


























































PRIESTERVAN DIENST (v. 23 tot 29 juli)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGEZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (21 juli) tel. 30 06 47
Dokt. Verhoeve (22-23 juli) tel 38 82 71
Veearts Busschaert (21 juli) tel. 44 53 63
Veearts Vulsteke (23 juli) tel. 3341 17
Apoteek Vandewalle (21 juli) - Oostvleteren
Apoteek Leroy(23 juli) - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn, Blokstraat 10 tel. 30 03 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEERtel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 21 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 juli
17 u. Gez. mis v. David Lefevere, z.v.
Jacques en Gisèle Goudenhooft vwo de
Muziekmaatschappij "De Volksvreugd"

Zondag 23 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis ter gelegenheid v.d. fami-
liebijeenkomst v.d. fam. Coghe (Inde-
vuyst-Bea Coghe)

Maandag 24 juli - H. Christina
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid. en
O.L.V. v.d. grot (L.)

Dinsdag 25 juli - H. Jacobus
8 u. H. mis v. over!. echtgte. (G.c.)
Woensdag 26 juli - H. Joachim en Anna
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot en St.
Antonius v. Padua

Donderdag 27 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
intentie.

Vrijdag 28 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Ons
Parochieblad
Proven
18' Jaargang Nr. 30 19 juli 1989 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Zaterdag 29 juli - H. Martha
17 u. Y Gez. 6-wekenmis v. Leonce Joos,
echtg. v. Rosa Prinzie

Zondag 30 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Ere-pastoor E.H.
Arnold De Witte

Geboorte
Wim Cornette, z.v. Luc en Mia Deneulin, Canon-
straat 6, Proven (geboren te Poperinge 13 juli '89).

Tot Kind Gods gedoopt
Mathias Cossey, z.v. Martin en Ann Dobbelaere,
SmalleWeg 9, Koksijde.

In de Heer ontslapen
Paul Viane, echtg. v. Agnes Dewippe, overl, te Oost-
ende op vrijdag 14 juli '89 in de leeftijd van )1 j. en
die d~derd~~O juli '89 om 10 u. te Proven wordt
begraven.

Gesloten
Sekretariaat Gemeentehuis te Proven op zaterdag 22
juli '89.

Nu reeds inzamelen
Maandag 4 t.e.m. vrijdag 8 september '89 heeft in
onze parochie een goedereninzamelaktie plaats ten
voordele van de jonge Kerken in Mrika, Azië en
Latijns-Amerika.(tussen maandag 4 sept. en vrijdag8
sept. '89 binnenbrengen in Klooster, Alexisplein).
Dank zij uw hulp werden in 1988meer dan 800.000
kg goederen verzonden naar een soo.ei missieposten
in Mrika (350.000 kg), Azië, vooral de tehuizen van
MoederTheresia in Indië (150.000 kg) en Midden-en
Zuid-Amerika (150.000 kg). Daarnaast werd Europa
(o.a. Polen) bedacht met 150.000 kg.
Ter plaatse werd aan behoeftigen: vluchtelingen,
buitenlandse studenten en mensen van bij ons, nog
35.000 kg levensmiddelen en kleding uitgedeeld,
alsookmeubelen en huisgerief.
Dank zij de medewerking van duizenden vrijwilligers
op de parochies, werden honderdduizenden kilo's
goederen ingezameld.
WERELD-MISSIEHULPis de enige V.Z.W. die de
goederen zelf sorteert en verstuurt naar de jonge Ker-
ken in de zuidelijke landen.
Marleen Sourbron schrijft ons vanuit Anatuya, Brazi-
lië : "Vandaag, zaterdag 10september (1988) zijn de
pakken hier in Anatuya aangekomen. Heel, heel har-
telijk dank voor alles wat jullie voor ons doen ... U
moet de situatie kennen waarin de -rneeste mensen
hier leven. Het is echt heel erg. Ik denk soms dat de
honden en katten in België het beter hebben. Het is
hier met de dag erger, alles is hier zo duur, in verhou-
ding met het loon, dat ze niets meer kunnen
kopen ... "

Jaarlijks verlof
• Radio en T.V. zaak Lamaire-Baeszal gesloten zijn
vanaf 29 juli tot en met 6 augustus.
• Zuivelhandel Michel Devooght zal gesloten zijn
van 24 tot 31 juli.

K.B. Gepensioneerden "Hartenstroef"
Uitslag van de kaarting van 13 juli met 72 deelne-
mers, 11wonnen 3 partijen: Ridez M. 367; Deraeve
G. 340; Lecornte]. 335; Bostoen R. 332; Ramon A.
320; Veniere M. 314; Decadt R. 298; Benen M. 292;
Butaye M. 266; Rommens S. 240; Deturck]. 235.
Volgende kaarting op donderdag 27 juli.

Het bezoek ten huize bij de ouders van onze
schoolkinderen
Van wiemoet ik de naaste zijn? In alle gevalookvan
onze schoolkinderen die in vakantie zijn. Een vraagje
aan de ouders: hoe gaat het met ze in de vakantie,
toont aan dat we blijven belangstelling hebben voor
uw kinderen. De bezoeken ten huize verlopen vlot,
maar we zullen toch moeten voortdoen, want de
bende.is.groot, _Voormij zijn de gesprekken met de
ouders zeer interessant, en het doet me ook plezier de
kinderen in vakantietenu eens terug te zien.

Een dagreisje! - Waarom niet?
Wie gaat er mee naar Bellewaerdeop dinsdag 25 juli
'89 om 9.30 u. stipt in 't Rozenhof.
Wat krijgt U allemaal ?
busreis heen en terug - ingangsticket - '5 avonds een
etentje in 't Rozenhof :
aperitief - gavariëerde vis- en vleesschotelmet frie-
ten - 1 drankje
Dit alles aan een gunstprijs :
volwassenen : 700 fr. - kinderen beneden 1 meter :
gratis - vanaf 1 meter t.e.m. 12 j.: 450 fr.
Inschrijven vóór 23 juli.

Briefke van uw pastoor
WIE IS GELUKKIG?
Dierbare Parochianen,
Gelukkig degenen, die voor anderen een "vreugde"
zijn ! Gelukkig die geen paleis nodig hebben om als
prinsen te levenen geen dikke portefeuille om te fees-
ten! Gelukkig zijn zij, wier geschenk in deze dagen
nog een teken van vriendschap is !
Gelukkig degenen, die met weinig tevreden zijn, en
nog tijd hebben voor dingen, die geen geld opbren-
gen!
Gelukkig die hartelijk kunnen lachen om alle dwaze
drukte rondom geld en goed !
Gelukkig zijn zij, die nog vogels horen fluiten, die
kunnen spelen als een kind en nog in een zetel in
slaap kunnen vallen !
Gelukkig degenen, die niet langer geloven in de loop
van het geweer en in bewapening !
Gelukkig die zich bevrijd weten van hebzucht en
haat!
Gelukkig zijn zij, die de last van het leven voorande-
ren verlichten en 365 maal geloven in morgen!









PRIESTER VAN DIENST Iv, 20 tot 26 aug.)
E.H. Louaqie, past. Roesbrugge Tel. 30.03.74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuvi\l.e (19-20 aug.) Tel. 30.03.38
Veearts Vandenberghe (20 aug.) Tel. 38.81.60
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel, 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, Obterrestr. 71 Tel. 30.07.58
A. Pareyn, Blokstraat 10 Tel. 30.0354
P. Deschrevel, Pedicure Tel. 40.00.11

BRANDWEER Tel. 30.03.48 - 30.03.65 - 30.03.25

Vrijdag 18 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot(gev.)
Zaterdag 19 augustus
17 u. 4e Gez. s-wekenmts v. David Le-
fevere, z.v. Jacques en Gisèle Gou-
denhooft.

Zondag 20 augustus
8 u. Gez. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens,
echtg. v. Gerarda Gheeraert

Maandag 21 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.LV. V.d. grot uit
dank v. goed verlopen reis (M.L.)

Dinsdag 22 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot uit
dank v. goed verlopen reis (M.L.)

Woensdag 23 aug. - H. Rosa
8 u. H. mis v. overl. medezuster (Z.J.)
Donderdag 24 aug. - H. Bart
8 u. H. mis v. overl, echtgte vw . ge-
buren (M.R.)

Vrijdag 25 aug. - H. Lodewijk
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. qrottqev.l
Zaterdag 26 augustus
17U. 4e Gez. 6-wekenmis v. Leonce
Joos, echtg. V. Rosa Prinzie

Zondag 27 augustus
8 u. Gez. mis V.d. parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
18e Jaargang Nr. 34 17 aug. 1989 Verantw. uitg. Past. Proven, tel. 30.03.91 Druk Schoonaert

10 U. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert
echtg. v. Irma Monkerhey en overl.
familie

Tot kind Gods gedoopt
Liesbeth Ollevler, d. V. Rik en l.ena Desomer,
Blekerijweg 94 Proven.

Geboorte
Joere Verstype. z. v. Kris en Sabine Vanassche
Blekerijweq 22, Proven (geb. te Poperlnqe op
7 aug. '89).

Een huisje met een liefelijk tuintje
voor onze peuters en kleuters
De V.zW. "Pro Greqe " Proven heeft verle-
den week het huisje met tuin (omtrent 11 a-
r'en groot) gelegen onrnlddetlijk achter de grot
en in de dichte nabijheid van onze vri'je basis-
school Proven aangekocht voor onze school
en in 't bi1zonder voor onze kleuterafdellnq,
Waarom deze aankoop? Omdat we qebrek kre-
gen aan lokalen, ,en ook omdat klaslokalen rna,
ken in de St. Jozef-zaal niet langer doenbaar
was, temeer daar de zaal dageHjks ten dien-
ste staat als refter voor de leerHngen, als
turnzaal, als overdekte speelplaats in de win-
teren voor nog veel andere schoolaktlvltetten
Een drietal weken gel·eden zaqen we aImet-
eens dat het huisje met tuin gelegen recht-
'Over .de zaal "te koop" aanqeduid stond. We
hebben nlet geaarze,ld onmiddellijk de nodige
stappen te zetten om met de betrokken eige-
naars in contact te komen. Tenslotte is het zo-
ver ,gekomen dat we tot een akkoord kwamen
en dat de koop gesloten werd. God zl] ge-
dankt, ten voordele van onze school. En een
huisje met e,en tuintje blijft altijd zijn waarde
behouden, tetwljl een klaslokaal bijbouwen al-
tijd een klaslokaal bMjft.
Per 1 sept. as., begin van 't nieuwe school,
jaar '89-'90 kan het huisje met de speelruimte
er rond reeds in gebruik genomen worden.
En nu andere lijn! Wi,e zal dat betalen? De
pastoor van Proven mag antwoorden: ,,00-
mus Dei" voor een groot deel, dank zij Mgr.
De Bisschop, die mij langs Kan. Paul Depuydt

__liet weten : "die Iets doen zullen krijgen".
.Dornus Del" wordt qespllziqd door lotjes die
ze jaarlijks proberen te verkopen voor de tom-
bola van .Dornus Del" en ook door de tweede
frank die ieder weekend door de kerkqanqers
als stoelqeld qeqeven wordt. Adus kan ,,00-
mus Dei" goede werken doen en steunen. Het
andere deel van dle koop moet afgelost wor,
den door de school zelf, langs de pastoor die
ieder jaar een bedraq zal moeten afkorten. En
dat is doenlijk als we ook ieder jaar als steun
uw eandachr mo·gen trekken op het Feest van
St. Mlchlels-zomertje.
Als de mensen zien wat er voor de kinderen
,en voor de school gedaan wordt, steunen ze
ook graag. Ik heb geme·end te mogen klare
taal spreken zodat de mensen tenminste we-
ten het hoe en de toe van di·e aankoop.

K.B. Gepensioneerden
Volgende kaartlnq : donderdag 24 augustus.

Nieuwe leerkrachten
De Inrichtende Macht van onze vrije basis-
school Proven-Krombeke, heeft volqende nieu-
we leerkrachten benoemd:
Te Krombeke :
1. Geert Depueeker van Krombeke (wonende
te Poperinge) in het Se en 6e leerjaar in de
plaats van Dries Bossaert (ontslagnemend) .

2. Re.gine Parret van Krombeke, pas afgestu-
deerd als staolaire in de 2e 'graad, 3e en 4e
leerjaar.

3. Mevr. Pactrik Deschrevel, Ingrid Desaever.
eveneens van Krom beke , als kleuterleldster
in een 2e kleuterklas.

4. An Leys van Proven (wonende te leper) ir
het 4e leerjaar als intremaris in vervangino
van Juffrouw Katrien.

Bij Francine
Gesloten iedere namiddag vanaf 16 aug. t.e.m.
3 sept. De donderdag gans de dag gesloten.

B.G.J.G.
Zondag 20 aug. vertrekt de dubbeldekker om
9.30 U. op het Manktplein naar Wachtebeke.

-Ni"euws-van .speetpteln 'DePleute'
Dinsdag 29 aug. sluiten wij de speelpleinwer-
king anno 89 af met een trip naar zee. W~
vertrekken om 11 uur en zijn terug omstreeks
17.30 U. lnsohrljven vóór vriidag 25 aug. b'i
Els Devooght (Provenpleln 62), Mia Venlero
(Reningestraat 6) of Leen Verdonck [Renlnqr-
straat 2). We vragen 100 fr. indien één kin"
van uw gezin rneeqaat, 90 fr. voor een tweede
80 fr. voor een derde, 75 fr. voor een vierde.
Verder nodigen we de ouders uit op donder
daq 24 aug. om 16 U. om pannekoeken te eten.
Gelieve ook hiervoor vooraf in te schrijven.

Tentoonstelling 'Proven vroeger'
Het Feestcomité wil met Oktoberkermis (7 en
8 oktober) een tentoonste.\ling orqanlsere-
over hoe Proven er vroeqer uitzag, vroeg,"
leefde en werkte. Hierbij doet het ~eestcom'·
té 'een beroep op alle dorpsgenoten 'en ver-
eniqlnqen die bepaalde zaken in dit verban';
bezitten. Wij denken o.a. aan oude vereni·
gingsvlaggen, foto's en krantenknipsels ove'
het verenlqlnqsleven vroeger, foto's van oude
dorpsqezlchten, verdwenen gebouwen, materi-
aal of foto's over oude (verdwenen) beroe-
pen enz. Graag zou het feestcomité deze za-
ken, dienstlq voor zo'n tentoonstelling, in
bruikleen krijgen.
Kontaktadressen : Rosseeuw Krts tel. 30.03.55
Vermeulen Hugo tel. 30.06.74

Vrijdag 'Country-nacht'
Voorverkoop 120 fr. in Café Sint-Elooi en Café
't Hoppeland. Ingang: 150 fr.
In de Roesbruggestraat, vri'jdag vanaf 20 U. !

K.A.V. Proven
Het nieuwe werkjaar beoint met lets nieuws,
, Handanger of Noors borduurwerk".
De te les wordt qeqeven op maandag 25 sep-
tember. Meer hierover in 't volgend parochie-
blad.













PRIESTER VAN DIENST (v. I tot 70kl.)
E.H. Ollivier , past. Proven tel. 300391
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (30 sept- 1 okt) tel. 30 00 72
Veearts Goethals (lokt) tel. 3002 67
Apoteek Darras . Atveringem
TA. DHEELKUNDE : tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO 04 31 (M. Deschuttcre)
POPERINGE: teU3 31 16 (W .. G. Kr.)
K1NESITHERAPIE :
A. Dekersgierer , Obrerrestr. 74 teUO 07 58
A. Pareyn, Blokmaat 10 tel. 30 03 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRA DWEER tel. 300348·300365·300325

Vrijdag 29 september - H. Michaël, Ra-
1 'en Gabriël
& u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 september
17 u. Gez. mis v. Valère Desmvttere-De
Baene Judith, vwo geburen

Zondag 1 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Hanne- De-
rnaeght Sidonie

Maandag 2 oktober - H. Engelbewaarder
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.

intentie
Dinsdag 3 oktober - H. Gerardus
8 u. H. mis v. over!. fam. (VM)
Woensdag 4 oktober - H. Franciscus
8 u. H. mis v. overl. echrg. en vader UV)
Donderdag 50ktober - H. Theresia
8 "ti. H. mis v. over!. echtgte. (GC)
Vrijdag 6 oktober - Br. Isidoor
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, v.

pers. intentie (MD)
Zaterdag 7 oktober-O.L.V. v. Rozenkrans
17 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. David Lefe-
vere, z.v. Jacques en Gisèle Gouden-
hooft

Zondag 8 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
Parochieblad
Proven

18'Jaargang Ne. 40 28 ~pL 1989 Verantw. uitg. Past. Proven. tel. 30.03.91 Druk Schoonaert

10 u. P!. Dankmis ter gelegenheid v.h.
Diamanten Huwelijksjubileum v. Remi
Deraedr-Notredarne Martha

Tot kind Gods gedoopt
- Joris Knockaert , z.v. Marnick en Caroline
Devos, Eekhoure 93, Proven
· Jocy Pecqueux, z. v. Bruno en joceline
Dewippe, Obterrestraat 36, Proven
· Jimmy Guelle, z.v. Christophe en Fabienne
Pecqueux, Moenaardesrraar, WalOu
· Jonathan Scherpereel. z. v. Pascal en Caroline
Pecqueux, Mazemanlaan 27. Proven

Oktoberkermis
Wij zoeken nog enkele kandidaten om mee te
doen aan de New Beat-Playbackwedstrijd. Ben je
tussen 4 en 16 jaar en heb je hiervoor interesse)
Schrijf je dan zo vlug mogelijk in bij Patsy
Verheylesonne , Eekhoure 91 of Kris Rosseeuw,
Provenplein 48. Waag je kans !'

Naklank "St. Michielszomertje"
Weerom is ons Doe-Mee-Feest uitgegroeid tor
een succesvolle namiddag in de omgeving van de
school. Onder een heerlijke zon kon jong en oud
zich naar hartelust amuseren met volkssporten ,
schminken, poppenkast, springkasteel en allerlei
wedstrijden. De muziekmaatschappij .. De
Volksvreugd" en disco- bar Utopia zorgden voor
de vrolijke klanken.
De nieuwe peuterklas werd onder grote belang.
stelling officieel geopend door schepen Werner
Claeys. De naamplaat werd onthuld maar blijft
nog onbeschreven tot de ouders een passende
naam hebben gekozen (volgende week meer
hierover).
In een gezellige reuzetent kende de barbecue
veel bijval. 's Avonds werd in een bomvolle zaal
de trekking gehouden van de tornbola en de sur-
prise (een kruiwagen vol benodigdheden voor in
en rond de woning). Deze werd gewonnen door
het gezin Rik Sticker-Soenen Christine.

Dank Sint-Michielszomertje
Het welslagen van ons schoolfeest is slechts
mogelijk door de inzet van vele mensen.
De directie en de leerkrachten danken nogmaals
de meer dan 100 medewerkers (oud-leerlingen,
ouders, sympathisanten). Hopelijk mogen we bij
een volgende gelegenheid opnieuw op hen
beroep doen. Dank ook aan allen die ons feest
financieel steunden of hun sympathie betuigden
door hun aanwezigheid !

Tombola Sint -Michielszomertje
Van de 250 prijzen blijven volgende winnaars
nog onbekend:
Fiets: 3371
1000 I stookolie : 1958

Tuinmeubel: 709
En verder:
506 524 530 539 544 574 575 594
600 619 656 706 707 717 719 726
727 751 757 767 789 848 851 857
858 862 865 876 879 880 949 ~56
963 1008 1010 1034 1065 1072 1081 1238
1270 1276 1308 1330 1337 1338 1352 1392
1394 1415 1441 1463 1466·1483 1536 1569
1598 1612 1622 163·3 1641 1647 1661 1672
1712 1770 1775 1781 1788 1800 IBi2 1849
1865 1890 1891 1893 1908 1922 1928 1942
1944 1954 1956 1971 1983 1996 2000 2041
2061 2096 2101 2102 2107 2110 2124 2128
2131 2168 2197 2203 2227 2236 2239 2251
2255 2275 2302 2306 2320 2321 2323 2340
2359 2440 2443 2449 2451 2497 2512 2532
2552 2560 2566 2568 2573 2585 2586 2730
2737 2749 2752 2761 2778 2812 2816 2826
2851 2854 2951 2954 2961 2975 2981 2990
3019 3045 3071 3074 3078 3087 3095 3108
3126 3140 3160 3169 3180 3202 3259 3286
3307 3309 3318 3341 3349 3j70 3370 33R2
3396 3419 3423 3457 3469 3486 3489
Prijzen kunnen afgehaald worden in de zaal
Sint-jozef, Alexisplein 17, Proven.
Op donderdag 28 en vrijdag 29 september van
16 u. tot 18 u. Daarna op school. Alexisplein 1'i ,
tijdens schooluren.

Briefke van uw pastoor
W AT MENSEN KUNNEN
Dierbare Parochianen,

Wat mensen kunnen bereiken als ze sarnenwer-
ken, dat is effenaf bewonderenswaardig. Deze
samenwerking tussen leerkrachten, ouders.
vrienden en sympathisanten van onze school,
heb ik kunnen vaststellen met bewondering
vóór, tijdens en na het feest van St.·
Michielszomenje.
Ik heb ze zien dragen en sleuren, ik heb ze zien
pakjes maken, tenten opslaan en afbreken, sau-
sen maken, verlichting aanbrengen, patatten
schillen en groenten verlezen. Ik heb ze zien beo
stellen weg en weer en nog eens lotjes verkopen
in 't zweet hun aanschijns. Ik heb ze zien saucis-
sen braden 4 uren lang in de rook. Ik heb ze zien
staan aan de verschillende spelen jonger en
ouder met verantwoordelijkheid. Ik heb ze zlen
staan aan de bar en maar bestellen, en tassen en
glazen afwassen steeds opnieuw, en tappen was
tappen met plezier zelf gans de namiddag tot
laat in de nacht. En muziek draaien en muziek
spelen, en in stilte lotjes plooien en onvermoeid
maar langs gaan om mensen te bedienen met
een hartelijk woord en met een vriendelijk
gebaar. )a, ja ... ieder uit zijn eigen hoek, dan
kun je niet veel.
Maar samen, dan wordt her een groot sukses.

Dank aan allen. Michel Ollivier , Pastoor









PRIESTER VAN DIENST (29 okt. - 4 nov.)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 3003 91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost tel. 400020 (28-29 okt.)

Vandenberghe tel. 300637 (1 nov.)
Veearts Vandenberghe tel. 388160 (29 okr.)

Goethals tel. 30.02.67 (1 nov.)
Apoteek Taveirne - Woesten

Blanckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te!.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 tel.30 07 58
A. Pareyn, Blokstraat 10 tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure). tel. 4000 11

BRA DWEER tel. 300348-300365-300325

Vrijdag 27 oktober
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (AS)
Zaterdag 28 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Joseph Top, echtg.
v. Maria Vulsteke

Zondag 29 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Achiel Beudaert-
Durant Maria

Maandag 30 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,
pers. int. (M.D.)

Dinsdag 31 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Joseph Top, echtg.
v. Maria Mouten en v. Marie-Madeleine
Storms, echtgte v. Ivan Top

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

Donderdag 2 november - Allerzielen
9 u. H. mis v. overI. Parochianen
Vrijdag 3 november -
Wijding St.-Hubertusbrood in bakkerijen
8 u. H. mis v. overl. ouders

Ons
Parochieblad
Proven
18' Jaargang Nr. 44 26 okt. 1989 Verantw. uitg. Past. Proven. tel. 30.03.91 Druk Schoonaert

Zaterdag 4 november
17 u. Gez. jaarmis v. Richard Dever-
Savaete Regina

Zondag 5 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Rommens-
Lamaire Zulma en v. Gery Peperstraere

Zaterdag en zondag 28 en 29 oktober
In al de missen omhaling voor de missies. Een
omslag wordt aan ieder kerkganger afgegeven bij
het binnenkomen. Uw bijdrage wordt met dank-
baarheid aanvaard. Het wordt gebruikt om het
evangelie te verkondigen en de kerk op te bou-
wen in alle missielanden. Veel mensen geven
liefst aan een missionaris die ze kennen. Dat is
mooi. Maar er zijn zovele noodlijdende missio-
narissen die geen rijke vrienden hebben om te
helpen. We moeten ook met deze armsten soli-
dair zijn. Daarom vertrouwen we onze milde gift
toe aan de Pauselijke missiewerken die best
weten waar de nood het grootst is.

Monseigneur E.). De Smedt wordt 80 jaar
Op maandag 30 oktober aanstaande wordt Mgr.
De Srnedr 80 jaar. God zij dank dat hij nog, jong
van hart en geest, onder ons mag zijn.
Gedurende 32 jaar was hij de ijverige en onver-
moeibare bisschop, de bezieler en enthousiaste
voorganger.
Overal was hij aanwezig, op alle parochies, ruste-
loos. Voor iedereen had hij vriendelijke aan-
dacht: voor jong en oud, groot en klein, ziek en
gezond. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk.
Zijn welsprekendheid trok duizenden leken op
gang tot inzet voor de Kerk. Maar de bisschop
kon ook luisteren, aandachtig en welwillend,
troostend en bemoedigend. Hij was werkelijk de
ziel van het bisdom Brugge, een onweerstaan-
bare baanbreker die steeds zijn medewerkers ver-
wees naar de krachtbron waaruit hij zelf zijn in-
spiratie en zijn geestdrift putte: de verbonden-
heid met de Heer.
Het zou dan ook aangenaam zijn voor Mgr. De
Smedr dat vele mensen uit onze parochie of
school, of rusthuis, of verenigingen zelf, of
kloostergemeenschap, hem tegen 30 oktober een
simpel kaartje sturen met gelukwensen voor zijn
80' verjaardag. Op volgend adres:

Mgr. E.]. De Smedt
Naaldenstraat 13
8000 Brugge

Verloren
Bril met zonneglazen in rode étui. Wil terug
bezorgen in de pastorie.

Gevonden
In de Obterrestraat : paternoster (wit van kleur).
Terug te bekomen in de pastorie.

B.GJ.G.
De jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats
op zaterdag 4 november om 19 uur in zaal "St.-
Elooi' '. Op het programma : ontspanningsfilm
voor gans het gezin, aanvraag spoorkaarten, ver-
nieuwing lidgeld, uitdeling bonnenboekjes, ... ~

\Oudstrijders 1940-1945
Algemene vergadering
Op zondag 5 november om 18.30 u. in zaal "St.-
Elooi". Hernieuwing abonnement "Strijders-
blad". Lidgeld 1990. Inschrijving voor de maal-
tijd op 11 november 1989.

ll-novemberviering 1989
9.30 u.: verzameling aan de Blekerijweg
9.45 u. : optocht met het Muziekkorps naar de
kerk

10 u. : Plechtige dienst voor de overledenen
van beide oorlogen

11 u. : Receptie zaal St. -Jozef
13 u. : Middagmaal in de zaal St. -Elooi
16 u. : Gezellig samenzijn en prijskaaning
De dames worden eveneens uitgenodigd om
aanwezig te zijn op de receptie en deel re nemen
aan het middagmaal.

Briefke van uw pastoor

TER OVERWEGI G I

Dierbare Parochianen,

We zijn soms al te voorzichtig in het geven.
Laten we even nadenken op hetgene volgt :
"Pas op en wacht u voor alle hebzucht," sprak
Jezus, "want geen enkel bezit, al is dit nog zo
overvloedig, kan uw leven veilig stellen."
Hij vertelde hun de volgende gelijkenis:
"Het land van een rijk man had een grote oogst
opgeleverd. Daarom overlegde deze bij zich-
zelf: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte
om mijn oogst te bergen. En hij zei: Dit ga ik
doen : ik breek mijn schuren af en bouw gro-
tere: daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan
koren bergen. Dan zal ik rot mijzelf zeggen:
Man, je hebt een grote rijkdom liggen, voor
lange jaren; rust nu uit, eet en drink en geniet
ervan I Maar God sprak tot hem : Dwaas I Nog
deze nacht komt men je leven van je opeisen; en
al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor
wie zijn die dan ? Zo gaat het met iemand die
schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is
bij God."


















