vonden de Ran-
gers dat het welletjes geweest was en over-
klasten ze hun tegenstrevers. Onze talent-
volle midvoor Guido scoorde 2 maal en doel-
punten van Lieven, Marc Soenen en Marc
Devroedt volgden.
Volgende ploeg stond tussen de lijnen:
M. Kerckhof, M. Devroedt, Fr. Gheldof, Fr.
Vandromme,- M. Soenen, J. Pareyn, B. Van-;
beveren, L. Vanbeveren, Fr. Pareyn, G. Van-
denbroucke en I. Rappelet.

Briefke van uw pastoor
Dierbare parochianen,

In een kort briefje wil ik zeggen: laten we
danken op 't einde van 1979,voor vriendschap
en genegenheid, voor vader en moeder, voor
grootmoeder en grootvader, voor de kinde-
ren, voor ons werk en onze gezondheid en
ook danken voor de vele lieve mensen ron-
dom ons.


