
PRIESTER VAN DIENST (v. 6 tot 12 jan)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (5-6 jan) tel. 38 87 55
Veearts Vulsteke (6 jan) tel. 3341 17
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te!.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te!.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te!.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KlNESITHERAPlE :
A. Dekersgieter. Obterrestr. 74 te!.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 4 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 januari
17 u. Gez. mis v. Margriet Viane, echt-
gte. v. Henri Kerckhof, vw. buren,
vrienden en kennissen

Zondag 6 januari - Driekoningen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Alidor Durant-Tru-
yaert Leonie

Maandag 7 januari
8 u. H. mis v. bijz. over!. vwo
vrienden en kennissen (V.D.)

Dinsdag 8 januari
8 u. H. mis v. over!. echrg. en zoon
Woensdag 9 januari
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Donderdag 10 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot v.
genezlOg

Vrijdag 11 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 januari
17 u. 6· Gez. 6-wekenmis v. Alben Van-
doolaeghe, wedn. v. Anna Top. echtg.
v. Maria Couture

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang NT. 1 3 januari 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Zondag 13 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Demol,
echtg. v. Simonne Degraeve.

Geboorte
Angelique Feburier, d.v. Hervé en Sandy Pee-
queux, Provenplein 43, Proven (geb. te Pope-
ringe op 27 dec. '90).

Hernieuwing van abonnement op "Ons
Parochieblad Proven"
Er moeten nog enkele plaatsen bezocht worden.
Ik probeer dit zo vlug mogelijk te doen. Het aan-
tal abonnementen zal wat hoger zijn dan verle-
den jaar door nieuwe woningen. Dank voor uw
steun.

Na de Kerstnachtmis
Na de.Kersmachrmis pastnet dat we een woord
van dank uitspreken tegenover allen die meege-
werkt hebben aan onze mooie nachtmis in de
vooravond van Kerstdag. De kinderen hebben
uitstekend het mooie kerstspel opgevoerd. Men
ziet de ouders met welbehagen en met voldoe-
ning kijken naar de levende kerststal en naar hun·
eigen kinderen die meevieren en de mooiste
kerstliederen meezingen. M en toe vulde .. De
volksvreugd" onze kerk met stemmige kerstrnu-
ziek, proficiat, tien op tien. Dank ook aan Cyriel
om zijn inleidende predikatie, aan het kerkper-
soneel om het oppoetsen van de kerk en meteen
ook aan de schenkers van bloemen en niet in het
minst ook aan allen voor hun zeer gewaardeerde
aanwezigheid. De omhaling op kerstdag bracht
de mooie som op van 25 000 fr. Met mijn welge-
meende dank. De pastoor.

Vandaag
Donderdag 3 januari, vandaag, vertoont de
Bond van Grote en van Jonge Gezinnen twee
films in "Het Rozenhof' ' :
14 u. (tot 1).45 u.) : Pim de pinguin

- 16.30 u. (tot 18.30 u.) : The neverending story

Een aanbeveling van de K.A. V.
.. The color purple "; een film waarin emancipa-
tie een hoofdrol speelt. Deze filmavond gaat
door op 7 januari om 20 u. in De Gilde, Rek-
hofstraat , Poperinge.

K_S.J.-nieuws
De leiding van KSJ gunt iedereen de beste wen-
sen voor het nieuwe jaar. Een jaar dat voor ons

start met een playback-show op 12 januari. Ie-
dereen, zowel jong als oud, kan nog inschrijven
bij Veerle Hauspie, Obterrestraat 17, tel.
057/30024l.
Vrijdag om 14 u. is er samenkomst voor de KSJ-
leden die een playback-nummertje wensen voor
te bereiden. De eerstvolgende aktiviteiten vin-
den plaats op 20 en 27 jan. en 10 febr.

Te onthouden
Op zaterdag 9 en zondag 10 februari houdt de
Vrije Basisschool haar jaarlijkse pannekoeken-
kaarring.

Over de spreuk van de Bond zonder Naam
Niet piekeren,

Kop-zorgen vermoeien het hart
Draag zorg voor je hart. De kwaliteit van je hart
bepaalt de kwaliteit van je leven. Lichamelijk is
.dat.zo. maar meer nog ge!~t~.liiL Als ie door de
ontgoochelingen en de tegenslagen van het leven
je laat wegzinken in zorgen. is dat dodelijk voor
je hart. Je interesse voor het mooie. het goede in
het leven gaat kwijnen. Je hart koelt af en je
loopt gevaar een wandelende ijskast te worden.
Je begint te piekeren. Je hoofd wordt zwaar, zó
zwaar dat je hart het nauwelijks dragen kan. Er is
niets wat je hart zo vermoeien kan als kopzorgen
en je krimpt van de kou. Je voelt geen menselijke
warmte meer.
Hou je hart op temperatuur,
Dan wordt 1991 een goed en gezond jaar!

Leren feesten
Het feest wordt niet bepaald door rijke en dure
kado's of door de titels van de genodigden. Het
feest sterft in overvolle tafels en is zo leeg als de
lege flessen overal waar mensen oververzadigd en
zat de nacht ingaan. HET FEEST VAN MENSEN
MET MENSEN IS GESLAAGD IN HET ZICH
FIJN VOELEN BIJ ELKAAR ROND EEN
SOBERE TAFEL IN DE GEZELLIGHEID, DE
GUUE LACH, IN DE SPO TANITEIT EN DE
HARTELIJKHEID .

Zalig en Gelukkig Nieuwjaar
Aan alle lezers van ons parochieblad wensen wij
een jaar van vrede en voorspoed, van gezondheid
en werkgelegenheid, van vernieuwd geloof en
levensmoed.
"Moge de Heer U zegenen en U behoeden!
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u
spreiden en u genadig zijn ! Moge de Heer zijn
gelaat naar u keren en u vrede schenken."



PRIESTERVAN DIENST (v. 13 tot 19 jan)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 Ol 84
GENEESKUNDIGE ZONDAG DIENST
Dokt. Geeraert (12-13 jan) tel. 4005 55
Veearts Busschaert (13 jan) tel. 44 53 63
Apoteek
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te!.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: te!.30 04 31 (M. Deschurtere)
POPERINGE: te!.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 36)-300 325

Vrijdag 11 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 januari
17 u. 6" Gez. 6-wekenmis v. Albert Van-

doolaeghe, wedn. v. Anna Top, cchtg.
v. Maria Couture

Zondag 13 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Demol,

echtg. v. Simonne Degraeve
Maandag 14 januari
8 u. H. mis v. over!. echtg , (G.L.)
Dinsdag 15 januari
8 u. H. mis v. over!. echtg. en zoon
Woensdag 16 januari
8 u. H. mis v. over!. fam. (G.D.)
Donderdag 17 januari - H. Antonius
8 u. H. mis v. over!. schoonbroer
Vrijdag 18 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 januari
17 u. Gez. mis v. Valère Desmyttere-De

Baene Judith, vwo buren, vr. en kenn.
Zondag 20 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Maurice Deprey, echtg.

v. Maria Pacco, vw vr. en kenn.

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 2 10 januari 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Geboorte
Karen Vaneeckhourte , d.v. Geert en Marleen
Baes, Molendreef 30, Proven (geb. te Poperinge
op 4 jan. '91).

In de Heer ontslapen
Maria Keygnaert, wed. v. Cyriel Sohier, overI. te
Proven op donderdag 3 jan. '91 in de leeftijd van
86 j. en die woensdag 9 jan. '91 om 10 u. te Pro-
ven werd begraven.

Bij schoenmaker Noël
Grote Reklameverkoop tot 4 febr.

Playback-show van KS}
Zaterdag om 19.30 u. in zaal Sint Elooi vindt er
dé Provense Playback-show plaats. Een tiental,
overwegend Provense deelnemers brengen hun
beste playback-talenten op de planken. De KS]-
leiding zorgt ondertussen voor enkele grappige
noten. Daarna komt de mooie Angie Halloway
uit Woesten zingen die haar carrière ook gestart
heeft in de playback en soundmix. De toegang
bedraagt 60 fr.

Repetitie playback
Voor de deelnemers is er zaterdag om 14 u. de
mogelijkheid om hun playback-nummertje te
repeteren in de zaal Sint Elooi.

Geboorten Proven 1990.
1. Devos Lies(Pop., 3 feb. '90), d.v. Patriek en

Debaene Rita, Blokstraat 2.
2. Vandromme Lander (Pop., 4 mei '90), z.v.

Georges en Brunfaut Marianne, Blekerijweg 3.
3. Viane Willem (Pop., 4 mei '90), z. v. Rudi

en Pareyn Marcelline, Roesbruggestraat 19.
4. Clauw]eroen (Pop., 4 mei '90), z.v. Patriek

en Pacco Carine, Blekerijweg 8.
5. Hiele Acno (Ieper, 15 mei '90), z.v. Danny

en Deleforttie Maureen, Blasiusstraat 101.
6. Descamps Leen (Pop, 20 mei '90), d.v. Marc

en Quaghebeur Cecile, Couthoflaan 15.
7. Vanhee Acne (Pop., 21 mei '90), z.v.

Danny en Notredame Martine , Blokweg 10.
8. Pareyn Lies(Pop., 10 aug. '90), d.v.]acques

en Monsy]aniçque, Obterrestraar 4.
9. Desmadryl ]asper (Ieper, 10 aug. '90), z.V.

Wim en Lejeune Hilde, Blokweg 3.
10. Lanoye Miguel (Ieper 12 aug. '90), z.v. Lie-
ven en Vantomme Ilde, Blokstraat 5.
11. Verhaeghe Liesbet (Ieper, 20 aug. '90), d.v.
Pol en Clarebout Marleen, Terenburgseweg 15.
12. Debeer Sarah (Pop., 24 aug. '90), d.v. Luc
en Notebaert Carine, Couthoflaan 17.
13. Dever Alvaro (Pop., 5 sep. '90), z.v. Michel
en Quaghebeur Paula, Blekerijweg 54.
14. Vanbeveren Arne (Pop., 19 nov. '90), z.v.
Bart en Dekervel Christine , Uilegatstraat 9.
15. Borra Benny (Pop., 17 dec. '90), z.v. Wil-
fried en Dedeyne Marijke, Roesbruggestraat 14.

16. Wyffels Thomas (Kortrijk, 19 dec. '90), z.v.
Rik en Vansteenkiste Ann, Courhoflaan 31.
17. Torrez Pieter (Pop., 20 dec. '90), z.v. ]osé
en Derycke Caroline, Obterrestraat 13.
18. Feburier Angélique (Pop., 27 dec. '90), d.v.
Hervé en Pecqueux Sandy, Provenplein 43.

8.GJ.G. Proven - Kinderoppasdienst
Vanaf 1 januari '91 zijn de tarieven van de kin-
deroppasdienst, in samenspraak met het gewest
Poperinge, wat verhoogd.
- dagtarief (voor 24 u.) : 60,- per uur.
- nachttarief (na 24 u.) : 80,- per uur.
- forfait voor overnachting (vanaf 24 u.) : 180,-
- minimumprest.: 180,- voor minder dan 4 uur.

Grote koffiekaarting
Op zaterdag 12 jan. vanaf 19 u. en zondag 13
jan. vanaf 10 u. en 16 u. gaat de jaarlijkse kaar-
ring door t.v.v. de kerstverlichting in de Obter-
restraat en dit in zaal 't Rozenhof.

Milac met de week van de Soldaat
In de week van 2-1o-februari 1991 organiseert
Milac voor de 44" keer de week van de soldaat.
Met als slogan SOLDE.
Op zondag 3 februari 1991 om 9.30 u. is er een
eucharistieviering in de St.-Bertinuskerk. Langs
deze weg zijn alle dienstplichtigen met hun
familie van harte uitgenodigd.
De boekjesverkoop Extra Rantsoen ten voordele
van de miliciens van Groot Poperinge vindt
plaats tijdens het weekend van 10 en 11 febr.

Uitslag trekking "Koop in uw dorp".
100 fr. de loten eindigend op 941
200 fr. de loten eindigend op 288 en 522
Winnen 500 fr. de nummers:

100.562 200.285
101.642 215.421
115.251 218.723
116.472 232.358
128.890 241.905
128.949

Winnen 1.000 fr. de nummers:
118.544 217.013
126.616 223.944

Wint 5.000 fr. nr. 126.107
Wint 10.000 fr. nr. 152.823
Wint 20.000 fr. nr. 227.786
Alle prijzen bestaan uit waardebons, af te halen
bij Paul Top of ]ean-Marie Vandamme.
KINDERTOMBOLA
Puzzel : de nummers eindigend op :

0099 0648 4577 5397
Stripverhaal : de nummers eindigend op :

0588 2094 2538 3982
5087 7887 8797 9946

Deze naturaprijzen dienen te worden afgehaald
bij drukkerij Schoonaert, Bergenstraat 16 te
Roesbrugge.

303.496
325.346
329.674
333.232
346.460

315.116



PRIESTER VAN DIENST (v. 20 tot 26 jan.)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 3003 91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune tel. 400192 (19-20 jan)
Veearts Goethals tel. 3002 67 (20 jan)
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te!.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te!.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
K1NEStTHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 18 januari
8u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 januari
17 u. Gez. mis v. Valere Desmyttere-

De Baene Judith vw. Buren, Vrienden
en Kennissen

Zondag 20 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Maurice Deprey, echtg.

v. Maria Pacco vwo Vrienden en Kenn.
Maandag 21 jan. - H. Agnes
8 U. H. mis V. over!. echtg. (G.L.)
Dinsdag 22 januari
8 U. H. mis V. over!. fam. (G.D.)
Woensdag 23 januari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,

genezmg
Donderdag 24 januari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot

uit dank
Vrijdag 25 januari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 januari
17 U. 6' Gez. 6-wekenmis V. Alben Van-

doolaeghe, wedn. V. Anna Top, echtg.
V. Maria Couture.

Zondag 27 januari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
20' jaargang Nr. 3 17 januari 1991 Verantw. uirg. Pasroor Proven, rel. 3003 91 . Druk. Schoonaerr

10 u. 6< Gez. 6-wekenmis V. Margriet
Vermeulen, wedn. v. Richard Vaneen-
terghem, echtgte V. Paul-Omer Vamen-
terghem

Gevonden
Gouden medaillon "Waterman - Xavier".
Gevonden in zaal "Sint-Elooi".

Geboorte
- Els Sticker, d.v. Rik en Christine Soenen, Bla-
siusstraat 87, Proven. (geb. te Poperinge 10
januari 1991).

Overlijdens Proven 1990
1. Verbrigghe Margarita 84 j. 13.01

echrg. Cam bier Camille Provenplein 28
2. DeryckeJulia 92 j. 13.02

wed. RappeletJules Poperinge
3. Defrancq Anna 73j. 21.02

wed. Decaesteker Valère En. Mazemanlaan 5
4.StaelenMadeleine 90j.17.02

wed. Joos Sylvain Elverdinge
). Verbrigghe Angèle 85 j. 23.02

wed. Clays Georges Provenplein 28
6. Cappoen René 83 j. 01.03

echrg. Facon Emma Blasiusstraat
7. Vandoolaeghe Alben 72 j. 26.03

wedn. Top Anna Eekhoute 25
8. Declerck Gery 86 j. 14.05

wedn. Leroy Maria Blekerijweg 58
9. DemolderJulia 77 j. 16.05

wed. Lucas André Provenplein 28
10. Gruwez Michel 77 j. 19.05

echtg. Fockenoy Maria Roesbruggestraat 22
11. QuaclaeysJerome 66 j. 22.05

zn. Jules en Billiaert Maria Provenplmein 17
12. Destadsbader Solen ge 70j. 23.05

wed. Ysaert Manrits Provenplein 17
13.SuffysMargarita 93j. 28.05

wed. Devos René Couthoflaan 5
14. Cambier Camille 92 j. 06.06

wedn. Verbrigghe Margarita Provenplein 28
1). Notredame Marcel 83 j. 20.06

wedn. Dewancker Agnes Provenplein 11
16. Viane Margareta 68 j. 25.06

wed. Kerckhof Henri Uilegatstraat 1
17. Wyckaert Camille 74 j. 29.06

Z. Camille en Deroubaix Maria Couthofln. 19
18. Allerrneersch Noël 44 j. 10.07

Echrg. Gykiere Marinda Canadaweg 32
19. Duflos Irma 77j.24.07

d. Desiré en Scharre Glemase Blekerijweg 43
20. Sergier Maurice 81 j. 23.08

wedn. Lejeune Germana Provenplein 28
21. MyllevilieJules 75 j. 14.08

echtg. Depoorter Martha Reningestraat 17
22. Dumon Mauritia 91j. 21.09

wed. Maerten Nestor Provenplein 28

23.LuyssenPalma 81j. 22.09
d.Jéröme en Deprey Emma Provenplein 28

24. Desodt Marcel 52j. 08.11
z, Leopold en Smagghe Godelieve Roesbrstr.

25. Covernaeker Alice 77 j. 20.11
wed. Danneel Lucien Blekerijweg 30

26. Leynaert Mauritius 78 j. 01.12
wedn. Bulckaert Laura Canadaweg 34

27. Declerck Victor 96 j. 06.12
Z. Francis en Dehouck Zenobie Provenpl. 28

Kaarting kerstverlichting Obterrestraat
Winnende nummers van de gratis tombola :
1019 1068 1144 1166 1254 1261 1289
1360 1399 1401 1456 1513 1525 1649
1670 1729 1779 1851 1859 1903 2004
Het juiste gewicht van de hesp was 4594 gram.
Werd gewonnen door Lucien Gysel.
Aan allen hartelijk dank.
Prijzen af te halen bij Frans Hauspie , Obterre-
straat 17.

K.SJ. dankt
Vorige zaterdag werd er in een volle zaal schitte-
rend geplaybackt door kandidaten uit Proven en
andere streken van het Vlaamse land. Voor het
succes van deze avond danken wij heel gemeend
alle playbackers, de jury, alle Provense hande-
laars en sponsors en ieder die er aanwezig was of
gewoon een kaartje kocht.
In het bijzonder zeggen wij onze dank aan Linda
en Danny van de zaal Sint Elooi voor hun grote
hulp.

K.S.) .-nieuws
Zondag is er activiteit voor de leden van 14 tot
16.30 U. Sjaaltje niet vergeten!
Leiding komt zaterdag om 14 U. samen.

Cursus K.V.L.V.
Onze cursus breien gaat door in "Sint Elooi".
We breien een "eenvoudige trui met modieuze
versieringen". Deze lessen gaan door op dinsdag
22 en 29 jan., 5 ·12 - 19 - 26 febr., om 13.30 u.
Ook niet-leden zijn welkom. Prijs: 250 fr. Wil
zo vlug mogelijk inschrijven bij Simenne
Deprey, tel. 33 43 22.
De cursus gaat enkel door mits voldoende vooraf
ingeschreven deelnemers.

Resultaat 11.11.11.
De verkoopaktie van prentkaarten en stickers en
de steun via giften ten voordele van het
11.11.11.-projekt "Arbeidsvorming in Visayas"
(Filippijnen) leverden dit jaar een totaalbedrag
op van 140.510 fr. als volgt verdeeld per deelge-
meente: Abele: 5.480 fr. - Haringe : 5.810 fr. -
Krornbeke : 4.500 fr. - Poperinge: 71.770 fr. -
Proven: 16.520 fr. - Reningelst : 20.930 fr.
Roesbrugge : 5.200 fr. - Watou : 10.300 fr.



PRIESTER VAN DIENST (v. 27 tot 2 feb)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (26-27 jan) tel. 38 87 55
Veearts Vandenberghe (27 jan) tel. 38 81 60
Apoteek
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PRQVEN : te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHER.l\.l'lE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 25 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 januari
10 u. P!. Begrafenis v. Jean Menu, echtg.
v. Maria Degraeve

17 u. Gez. mis v. Albert Vandoolaeghe,
wedn. v. Anna Top, echtg. v. Maria
Couture

Zondag 27 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Margriet Ver-
meulen, wed. v. Richard Vanrenter-
ghem, echtgte. v. Paul-Omer Vanren-
terghem

Maandag 28 januari
8 u. H. mis v. over!. broer (LW.)
Dinsdag 29 januari
8 u. H. mis v. over!. ouders en fami.D)
Woensdag 30 januari
8 u. H. mis v. Godd. Vzheid en Broeder
Isidoor (A.C.) f

Donderdag 31 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot v.d.
vrede

Vrijdag 1 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 februari
17 u. Gez. mis v. Jules Mylleville,
echrg. v. Martha Depoorter vw de Geb.

Oos
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 4 24 jan. 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Zondag 3 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. I' Gez. 6-wekenmis v. Camiel
Wyckaert, z.v. wijlen Isidoor en Marie
Deroubaix

In de Heer ontslapen
Jean Menu, echtgenoot van Maria Degraeve,
overl. te Poperinge maandag 21 jan. '91 in de
leeftijd van 89 j. en die zaterdag 26 jan. '91 om
10 u. te Proven wordt begraven.

Ik hoorde van iemand zeggen
Hij had 's morgens op de radio geluisterd naar
de eerste nieuwsberichten over de oorlog in Irak.
"Meneer paster" , zei hij, "ze zyn ekê etwoar an
begunn". Hoe, wanneer en waar eindigt dat ?
Een wereld die niet bidt is een wereld die vecht.
GEBED VOOR DE VREDE:
God, Gij doordringt al wat leeft met uw licht.
In U kv-rn..Jxw.egeJLen zijn wij.
Wij bidden U om bescherming
voor de volkeren in het Midden-Oosten
en de Golf die met oorlog zijn bedreigd.
Wij bidden speciaal
voor de politieke leiders en de volkeren.
Verlicht hun geest en vervul hun hart
met de kracht van uw liefde en vrede.
Inspireer hun beslissingen
zodat de crisis in het Midden-Oosreru
vreedzaam en rechtvaardig wordt opgelost.
Leid hun daden zodat alle burgers en
soldaten in het gebied van de Perzische Golf
gevrijwaard worden van onheil en oorlog.
Mogen alle volkeren van de wereld leren
wandelen op uw wegen van
gerechtigheid, liefde en vrede. Amen.

Huwelijken 1990
1. Poperinge, 26 januari

Serryn Roland, Provenplein 7 en D'Ooghe
Sylvie, Provenplein 7

2. Langemark-Poelkapelle, 9 februari
Brysbaert Johan, Roesbruggestraat 15 en
Butaye Annick, Langemark-Poelkapelle

3. Poperinge, 7 april
V;rneeckhoutte Geert, Heuvelland en
foaes ~arleen, U!legatstraat 4v.' Popennge, 5 met
Scharre Danny, Obterrestraat 8 en
Devroedt Linda, Obterrestraat 8

5. Lo-Reninge, 23 mei
Demuynck Eric, Uilegatstraat 10 en
Snick Katrien, Lo-Reninge

6. Poperinge, 8 juni .
Neuveille Patriek. Steenvoordestraat 31 en
Notredame Nancy, Bn. MazemanlaanIö

7. Poperinge, 9 juni !
D'Haenen Kris, Kruisbooglaan 16/5 en

Leys Karhy, Bn. Mazemanlaan 17
8. Poperinge, 4 juli

Vanbecelaere Kris, Lo-Reninge en
Verdonck Nadine, Obterrestraar 10

9. Wervik, 20 juli
Delanore Rik, Couthoflaan 23 en
. Degroote Christine, Wervik

10. Poperinge, 18 augustus
Spenninck Geert, Jagerstraat 12 en
Camerlynck Kristien, Momefoulstraat 2

11. Alveringem, 8 september
Degraeve Marc, Blekerijweg 50 en
Stekelorum Carmen, Alveringem

12. Koksijde, 3 november
Menu Peter, Blekerijweg 31 en
Marrannes Kristien. Koksijde

13. Vleteren. 26 oktober
Devos Mark, Molendreef 8A en
Berquin Q.orine, Vleteren

14. Poperinge, 17 november
Feburier Hervé, Blekerijweg 58 en
Pecqueux.Sandy.dslekerijweg 58

15. Poperinge, 28 december
Notredarne Ferry, Bn. Mazemanlaan 16 en
Haezebrouck Hilde, St-Pieters-Leeuw

Pannekoekenkaarting
Traditiegetrouw richt de Vrije Basisschool een
kaarting in tijdens het eerste weekend van de
krokusvakantie. Er wordt gekaart in de zaal
"Sint-Jozef" op zaterdag 9 febr. vanaf 19 u. en
op zondag 10 febr. russen 10.30 en 13 u. en
vanaf 17 u. Wie wint, ontvangt weer Beau-
voordse pannekoeken, want die vallen elk jaar in
de smaak. Daarnaast is er een reuze-altijd-prijs-
enveloppetrekking met waardevolle prijzen. De
opbrengst van deze aktiviteiten komt integraal
ten goede aan de Provense schooljeugd.

K.SJ.-nieuws
Volgende zondag komen sloebers, kastaars en
jimmers om 14 u. tot 16.30 u. weer bij elkaar in
ons lokaal. Bij goed weer gaan jimmers op "oor-
logspad" en dit vereist een kledij dat goed warm
is en vuil mag zijn. Verder is er KSJ-activiteit op
10 en 17 februari. Voor de leiding is er zaterdag
om 14 u. een voorbereidende vergadering.

Verloofdenwerking Dekenij Poperinge
Verloofdendag op zondag 3 maart van 9.30 tot
17.30 u. in "Parsifal", Westouter.
Verloofdenavond op vrijdag 19 april van 19 tot
22 u. in de BLO-zaal, Rekhof. Poperinge.
Inschrijven bij Luc en Marleen Coene-Debrock,
Landingstraat 23, 8908 Vlamertinge,
057/20 57 15.

O.L.Vrouw van de Grot
O.L.Vrouw van de vrede, wij nemen tot U onze
toevlucht. hid voor ons en schenk ons de vrede.



PRIESTER VAN DIENST (v. 3 tot 9 feb)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (2-3 feb) tel. 30 03 38
Veearts Vulsteke (3 feb) tel. 334117
Apoteek Vanacker
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel.êü 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te!.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te!.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 1 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 februari
17 u. Gez. mis v. Jules Mylleville, echtg.

v. Martha Depoorter vw. de geburen
Zondag 3 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 1e Gez. 6-wekenmis v. Camiel Wy-

ckaert, z.v. wijlen Isidoor en Marie
Deroubaix

Maandag 4 februari
8 u. H. mis v. over!. broer (I.W.)
Dinsdag 5 februari
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.(MD)
Woensdag 6 februari
8 u. H. mis v. over!. echtgte. (M.D.)
Donderdag 7 februari
8 u. H. mis t.e.v, O.L.V. v.d. grot v.d.

vrede
Vrijdag 8 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 februari
17 u. Gez. mis v. René Cappoen, echtg.

v. Emma Facon. vwo de geburen

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Ne. 5 31 jan. 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Zondag 10 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Vanden-

broucke, echtg. v. Julia Samyn

Tot kind Gods gedoopt
Arne Vanbeveren, z.v. Bart en Christine Deker-
veI, Uilegatstraat 9, Proven.

Ouderavond KLJ Proven
We nodigen U allen uit op zaterdag 2 februari
om 20 u. in zaal Sint Elooi. Inkom 100 fr., kin-
deren 20 fr.

Naaikursus K.A.V.
In het cultureel centrum te Ptoven, 5 lessen van
3 uur.
Op volgende data: 19 en 26 februari en 5, 12 en
19 maart. Prijs: leden K.A.V. = 300 fr. , niet-
leden = 550 fr. Inlichtingen bij Rogette Devos,
Obterrestraat, Proven, tel. 3006 20.

K.S.J.-nieuws
Dit weekend is er geen enkele K.S.J.-activiteit.
Wel maken we reeds afspraak voor het volgende
weekend van 10 februari.

Christenen en moslims
In ons land wonen er momenteel meer dan
300.000 moslims. Hierdoor is de ISLAM nume-
riek de tweede grootste godsdienst geworden in
België, na het katholicisme: er wonen namelijk
méér moslims binnen onze grenzen dan protes-
tanten of joden.
We kunnen het niet ontkennen, wij dragen véél
vooroordelen in ons hart tegenover deze mensen.
Christenen zijn daar geen uitzondering op. Hoe-
wel we moeten toegeven dat we zo bitter weinig
van mekaar weten. Vooroordelen komen in grote
mate voort uit angst voor het onbekende. Bewust
of onbewust voelen wij ons dan bedreigd in onze
eigen verworven' rechten.
"ISLAM" betekent "overgave" in de zin van
"vertrouwen en beschikbaarheid". Het is de
grondhouding van de vrome moslim tegenover
God.
"MOSLIM" is een verleden deelwoord afgeleid
van islam en betekent : degene die zich op God
verlaat, hij die zich vertrouwvol schikt naar Gods
welbehagen.
Wij bidden deze maand voor wederzijds begrip
russen christenen en moslims.

Bidden voor vrede
Onze bisschop vraagt dat elke week een gebeds-
wake met H. Mis zou gehouden worden om een

spoedig einde van de oorlog en een rechtvaardige
vrede in de Golf en in het Midden-Oosten af te
smeken. Wij nodigen U vriendelijk uit om elke
vrijdag in de winterkapel te 8 u. de H. Mis te
komen bijwonen met een gezamenlijk gebed
voor de vrede.

Foto's Sint Maarten
De foto's van Sint Maarten die door bepaalde
ouders bijbesteld werden, zijn vanaf heden te
bekomen in café, ,Het Rozenhof ' .

Prins Karnaval
Op zaterdag 23 februari wordt in de feestzaal
van De Lovie de 1ge Prins Karnaval van de Lan-
delijke Pleuren verkozen. Margriet Hermans is
de eregaste van ons denderend karnavalfeest.
Onze kandidaat Dirk Devos hoopt met de steun
van alle Provenaars de Prinsentitel opnieuw naar
Proven te brengen. .
Toegangskaarten aan 120 fr. zijn nog steeds bij
de Provense kandidaat te verkrijgen.

Pannekoekenkaarting
Op zaterdag 9 februari en zondag 10 februari
richt de Vrije Basisschool traditiegetrouw haar
tweedaagse kaarting in. U kunt er weer lekkere
Beauvoordse pannekoeken winnen.
Tevens is er ook gelegenheid om in gezellige
sfeer een glaasje te drinken, een fijn belegd
broodje te smullen en uw kans te wagen bij onze
altijd-prijs enveloppetrekking .
Voor de kinderen worden ononderbroken teken-
en animatiefilmpjes vertoond.
De opbrengst komt volledig ten goede aan onze
Provense schooljeugd.

Werelddag melaatsen op 2 en 3 februari
De Damiaanaktie vraagt op onze financiële
steun voor het project van lepra bestrijding in de
sloppenwijken of slums van BOMBAY. Deze
gigantische stad, 22 km lang en 5 km breed, is na
Calcutta de grootste stad van India en herbergt
10.000.000 inwoners, waarvan 100.000 melaat-
sen. In die stad is niet genoeg plaats voor ieder-
een, niet genoeg werk, niet genoeg voedsel.
Velen komen dan ook terecht in de krottenwij-
ken. Daar is meestal geen stromend water, geen
electriceir, geen sanitaire voorzieningen. Het
hoeft geen betoog dat deze omgeving de haard is
voor vele ziekten, waaronder lepra.
Een team van gezondheidswerkers en dokters
trekken dagelijks de slums in op zoek naar
nieuwe patiënten. De opgespoorde zieken wor-
den behandeld in een medisch centrum. Voor
hen de omhaling om zaterdag en zondag a.s. in
al de missen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 10 tot 16 feb)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 Ol 84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (9-10 feb.) tel. 40 00 20
Veearts Busschaert (10 feb.) tel. 44 53 63
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: teUO 04 31 (M. Deschutrere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 8 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 februari
17 u. Gez. mis v. René Cappoen, echtg.

v. Emma Facon VWode geburen
Zondag 10 februari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Robert Vanden-

broucke, echrg. V. Julia Samyn
Maandag 11 februari
8 U. H. mis V. overI. broer (l.W.)
Dinsdag 12 februari
8 U. H. mis V. overl. echrgre. (M.D.)
Woensdag 13 februari - Aswoensdag
8 U. H. mis V. overl. ouders en fam.(MD)
Donderdag 14 februari
8 U. H. mis t.e .v. O.L.V. v.d. grot, v.d.

vrede
Vrijdag 15 februari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 februari
17 U. Gez. jaarmis V. David Lefevere. Z.V.

Jacques en Gisèle Goudenhooft
Zondag 17 februari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Maurice Deprey, echtg.

V. Maria Pacco, vwo vr. en kennissen

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 6 7 febr. 1991 Verantw. uirg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Woensdag 13 februari - Aswoensdag
is de eerste dag van de 40-daagse vasten. Op die
dag kunnen we ons in de winterkapellaten teke-
nen met as, en kunnen we proberen wat minder
te eten.

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

Hoe de vastenkalender gebruiken ?
Dit kunt u lezen op de eerste bladzijde van de
vastenkalender juist vóór aswoensdag 13
februari, onder de titel: "een huislirurgie met
de vastenscheurbundel " .

Aandacht
De eerste bladzijde van de vastenkalender is de
bladzijde waar dat meisje op staat met een last
op haar hoofd: "Kies het zij spoor". Voor een
goed gebruik: lees de achterkant van de tweede
bladzijde. De dagen en de data zijn verticaal
gedrukt.

In de hemel was geen bier
Voor de derde maal richten we met de Oktober-
kermis '91 een tentoonstelling in. Ditmaal wordt
het een kroegentocht in beeld doorheen het lan-
delijke Proven anno 1930. We vertrekken "In de
landman" bij Fons Norredame en drinken na
heel wat belevenissen onderrneer in café "De
Fonteyne" bij Martha Dewippe, een laatste pint
in de "Vlaamse Leeuw". Een weergave van het
rijke Provense caféleven in al zijn facetten. Der-
gelijk initiatief vraagt heel wat werk, daarom
moeten we tijdig beginnen. Wie wenst te helpen
neme contact op -met Guido Berten of Hubert
Bal. Alles kan dienen, een oude foto, een pittige
anecdote, oude gebruiksvoorwerpen ... Teksten
en gegevens zullen nadien gebundeld worden in

een brochure getiteld "In de hemel was geen
bier". Het feestcomité.

K.R Gepensioneerden
Uitslag van de kaarring van 24 januari. 91 deel-
nemers, 6 wonnen 3 partijen: Deschilder A.
356; Vanlerberghe G. 329; Vercruyse M. 327;
Coene R. 321; Temperville M. 280; Ganne M.
266. Volgende kaarring op donderdag 14
februari.

Herberg Canada - Hutsepotavond
Vrijdag 15 en zaterdag 16 februari vanaf 18.30.
Hutsepot zoveel als u wilt met 1 varkenskotelet,
1 boereworst en 1 schelle van de zeuge. Prijs:
250 fr. Indien U een voorverkoopkaan aanschaft,
krijgt U er nog gratis een Kerelsbier bij. Deze
aktie is ten voordele van de kaartersclub.

Actiegroep Ranchi '91
Geachte inwoners van Proven, tijdens het week-
end van 10 februari zal in de mis een woordje
uitleg gegeven worden over ontwikkelingshulp
Ranchi '91, een project dat ontstond vanuit de
verpleegkundeschool uit Roeselare. Tijdens de
mis zal er ook een omhaling zijn om dit studcri-
renproject re steunen.

K.V.L.V.
Volgende weck vrijdag 15 februari in zaal "Sint
Elooi" om 13.30 U. verzorgen Wim Vanhee en
Vera Maes een namiddag dia's over hun reis naar
Haïti. We nodigen al onze leden met hun kinde-
ren uit om van die namiddag samen iets moois te
maken en een ander deel van de wereld te leren
kennen waar het niet overal even goed is om re
leven als hier in ons luilekkerland. Groot en
klein, iedereen welkom.

Kaarten voor de schooljeugd
Te Proven wordt op zaterdag 9 en zondag 10
februari gekaart ten voordele van de plaatselijke
vrije basisschool. Op zaterdagavond vanaf 19 uur
en op zondag russen 10.30 en 13 uur en vanaf 17
uur worden de kaarters verwacht in zaal St. Jozef
nabij de school. De winnaars krijgen een pakje
onvervalste lekkere en verse Beauvoordse panne-
koeken. Er is ook doorlopend een reuze-
envelopperrekking met tal van prijzen. De
opbrengst komt volledig ten goede van de Pro-
vense schooljeugd.

Woensdag 13 februari
ASWOENSDAG

Ik wens U een heilzame 40-daagse vasten toe aan
de hand van uw vastenkalender.



PRIESTER vÄN DIENST (v. 17 tot 23 feb)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30 03 91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (16-17 feb) tel. 30 06 37
Veearts Goethals (17 feb) tel. 300267
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : tel.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te!.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 15 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 februari
17 u. Gez. jaarmis v. David Lefevere, z.v.

jacques en Gisèle Goudenhooft
Zondag 17 februari - 1" Zond. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Maurice Deprey, echtg.

v. Maria Pacco vw. Vr. en Kennissen
Maandag 18 februari
8 u. H. mis v. overl. broer (I.W.)
Dinsdag 19 februari
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam.(DM)
Woensdag 20 februari
8 u. H. mis v. overl. echtgte. (M.D.)
Donderdag 21 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot v.d.

vrede
Vrijdag 22 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 februari
17 u. l' Gez. 6-wekenmis v. Alice Cove-

maecker, wed. v. Lucien Danneel
Zondag 24 februari - 2· Zond. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6· Gez. 6-wekenmis v. Michel Gru-

wez, echtg. v. Maria Fockenoy.

Ons
Parochieblad
Proven
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Geboorte
]ill Dever, d.v. Frans en An Pattyn , Provenplein
58, Proven. (geb. te Ieper op 3 febr. '91)

In de Heer ontslapen
Maria Rappelet, wed. v. Roger Struye , overl. te
Poperinge op donderdag 7 februari '91 in de
leeftijd van 91 j. en die dinsdag 12 februari '91
om 10 u. te Proven wordt begraven.

Vastenkalender 1991
Is reeds ten huize besteld. Die kalender is een
gids op de weg naar Pasen. Iedere dag een
spreuk, een schriftwoord, een verscheidenheid
aan informatie, overwegingen en gebeden. Elke
week ook een kinderbladzijde. Voor de 16· keer
in een eigentijdse opmaak.
"Wat je aan je buren uit het oosten geeft, moet
je ook aan je buren uit het zuiden geven."
"Veel beloven en weinig geven laat de arme in
armoe leven."
"Kan de man vrij zijn als de vrouw een slavin
is.' ,
"Het zijn niet de kijkers die doelpunten
maken."
"Man en vrouw kunnen alleen samen bevrijd
worden."

Dank
Geachte inwoners van Proven, de omhaling
t.a.v, actiegroep ontwikkelingshulp Ranchi '91
bracht de ruime som van 7498 fr. op. Onze
oprechte dank namens de actiegroep,

D. Vanrenterghem

Speelpleinwerking
De grote vakantie staat nog ver af, maar als de
speelpleinwerking wil doorgaan, dan moet ze er
nu reeds werk van maken. Daarom doet de
speelpleinleiding een oproep tot jongeren die er
wat voor voelen een deel van hun vakantie op het
speelplein door te brengen.
Om te kunnen genieten van overheidssubsidies
moet de speelpleinwerking o.a. beschikken over
een bepaald aantal gebrevetteerde monitoren.
Hoe raak je aan zo'n brevet? Het N.D.O.
(Nationaal Diensten- en Onderzoekscentrum
voor het Spelende Kind) organiseert cursussen
basisvorming monitoren. Op deze 6-daagse
komen jongeren uit alle hoeken van de provincie
samen op speelplein De Warande te Kortrijk.
Praten over kinderen, spelen bedenken, zelf spe-
len, onbekende avonturen waarover de leiding
vooraf niets kwijt wil, enz ... , dit alles vult het
programma. Deze cursus is een aanrader voor
wie de monitorenkring wil vergezellen, voor wie

van kinderen houdt, voor wie zijn vakantie op
een zinvolle manier wil doorbrengen, voor wie er
aan denkt in het onderwijs te stappen, ...
Het volledige verblijf kost 2750 fr. Een financiële
tussenkomst van het speelplein is mogelijk en je
kart het volledige bedrag terug verdienen door in
de grote vakantie ,moni' te spelen op het speel-
plein.
Geïnteresseerden voor de cursus en/of de speel-
pleinwerking kunnen contact opnemen met
Leen Verdonck (tel. 30 12 75). Cursusdata : kro-
kusvakantie (voor de hele vluggerds), 1· of 2·
week van de paasvakantie of 1· week van de grote
vakantie.

Bloedkollektie
Voor alle inwoners van Proven op donderdag 21
februari '91 in zaal Sim Elooi van 18.30 u. tot
20.30 u. Het bloed dat U, zonder het minste
gevaar voor uw gezondheid afstaat, redt het
leven van een medemens.

Café "De Bascule"
Frituur terug open vanaf zaterdag 16 februari
van 18.30 u. tot 23 U., alsook de zondag op het-
zelfde uur. Carine en Guido

Herberg Canada : hutsepotavond
De hutsepotavond van deze week vrijdag en
zaterdag wordt verplaatst naar VRIJDAG 8 en
ZATERDAG 9 MAART wegens de slechte weers-
omstandigheden.

KSJ nieuws
De jimmers gaan ditmaal op zaterdagnamidag
vanaf 14 u. op stap. Zij hebben hun fiets en
warme kledij zeker nodig! De activiteit zelf
wordt nog een verrassing.
Zondag komen de sloebers en kastaars samen van
14 u. tot 16.30 u. Kleed je ook goed warm aan !
De volgende activiteit op 24 februari wordt er bij
de KS] karnaval gevierd. Kijk nu al uit naar je
mogelijke kledingstukken.
Wie zich nog in de KS] wil laten inschrijven voor
de prijs van 300 fr., kan dat bij Wim Devooght,
Provenplein 62 of op onze activiteiten.

Hutsepotavond
Zoals ieder jaar richten de "Noomtjes" opnieuw
hun hutsepotavond in. Deze gaat door in zaal
Sint Elooi op vrijdag 22 februari vanaf 19.30 u.
Vooraf inschrijven gewenst op tel. 30 04 83.
Iedereen van harte welkom. gezelligheid troef.

"Gedenk, 0 Mens, dat ge stof zijt en tot
stof zult wederkeren."



PRlESTER VAN DIENST (24 feb. - 2 mrt.)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 300609
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (23-24 feb.) tel. 30 06 47
Veearts Vandenberghe (24 feb.) tel. 38 81 60
Apoteek Blanckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te!.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE' tel 30 0431 (M. Ot; churrere)
POPERlNGE : te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 22 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 februari
10 u. P!. Begrafenis v. Jozef Dewulf,

echtg. v. Maria Deberdt
17 u. 6e Gez. 6-wekenmis v. Anna De-

francg, wed. v. Valère Decaesteker, le-
vensgezellin v. Frederic Deturck

Zondag 24 februari - 2< Zond. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6e Gez. 6-wekenmis v. Michel Gru-

wez, echtg. v. Maria Fockenoy
Maandag 25 februari
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Dinsdag 26 februari
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.(DM)
Woensdag 27 februari
8 u. H. mis v. over!. echtgte. (MD)
Donderdag 28 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot v.d.

fam.
Vrijdag 1 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 maart
17 u. Gez. mis v. Margriet Viane , wed. v.

Henri Kerckhof vw. buren, vr. en kenn.

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 8 21 febr. 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 . Druk. Schoonaert

Zondag 3 maart - 3e zond. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Gheldof-

Verhille Adrienne en over!. familie.

In de Heer ontslapen
Jozef Dewulf, echrg. v. Maria Deberdr, overI. te
Poperinge op maandag 18 febr. '91 in de leeftijd v.
77 j. en die zaterdag 23 febr. '91 om 10 u. te Pro-
ven wordt begraven.

Tot kind Gods gedoopt
Els Sticker, d.v. Rik en Christine Soenen, Blasius-
straat 87, Proven.

Kies het zij-spoor !?
Dat is de slogan van Broederlijk Delen in deze vas-
tencampagne. Een vreemde leuze.
We hebben altijd gehoord dat we het rechte spoor,
niet het zijspoor moeten nemen. Het woord zij-
spoor is hier dubbelzinnig. Het is een aanklacht
tegen de achteruitstelling van de vrouw in de derde
wereld: Zij wordt altijd op het zijspoor geduwd.
Broederlijk Delen wil de aandacht vragen voor de
vrouw in de derde wereld die, ofschoon cp zijspoor
geduwd, toch de belangrijkste drijfkracht is in de
ontwikkeling van hun volk. Vandaar de tweede
betekenis: steun de vrouw, kies het ZIJSPOOR.
Een kreet om echte waardering voor de vrouw.

Raambiljet - Affiche
Een prachtige foto bij de mooie slogan. Een blijde
vrouw in een Indisch dorpje draagt een zware steen
op het hoofd om samen met de dorpsgenoten een
watervoorraad te bouwen voor de dorpscoöperatie .
Vrouwen en mannen dragen elk hun steentje bij
tot de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschap.
Kleef het raambiljet aan UW VENSTER. Een
getuigenis dat ge zelf meedoet, een oproep voor
alle voorbijgangers om mee te doen.

Soldaten van onze parochie
Berquin Filip, Coene Peter, Bouw Guy.
Laat ons bidden.

K.SJ. nieuws
Zondagnarniddag van 14 tot 16.30 U. in ons lokaal
vieren we Karnaval. We vragen aan al de leden zich
te verkleden, te schminken, ... We maken er een
echt feestje van !
Volgende bijeenkomsten zijn 3 en 10 maart.
Daarna zullen er geen activiteiten zijn tot na
Pasen! De leiding komt zaterdag om 14 u. samen
om activiteiten voor te bereiden.

Aan alle Provense karnavalvierders
Proven springt dit weekend weer in de karnaval-
arena van de Landelijke Pleuten. Onze kandidaat
Dirk Devos bereidt zich enorm voor om de attribu-
ten van de 19< Prins Karnaval van de Landelijke
Pleuren te veroveren. Met de steun van alle Pro-
vense karnavalvierders maakt hij grote kans om in
de grote zaal van "De Lovie" zijn droom waar te
maken. Margriet Hermans brengt die avond ook

wat gewicht in de karnavaleske weegschaal.

De kijker op de vrouwen
In 1991 richt Broederlijk Delen de kijker op de
VROUWEN. Zij hebben de toekomst in handen.
Hun stem wordt echter nauwelijks gehoord, hun
bijdrage wordt niet voldoende erkend.
De vrouwen vormen 1/2 van de wereldbevolking.
De vrouwen leveren 2/3 van alle arbeid. De vrou-
wen ontvangen slechts 1/10 van het loon. De vrou-
wen bezitten slechts 1/100 van de rijkdom. De
vrouwen worden uitgesloten van deelname aan de
belangrijke politieke en sociale besluitvorming.
Toch kunnen wij erg veel leren van vrouwen en
vrouwenbewegingen. Hun veerkracht en het weer-
standsvermogen is fenomenaal. Opvallend is hun
onderlinge solidariteit. Vooral zij zorgen voor de
verstotenen en de kansarmen.
Een mooi voorbeeld van dit alles is het Broederlijk
Delen-projekt 1991, waarvoor ook Proven instaat.

Welk projekt van "Broederlijk Delen"
steunt Proven ?
Proven steunt dit jaar het projekt : Opvangcentrum
voor dienstmeisjes in Bombay (Indië). De stad
Bombay telt niet minder dan 78.000 inwonende
dienstmeisjes. Zij zijn meestal afkomstig van het
platteland en komen in een voor hen vreemde
wereld terecht. Zij raken er vervreemd van hun
eigen kultuur en zijn erg eenzaam.
Zij zijn er de gemakkelijke prooi van uitbuiters en
afpersers. Daarenboven genieten zij als huisbedien-
den van geen enkele vorm van bescherming. Zij
mogen nauwelijks het huis verlaten en vinden ner-
gens een plaats waar ze met hun vragen terecht
kunnen. Jeanne DEVOS, een Vlaamse religieuze
trekt zich het lot aan van de dienstmeisjes in Bom-
bay. Zij ijvert voor een wettelijke bescherming en
wil een nationale beweging uitbouwen. Onder haar
impuls komen die kinderarbeidsters in kleine
groepjes bijeen. Zij worden er aangemoedigd aan
mekaar hun problemen, zorgen, angsten en
vreugde te vertellen en te delen.
Broederlijk Delen zoekt 531.000 fr. voor de uit-
bouw van een ontmoetings- en opvangcentrum.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 14 februari. 61 deelne-
mers, 10 wonnen 3 partijen: Vandecaveye R. 376;
Looten A. 368; Thoré E. 302; Depuydt Y. 291;
Vanacker C. 275; Boeket M. 266; Vanexem M. 254;
Looten 1. 244; Delerue R. 214 en DerurckJ. 199.
Volgende kaaning don. 28 febr.

Dagreis Landbouwsalon Parijs 3/3/91
. Met o.m. varkensprijskamp + korte stadsrondrit.
Vertrek om 5.30 u. op de markt te Poperinge en
terug om ± 24.00 u. Prijs voor aurocar heen en
terug 530 fr. per persoon. Toegang tot salon is gra-
tis. Inschrijven vóór 25 februari e.k. bij Vander-
haeghe Guido, Krornbeke, tel. 057/300346.



PRIESTER VAN DIENST (v. 3 tot 10 mrt)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 3003 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (2-3 maart) tel. 38 82 71
Veearts Vulsreke (3 maart) tel. 3.3 4117
Apoteek Leroy - Wa rou
TA~DHEELKUNDE : tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30 0822 (LUl \'('emaere)
KROMBEKE : teUü 04 31 {M. Deschuttere )
POPERINGE: teL33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A Dekersgieter, Obrerrestr. ï4 te!.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 34H-300 365-300 325

Vrijdag 1 maart
8 u. H. mis r.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 maart
17 u. Gez. mis v. Margriet Viane, wed.
v. Henri Kerckhof vw. geb., vr. & kenn

Zondag 3 maart - 3' Zond. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Gheldof-
Verhille Adrienne en over!. fam.

Maandag 4 maart
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Dinsdag 5 maart
8 u. H. mis v. overl. broer (LW.)
Woensdag 6 maart - H. Coleta
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam (DM)
Donderdag 7 maart
8 u. H. mis v. over!. echrgte. (M.D.)
Vrijdag 8 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 maart
17 u. l' Gez. ó-wekenrnis v. Jean Menu,
echrg v. Mafia Degraeve

Zondag 10 maart - 4' Zond. v.d. Vasten
8 u Gez. mis v.d Parochianen
10 u. GC7. jaarrni-, v. ( vricl Descarnps-
Ghesquier« Irrna

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 9 28 febr. 1991 Verantw. uirg. Pastoor Proven, lel. 3003 ')1 - Druk. Schoonaen

Geboorte
Sven Dequidt, Z.v. Gino en Sandra Van Exem,
Blekerijweg H2, Proven (geb. te Pop. 20-2-91).

In de Heer ontslapen
Maria Mahieu , wed. v. André Ryon, overl. te
Poperinge op zaterdag 23 februari '91 in de leef-
tijd van 77 j. en die vrijdag 1 maart '91 om 10 u.
te Proven wordt begraven.

Huwelijksaankondiging
- Kris Wyffels, Eikhoekstraat 10, Westvlereren
en Sonja Leys, Blekerijweg 23, Proven.
- Norbert Dernuys, Obterresrraat 61 en
Simonne Deruytter, Obterrestraat 61, Proven.

Bij de 3 soldaten
Bij de 3 soldaten van verleden week in het paro-
chieblad moest ook vermeld staan : Carpentier
Marnix. Daarvoor onze verontschuldiging.

Boterkaarting
Ten voordele van Radroverbindingsream. Feest-
zaal Sint Elooi te Proven op vrijdag 1maart vanaf
18 u., zaterdag 2 maart vanaf 18 u. en zondag 3
maart van 10 u. tot 13 u. en vanaf 18 u. Maat
naar keuze. Gratis tombola. Reuze enveloppe-
trekking.

K.B. Gepensioneerden
Nogmaals een herinnering voor onze bezin-
ningsnamiddag die doorgaat nu maandag 4
maart om 14 u. in zaal Sint Elooi. Iedereen is
hartelijk welkom. Vanwege het bestuur,). Bus-
schaerr.

Toneel te Proven
Toneelkring 72 uit Krombeke komt met hun
blijspel "Komp(l)ot met spruitjes" naar Proven.
Dit stuk speelt zich af in het jachtsalon van
baron de Goetlinghoven. Omdat de geldbeugel
van de baron zo goed als leeg is, stelt de butler
voor om een job als direkteur te vragen aan de
minister die komt dineren. Dit dolkomisch stuk
wordt gespeeld op vrijdag H maart om 20 u. in
zaal "Het Rozenhof". Kaarten aan 120 fr. zijn
te bekomen 111 "Het Rozenhof" , lel.
057/300335

K.S.). nieuws
Voor alle geledingen is er zondag van 14 u. tot,
vanaf nu weer, 17 IJ. in ons lokaal activiteit. De
leiding wordt er zaterdag verwacht om 14 u.

Karnavalbedanking
Vader Karnaval schreef vorige zaterdag een
nieuw Epos der Landelijke Pleuren. Jammer
genoeg zonder onze Provense Dirk als dé held.
Niettemin was het een leuke pleurenavond mei
Margriet Hermans als "enorme" publicksver

maakster. Zij en alle Provenaars die zelfs de
kleinste steun brachten worden door Dirk
bedankt voor zijn onvergetelijke karnavalsavond.

Broederlil'k Delen 1991
I' Omha ing ten huize
Deze begint vanaf donderdag 7 maan ror en met
donderdag 14 maart. De medewerkers zullen U
een omslag aanbieden. Wil daarin uw gezinsbij-
drage steken en terug afgeven. Beste dank.

Bij iedereen vindt men een goed hart
"Broederlijk Delen" komt aankloppen bij
iedere mens, aan ieder huis, van welke opinie je
ook zijt, of je nu kerkgaande zijt of niet-
kerkgaande . .. Ik meen dat ieder mens kan en
bereid is ook te geven. Liever geven dan te moe-
ten krijgen.

Het leven van de vrouw in India
Het project van onze dekenij voor Broederlijk
Delen vraagt aandacht voor de situatie van de
vrouw in India.
De ondergeschiktheid van de vrouw is een
wezenstrek van de Indiase cultuur. Dit begint
reeds bij de geboorte 19 % van alle vrouwelijke
zuigelingen vertoont tekenen van heel zware
ordervoeding , tegen slechts 2.3 % voor de jon-
getjes. De kindersterfte bedraagt bij de meisjes
70 per 1000 tegen slechts 58 per 1000 voor de
jongetjes. Ook in de opvoeding heerst dezelfde
discriminatie. 50 % van de mannelijke bevol-
king is analfabeet, 75 % van de vrouwelijke
bevolking. Ook op de arbeidsmarkt komen vrou-
wen niet aan bod.
De oorsprong hiervan is de cultuur. de gods-
dienst, de traditie. Vrouwen doen huishoudelijk
werk, dat niet echt rendeert. Integendeel, vrou-
wen kosten geld. Bij het uithuwelijken moeten
de ouders van het meisje een bruidsschat betalen
aan de ouders van de jongen. Dit systeem is wet-
telijk verboden sedert 1961. maar in de praktijk
worden nog steeds enorme bedragen geïnves-
teerd in de bruidsschat.

Wat zegt Jezus Christus tot ons?
Weest barmhartig zoals U" Vader barmhartig is.
Oordeelt niet,
dan zult gl met geoordeeld worden.
Veroordeel; niet,
dan zult ge niet veroordeeld worden.
Spreekt vr i,
en ge zult \ rijgcsprokc» '-'()' "e 11

Geeft.
en u zal gcge\CII wordt:
een goede ge\r:\l1ll'l" \Oe" h "Ide ,'n overlo-
pende ma,u
zal men u in Jc' ,d,,'ul ,til"(,11
De maat ,h\' gij gt bruik.
zal men ook 1','0, li p,·hnIlKt·1j



PRIESTER VAN DIENST (v. 10 tot 16 mrt)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (9-10 mrt.) tel. 42 27 91
Veearts Busschaerr (10 mrt.) tel. 44 53 63
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 8 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 maart
17 u. 1e Gez. 6-wekenmis v. Jean Menu,

echtg. v. Maria Degraeve
Zondag 10 maart - 4< Zond. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps-

Ghesquière Irma
Maandag 11 maart
8 u. H. mis v. over!. broer (LW.)
Dinsdag 12 maart
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.(MD)
Woensdag 13 maart
8 u. H. mis t.e.v, O.L.V. v.d. grot, bijz.

intentie
Donderdag 14 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, ge-

nezing (XX)
Vrijdag 15 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Maria Gruwez, echt-

gte. v. Henri Desmarets
Zondag 17 maart - 5e Zond. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Desomer,

echtg. v. Marta Quaghebeur & ov. fam.

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Ne. 10 7 maart 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonaert

Tot kind Gods gedoopt
Karen Vaneeckhoutte, d.v. Geert en Marleen
Baes, Molendreef 22, Proven.

Geboorte
Lore Declerck, d.v. Wim en Els Ryckoort, Obter-
restraat 49E, Proven (geb. te Poperinge op 3
maart 1991).

VANAF VANDAAG
DONDERDAG 7 MAART

TOT EN MET
DONDERDAG 14 MAART

OMHALING TEN HUIZE VOOR
BROEDERLIJK DELEN !!

Belastingvrij
Al wie een gift doet van 1000 fr. of meer in de
omslag van "Broederlijk Delen", mag deze som
aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Achteraf
krijgt U daartoe een kwijtschrift. Bij zo'n gift
moet u ook uw naam op een briefje in de omslag
steken. Dank.

Hier ligt een man in d'asch,
zo gierig al zyn leven,
hij wou den geest niet geven
omdat het geven was.

Heb ik iets te kort ?
God zij gedankt : Neen I

Laat me dan een blije gever zijn.

K.A.V. Proven
"Eigen kultuur in de woning". Deze gespreks-
avond vindt plaats op woensdag 13 maart om
19.30 u. bij Gilberte Dever.
De lerares in Mieke Bouckaert uit Geluveld (bin-
nenhuisarchitekte ).

Iedereen hartelijk welkom I

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarring van 28 februari. 91 deel-
nemers, 8 wonnen 3 partijen: Deroye G. 362;
Delbaere R. 314; Bostoen R. 313; Deturck ].
299; Nouwynck N. 284; Ryon G. 256; Ryckeboer
G. 241; Coene R. 235. Volgende kaarting op
donderdag 14 maart.

K.S]. nieuws
Zondag trekt de karnavalstoet doorheen Pope-
ringe. Een reden om geen KS] te houden op die
dag, maar wel de dag ervoor. Zaterdag van 14 u.
tot 17 U. is er voor iedereen activiteit.
De eerstvolgende activiteit is dan 7 april.
De leiding komt vrijdagavond om 19 u. samen.

Opmaak affiche Sinksenkermis
Verenigingen en/of cafébazen die met Sinksen-
kermis een aktiviteit wensen te organiseren,
gelieven dit schriftelijk te melden aan de secreta-
ris van het feestcomité, Kris Rosseeuw , en dit
vóór 20 maart.

Nieuwe werkwoorden voor de
"Dikke Van Dale" ?
Hoepelen, rozenen, appelen, eieren, victorwij-
den, bekeren, ringelen en surplacen zijn GEEN
nieuwe werkwoorden voor de "Dikke Van Dale '
maar de leuke proeven die de deelnemers aan
PROVELO op Sinksenmaandag zullen moeten
afleggen.
Misschien vindt U met de Paaskuis op uw zolder
nog een oude fiets ? Stof hem af en hou hem
klaar om op Sinksenmaandag aan PRO VELO
deel te nemen.

Eekhoute Proven
10 jaar geleden werden de eerste huizen op de
wijk Eekhoute bewoond. Op zaterdag 9 maart
vanaf 19 u. en zondag 10 maart tussen 10 u. en
13 u. en vanaf 17 u. wordt de traditionele kaas-
of aardappelkroketten kaarring gehouden in de
zaal Sint Elooi. Zoals ieder jaar kan er ook ge-
schat worden. 10 jaar wil zeggen dat er iets spe-
ciaals moet zijn. Zo zal het werkelijk de moeite
lonen een gokje te wagen want dit jaar pakken
wij uit met een super-super pot. Allen van harte
welkom en veel geluk.

Radio Verbindingsteam
Winnende nummers van de tombola op de
inschrijvingskaarten :
1061 1063 1114 1130 1236 1273 1292 1338
1340 1384 1415 1441 1521 1553 1605 1665
1686 1687 1712 1720 1815
Keukenrobot : Fam. Verhulle-Orbie Poperinge
Laspost : Fam. Vanrnassenhove-Lefevere Proven
Prijzen afhalen bij Swynghedauw Marc, Doorn-
straat 94, Poperinge tot en met 7 april 1991.

leder jaar
Ieder jaar komen er ook omslagen voor "Broe-
derlijk Delen" binnen langs de bus van de pas-
torie. Gebruik dan maar uw eigen omslag, maar
plak deze ook toe. Dank I

Kort gebed!
Jezus Christus,
Gij zijt altijd goed geweest
voor mensen die ongelukkig zijn.
Gij vraagt dat wij dat ook zouden doen.
Help ons btoederlijk te delen
met de kinderen uit verre landen
die honger hebben.



PRIESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 mrt.)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 3003 91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (16-17 maart) tel. 30 00 72
Veearts Goethals (17 maart) tel. 300267
Apoteek Darras tel. 058/28 86 75
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 15 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Maria Gruwez,

echtgte. v. Henri Desmarets
Zondag 17 maart - 5' Zond. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Desomer,

echtg. v. Marta Quaghebeur en ov. fam
Maandag 18 maart
8 u. H. mis v. over!. broer (I.W.)
Dinsdag 19 maart - H. Jozef
8 u. H. mis t.e.v. St. Jozef
Woènsdag 20 maart
8 u. H. mis t.e.v. St. Aplonia (JCPC)
Donderdag 21 maart
8 u. H. mis v. over!. vader en grootouders
Vrijdag 22 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 maart
17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Cam iel

Wyckaert, z.v. wijlen Isidoor en Marie
Deroubaix

Zondag 24 maart - Palmzondag
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen-Ver-

haeghe Madeleine

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 11 14 maart 1991 Veramw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 . Druk. Schoonaert

Tot kind Gods gedoopt
Benny Borra, z.v. Wilfried en Marijke De
Deyne, Roesbruggestraat 14, Proven.

De eerste omhaling ten huize voor
"Broederlijk Delen" is voorbij
De eerste omhaling ten huize is voorbij. Dank
aan alle medewerkers die ten huize gingen van
deur tot deur om te bedelen, niet voor zichzelf
maar voor de armen. Dank ook aan alle mensen
die gegeven hebben. 't Is beter te kunnen geven
dan te moeten krijgen.
De opbrengst van deze l" omhaling is nog niet
geteld, maar zal wel goed en zeer goed uitvallen.
Wordt volledig medegedeeld in volgend paro-
chieblad. In alle geval voor Proven een proficiat.

Mens van goede wil
Wil je mee ijveren en bidden voor de vrede?
Kom naar de Gebedstocht en Vredeswake te
Brugge, en breng anderen mee. Mocht elke
parochie, elke school, instelling, beweging of
groep vertegenwoordigd zijn, dan zijn er even-
veel afgezanten van de vrede. Het is een dioce-
saan initiatief dan grote symbolische waarde kan
hebben: van overal komen we samen, om te
getuigen van ons verlangen naar vrede, en van
ons geloof in de kracht van het gebed.
VRIJDAG 22 MAART IN BRUGGE, om 20 u.
verzamelen we op de Burg; stille tocht naar de
Kathedraal, bezinning. Er is daarna vrije aanbid-
ding met korte getuigenissen tot 24 u. Je hoort er
nog van; maak nu reeds afspraken.
Vrede zij u !

R. Vangheluwe
Bisschop van Brugge

Eekhoute
Hartelijk dank voor de steun bij onze kaarting.
Onze super-super pot bevatte dit jaar: 2 478 fr.
Deze werd gewonnen door Frans Yde en Dinria
Soenen. Van harte proficiat.
Ter inlichting: onze jaarlijkse feesten gaan door
op zaterdag 6 en zondag 7 juli. Hou deze datum
Vf1J.

Goed nieuws
Het is meer dan de moeite waard bij al het nega-
tieve nieuws dat onze huiskamer binnenkomt,
eens na te denken op al het goede dat we in Pro-
ven hebben:
Om te beginnen hebben we zovele grote en
schone gezinnen waar vaders en moeders zich
iedere dag onverdroten inzetten voor hun gezin.
We hebben een sterke school met flinke leer-
krachten die begaan zijn met het onderwijs en de
opvoeding van de kinderen.

We hebben een uitstekend verenigingsleven in
Proven zowel bij volwassenen als jongeren:
K.V.L.V., K.A.V., B.G.].G., K.L.]., K.S.].
Bond der Gepensioneerden, Kaartersclubs,
Voetbalclub, Ziekenzorg.
We hebben een muziekmaatschappij, pompiers,
oudstrijders.
We hebben een dokter, tandarts, apoteek, die-
rendokter. verpleegsters aan huis, kinesithera-
pie, een rustoord, een cultureel centrum met
bibliotheek, muziek-en tekenacademie.
We hebben restaurants, café's, winkeliers met
kleedjes en stoffen en boven- en ondergoed, met
brillen en uurwerken, met groenten en fruit en
kruidenierswaren allerlei. We hebben een
antiekzaak, een drankcentrale, een beenhouwer,
een Delhaize.
We hebben velomakers, een schoenmaker, we
hebben garagisten en smeden, timmerlieden,
mannen met vakkennis, radio- en T.V.-winkels
en elektriekers, een postkantoor, facteurs, coif-
feur, en coiffeuses en de Eekhoute-vrienden.
We hebben bouwondernemers, woningbouw,
dakwerkers en zinkwerkers en sanitair. We heb-
ben "Au Petit jardin ", "Doe-Het-Zelf" en een
"showroom" met fabriek en werkgelegenheid,
ook in "De Lovie" en "Eurofreez", En dit alle-
maal in Proven. En we mogen ook niet vergeten,
dat we ter plaatse kolen kunnen kopen en
mazout en dat we benzine kunnen tanken en dat
er ook een car-wash is met zelfbediening. En er is
een hout-werf, en verzekeringsmaatschappijen
en spaarbanken. En er is een voedermagazijn
voor dieren, klein en groot, en we hebben hop-
pevelden en landbouwers die ploegen en zaaien
en maaien en kweken, allemaal voor de mense-
lijke samenleving en we hebben .... vervolgt I

De Werken van Barmhartigheid
de hongerigen spijzen
de dorstigen laven
de naakten kleden
de vreemdelingen herbergen
de zieken bezoeken
de gevangenen verlossen
de doden begraven.

Wc bidden samen
Dank je, God, dat Jij onsjezus gegeven hebt. De
mensen begrepen Hem niet, de mensen hielden
niet van Hem. Ze waren gevangen in zichzelf.
Hij heeft pijn geleden, Hij werd gekruisigd, is
gestorven om ons allemaal te tonen wat liefde is
en gelukkig te maken. Jezus' liefde was zo
groot ... Maak ons open voor die liefde, Heer.
Roep ons op, opdat ook wij licht en liefde kun-
nen zijn voor elkaar. Amen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 24 tot 30 mrt.)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeracre (23-24 maart) tel. 4005 55
Veearts Vandenberghe (24 maart) tel. 3881 60
Apoteek Samyn - tel. 058/30.01. 54
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: leUO 0431 (M. Deschuttere )
POPERINGE: teU3 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 22 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 maart
17 u. 2< Gez. 6-wekenmis v. Cam iel

Wyckaert, z.v. wijlen Isidoor en Marie
Deroubaix

Zondag 24 maart - Palmzondag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Palmwijding - Gez. jaarmis v.

Emiel Soenen-Verhaeghe Madeleine
Maandag 25 maart
8 u. H. mis v. over\. broer (LW.)
Dinsdag 26 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. bijstand
Woensdag 27 maart
8 u: H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-

zlOg
Donderdag 28 maart - Witte Donderdag
18 u. Biechtgelegenheid
19 u. Dienst v. Witte Donderdag en aan-

bidding tot 21 u.
Vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag
15 u. - Sterfdag en sterfuur v. JO.Heer

Laten we de Kruisweg gaan
Laat me meteen op deze Goede Vrijdag-
namiddag de ouders met hun kinderen
uitnodigen deze kruisweg te komen vol-
gen.

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 12 - 21 maart 1991 Veranrw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

18 u. Biechtgelegenheid
19 u. Dienst v. Goede Vrijdag en kruis-

verering (met bloempje)
Zaterdag 30 maart - Paaszaterdag
8_30 u. Gewijd water
18 u. Biechtgelegenheid
19 u. Verzoeningsviering met H. Mis en

Paaskommunie
Zondag 31 maart - Pasen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v . Ida Dcmolder,

echtgte. v. Robert Verhille

Broederlijk Delen
Dank aan alle medewerkers die ten huize gingen
van deur tot deur voor de armen. Dank ook aan
alle mensen die gegeven hebben. De opbrengst
ten huize is schitterend geweest : 43.785 fr.

De 2< omhaling v _ Broederlijk Delen
gebeurt in de kerk de zaterdagavond vóór Pasen
in de avondmis en op Pasen zelf in al de missen.
(Daartoe zult U in de Goede Week een paar
omslagen in uw bus ontvangen).

K.A.V. Proven
Wij nodigen iedereen uit op onze bladerdeeg-
demonstratieavond op wo. 27 maart e.k. om
19.30 u. in zaal Sint Elooi te Proven. Inkom 75
fr. (Provense K.A.V.-leden 50 fr.). Gelieve een
bord en bestek mee te brengen.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 14 maart. 63 deelne-
mers, 9 wonnen 3 partijen: Vanexem M. 401;
Bournaillie 1. 376; Derhille P. 374; Butaye M.
372; Vanacker C. 361; Claeys M. 346; Ryon G.
273; Busson M. 226; Decroos G. 221. Volgende
kaarting op donderdag 28 maart.

Modeshow bij Francine
Zondag 24 maart vanaf 14.30 u. in 't Rozenhof.
Kaarten bij Coiffeur Ronny en bijjan in de Cera.
Winkel gesloten vanaf donderdag 21 maart tot
en met zondag 24 maart.

Biecht minstens eens per jaar uw zonden,
en nut rond Pasen 't Brood des Heren
We zijn allemaal mensen, mensen met gaven en
goede eigenschappen, maar ook mensen met zon-
digheid, fouten en gebreken. Priesters en gewone
gelovigen, we zijn samen onderweg. Laten we
intussen vergiffenis vragen en schenken.

Een mooi Paasgeschenk
Aan alle kleuters en jongens en meisjes van de
lagere afdeling wordt ter gelegenheid van Pasen
een mooi paasgeschenk gegeven door uw pas-
toor. Aan de vormelingen en nog andere kinde-

ren na de Paaswake van zaterdagavond 30 maart
te 19 u., en ook aan alle kinderen op Pasen zelf
na de hoogmis in de kerk.

De moeite waard om even te lezen over :
Paasbiecht - biechtviering of verzoenings.
viering
De pastorale actie stelt ons een tweevoudige
doelstelling voor :
1. Enerzijds voldoende biechtgelegenheid aan-
bieden. (Dat doen wij in Proven tijdens de
Goede Week, telkens te 18 u. 's avonds met 2
biechtvaders voor de persoonlijke biecht in de
biechtstoel. )
2. Anderzijds stellen ze ons voor tijdens de
Goede Week een verzorgde biechtviering of ver-
zoeningsviering met alle middelen naar voren te
brengen. Dit wil zeggen: een zeer verzorgde
verzoeningsviering , zoals we dit hier in Proven
doen. Herinnert U reeds drie jaar terug in de
Goede Week.
Nota Bene : Ze zeggen ons ook dat de belijde-
nis, hoe minimaal oOK, persoonlijk moet Zijn.
Dat is in Proven het geval, namelijk iedere gelo-
vige, na een degelijk gewetensonderzoek, zet de
stap en verlaat zijn plaats om vooraan in de kerk
te komen bij de priester om vergiffenis te beko-
men. Zo wordt het dit jaar weer tegen Pasen een
zinvol zijn Pasen houden, dat massaal wordt bij-
gewoond.

Vervolg van "Goed Nieuws" te Proven
We hebben al een lange serie "Goed Nieuws"
in vorig parochieblad opgesomd.
En we hebben nog kunstmensen te Proven die
potten kunnen bakken uit klei en beelden uit
koper. We hebben een stoelenmaker met
modern en antiek draaiwerk. En we hebben een
"Snoepcenter" voor groot en klein. En we heb-
ben bovendien en boven alles nog broodbakkers
ook. Die zorgen voor dagelijks brood, met
gebakjes en taartjes ook nog.
En we hebben ook nog een kerk die staat in 'r
midden van de parochie (zonder huisnummer).
En wat we ook nog hebben is een pastoor, 'n
redelijken pastoor, maar pas op : redelijk pas-
seert overal.

Wat zegt St. Lucas?
Wees barmhartig

zoals je Vader barmhartig is
Oordeel niet

dan zal je niet geoordeeld worden
Veroordeel niet
dan zal je niet

veroordeeld worden
Spreek vrij

en je zal vrijgesproken worden
Geef en er

zal je gegeven worden.



PRIESTERVAN DIENST (v. 31 mrt. - 6 apr.)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGEZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (30-31 mrt.) tel. 40 0192
Dokt. Melis (1 april) tel. 38 87 55
Veearts Vulsteke (31 maart) tel. 33 41 17
Apoteek Blanckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE-:tel.~O04--3+-(M.Deschurtere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEERtel. 300 348-300 365-300 325

Donderdag 28 maart - Witte Donderdag
18 u. Biechtgelegenheid
19 u. Dienst v. Witte Donderdag en aan-
bidding tot 21 u.

Vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag
15 u. - Sterfdag en sterfuur v. J.O.Heer
- Laten we de Kruisweg gaan
- Laat me meteen op deze Goede Vrijdag-
namiddag de ouders met hun kinderen
uitnodigen deze kruisweg te komen volgen

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

Zaterdag 30 maart - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biechtgelegenheid
19 u. Verzoeningsviering met H. Mis en
Paaskommunie

Zondag 31 maart - Pasen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Ida Demolder,
echtgte. v. Robert Verhille

Maandag 1 april - Paasmaandag
10 u. Gez. jaarmis v. Sylvain Lefebvre
en over!. familie

Dinsdag 2 april
8 u. H. mis v. over!. broer (LW.)

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 13 - 28 maart 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Woensdag 3 april
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius
Donderdag 4 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
intentie

Vrijdag 5 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 april
17 u. Y Gez. 6-wekenmis v. Camiel
Wyckaert, z.v. wijlen Isidoor en Marie
Deroubaix

Zondag 7 april - Beloken Pasen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hektor Delanote,
wed. v. Hélène Nollet en v. Felicie De-
pouvre.

De bibliotheek "St. Victor"
is gesloten op Paaszondag

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

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

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

Minuut stilte - Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag om 15 u. gedenken we de
kruisdood van onze Heer Jezus Christus. De
schoonste mens werd gedood door mensenhan-
den. Hij gaf Zijn leven uit liefde voor ons. Wij
mogen NIET ACHTELOOS AAN DAT UUR
VOORBIJGAAN. Kom naar de kerk om de
kruisweg te gaan. Wie niet vrij is, kan een
MINUUT STILTEin acht nemen om te bidden
thuis, op het werk, langs de straat.

Doe-Het-Zelf Devos
Couthoflaan 7b - OPEN DEURWEEKEND
Paaszat. 30 maart van 9-12 u. en van 13-18 u.
Paaszondag 31 maart en Paasmaandag 1 april
van 10-12 u. en 14-18 u. Iedere bezoeker wordt
verrast op een drankje en een verrassingvoor de
kinderen.

Au Petit Jardin
Open Tuindagen vanaf zaterdag 30 maart tot en
met zondag 7 april
Genieten van de mooiste voorjaarsbloemen en
planten en van de prachtige aanbiedingen voor
nieuwe beplantingen. Profiteren van 10 % kor-
ting op uw aankopen. Genieten van een extra
geschenkje bij aankoop van 500 fr.
Au PetitJardin - G. Indevuyst-Coghe
Couthoflaan 32 - 8972 PROVEN - 057/33.39.63

K.A.V. Proven
"Behangen". Over dit onderwerp krijgen we
deze demonstratieles op woensdag 3 april om 20
u. bij Gilbette Dever. De lesgever is Mr. Cou-
tigny Luc uit ieper. Niet alleen Oe vrouwenmaar
ook de mannen zijn ditmaal welkom. Een
bijeenkomst boordevol praktische tips.

Rechtzetting
De pastoor moet wat schoner schrijven, opdat de
drukker gemakkelijker mijn geschrift zou kun-
nen lezen en aldus ook juister in het Parochie-
blad kan overzetten.
Verleden week stond in het parochieblad ver-
meld de opbrengst van de eerste omhaling ten
huize van "Broederlijk Delen" : 43.785 fr. Dat
is fout. Het moet wel zijn 63.785 fr. (plus nog
een omslag met 1000 fr. gevonden in de bus van
de pastorie), is dus samen 64.785 fr. Dank.

Briefke van de pastoor
WE MOETEN NAAR NIEMAND

MET STENEN GOOIEN
Beste mensen,

We mogen niemand oordelen of veroordelen.
Uiteindelijk is het God die het enig juiste oor-
deel over de daden van de mensen uitspreekt.
God praat echter de zonde niet goed. Wat ver-
keerd is, blijft ook in zijn ogen fout. Maar Hij
reageert anders dan mensen. Hij veroordeelt niet
maar is barmhartig. Dat is de boodschap van
deze veertigdagentijd : God gooit niet met ste-
nen, maar is barmhartiger dan wij vermoeden.
Zijn wezen is liefde en vergevingsgezindheid.
Wij hoeven daarom niet angstig te zijn belast en
beladen voor Hem te verschijnen, als we maar
aan de hand van Jezus Christus tot Hem gaan:
bewust van onze schuld, maar tegelijkertijd over-
tuigd van zijn vergeving. Zo willen we in de ver-
zoeningsviering de avond vóór Pasen bij Hem
komen, bewust van onze schuld, maar tegelijker-
tijd overtuigd van zijn vergeving.



PRIESTER VAN DIENST (v. 7 tot 13 april)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 Ol 84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. euville tel. 3003 38 (6-7 april)
Veearts Goethals tel. 30 02 67 (7 april)
Apoteek Dubaere - tel. 40.05.54

TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel 33 31 16 (W.-G. Kr.)

Kl ESITHERAPIE:
A. Dekersgierer, Obterresrr. 74 teUO 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 5 april
8 u. H. mis r.e.v. O.L.V. v.d grot (gev.)
Zaterdag 6 april
17 u. 3' Gez. 6-wekenmis v . Cam iel Wy-

ckaerr, z,v . wijlen Isidoor en Marie
Deroubaix

Zondag 7 april - Beloken Pasen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v . Hekror Delanote ,

wedn. v . Hélène Nollet en van Félicie
Depouvre

Maandag 8 april
8 u. H. mis v . overl. broer (LW.)
Dinsdag 9 april
8 u. H. mis v . overl. echrgre , ouders en

schoonouders
Woensdag 10 april
8 u. H. mis v . overl. ouders (LC.)
Donderdag 11 april
8 u. H. mis t.e ,v. O.L.V. v.d. grot,

geneZing
Vrijdag 12 april
8 u. H. mis r.e .v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 april
17 u. Gez. jaarmis v.)ozefFauvercq,

z .v . Louis en Madeleine D'Hooghe

Ons
Parochieblad
Proven
20' jaargang Nr. 14 4 april 1\1\11 Verantw. uirg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Zondag 14 april
8 u. Gez. mis v.d , Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v . Madeleine Staelen

wed. v . Sylvain Joos en v . Leenee Joos,
echtg. v . Roza Prinzie

Huwelijksaankondiging
Johan Top, Provenplein 57, Proven en Dorine
Vandenabeele , Diksmuidestraat 25, Bikschote

Broederlijk Delen 1991
De eerste omhaling met halfvasten ten huize
bracht de grote som op van 64.785 fr. De tweede
omhaling met Pasen in de kerk bracht de mooie
som op van 50.500 fr. Samen 115.285 ft. Magni-
fieke bijdrage voor Proven. Proficiat en veel
dank.

K_R Gepensioneerden
Uitslag van de kaarring van 28 maart. 87 deelne-
mC=-T6 wonnen 3 partijen: Thoré E. 366, Van-
hoecke R. 352, Butaye M. 339, Vandecaveye R.
326, Vanacker C. 321, Butave A. 318, Vanbeve-
ren J 256, Gast L 255, Ridez M. 254, Neuville
D. 254, Deroye G. 251, Meernhout M. 247,
Devos ]. 238, Alleman R.A. 232, Pacco M. 217,
Boeket M. 198.
Volgende kaarring op donderdag 11 april.

De eerste kommunie
De eerste kommunie van de kleinen (leerlingen
van het eerste leerjaar) heeft plaats op O.LHeer
Hemelvaarrdag, dit is donderdag 9 mei 1991 om
10.30 u.
En dit voor de volgende kinderen:

1. Busschaerr Wim
Blekerijweg 39, Proven

2. Cappoen Freek
Reningestraat 17, Proven

3. Demaerel Miguel
Terenburgseweg 2, Proven

4. Desomer Lobke
Eekhoute 6, Proven

5. Donche Mathieu
Haringeplein 14, Haringe

6. Ghyselen Bert
Blokstraat 13, Proven

7. Lesage Kobe
Schomminkelstraat ", Westourer

8, Mahieu Barbara
Mazemanlaan 25, Proven

9, Paelinck Lien
Obrerresrraat 15, Proven

10. Peperstraere Evelyne
Molendreef 12, Proven

11. Roca Marco
Eekhoure 1, Proven

12. Ryckeboer Tijl
Viooltjesveld 12, Wesrouter

13. Serrijn Robin
Mazemanlaan, Proven

14. Sticker Jan
Blasiusstraat 87, Proven

15. Terriere Rien
Eekhoute 41, Proven

16. Top Corneel
Terenburgseweg 6, Proven

17. Top Josfien
Monrefoulstraat 4, Proven

18. Vandenbussche Michaël
Monrefoulstraat 3, Proven

19. Vander Paelt Steven
Eekhoute 24, Proven

20. Vanhee Marieke
Hapjesstraat 12, Proven

Kan dat ???
Jonge Provenaars, tussen 10 en 16 jaar, die hele-
maal alleen een muzikaal programma brengen?
Jawellil
Houd alvast zondagnamiddag 2T april vrij. De
leerlingen van de muziekschool vergasten de
aanwezigen op een mengeling van aangename
solo's, duo's en trio's. Zaal "Het Rozenhof" ,
14.30 uur. Gratis toegang I

KSJ-nieuws
Na enkele weken van stilte in onze brouwerij, is
er zondag voor sloebers en kastaars. Samson in
Poperinge I We spreken af om 14 u. aan het
lokaal met je sjaaltje en 80 fr. (daarin zit reeds
een drankje). He t uur van terugkomst is nog niet
bepaald.
Jimmers blijven zondag in Provense omgeving
van 14 tot 17 u.
Volgende aktiviteiten : zondag 14 april, zater-
dag 20 april (de volledige dag) enkel voor sloe-
bers en kastaars (meer hierover ontvang je later),
zondag 21 april voor jimmers alleen, zondag 28
april. Leiderssamenkomst : zaterdag om 14 u.

Gebed voor Franciscus
Heer,
maak rnii tot een instrument van uw vrede.

laat me liefde brengen waar haat heerst,
laat me vergeven aan wie mij beledigde,
laat me verzoenen wie in onmin leven,
laat rru geloof brengen aan wie twijfelt,
laat me waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat me hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat .ne licht brengen aan wie in duisternis leeft,
laat me vreugde brengen aan wie bedroefd is.

Laat me niet zozeer zoeken
getroost te worden, maar te troosten.
Laat me niet zozeer zoeken
begrepen te worden, maar te begrijpen.
Laat me niet zozeer zoeken
bemind te worden, maar te beminnen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 april)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 3003 91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (13-14 april) tel. 4000 20
Veearts Busschaert (14 april) tel. 44 53 63
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teI.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)

._,"_-l$•.•T."T'-l!!Dè~ERAPI~
A. Dekersgierer, Obterrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 12 april
10 u. Pl. Begrafenis v. Maria Loones, wed.
v. Gerard Clarebout

Zaterdag 13 april
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Fauvercq, z.v.
Louis en Madeleine D'Hooghe

Zondag 14 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Madeleine Staclen,
wed. v. SylvainJoos en v. LeonceJoos,
echtg. v. Roza Prinzie

Maandag 15 april
8 u. H. misv. overl. broer (I.W.)
Dinsdag 16 april
8 u. H. mis v. overl. echtgte., ouders en

schoonouders
Woensdag 17 april
8 u. H. mis v. bijz. overledene
Donderdag 18 april - Z. Idesbald
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 19 april
15 u. Pl. Huwelijksmis v. Kris Wyffels en
Sonia Leys

16 u. Pl. Huwelijksmis v. Norbert De-
muys en Simonne Deruyter

Zaterdag 20 april
17 u. Gez. jaarmis v. Madeleine Meersse-
man, echtgte. v. Maurice Malbrancke

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 15 - 11 april 1991 Verantw. uirg. Pastoor Proven, rel. 3003 91 - Druk. Schoonaerr

Zondag 21 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Prinzie,
echtg. v. Yvonne Deré.

Tot kind Gods gedoopt
Pieter Torrez, z.v. José en Caroline Derycke,
Obterrestraat 13, Proven.

In de Heer ontslapen
Maria Loones, wed. v. Gerard Clarebout, overi.
te Poperinge op maandag 8 april '91 in de leef-
tijd van 79 j. en die vrijdag 12 april '91 om 10 u.
te Proven wordt begraven.

K.S.). Proven
Zondagnamiddag van 14 u. tot 17 u. is er voor
alle leden samenkomst. Een speciale opdracht is
er voor de "rechercheur" -jirnmers die de drug-
dealers die Proven onveilig maken, moeten be-
strijden. Leiding: zaterdag om 14 u.

Huidi~on~Rustoord proven
1. Rousseeuw Michel

geb. in 1913, van Leisele
2. Malbrancke Maurice

geb. in 1920, van Proven
3. Devos Zenobie

geb. in 1899, van Proven
4. Boutez Nestor

geb. in 1917, van Poperinge
5. Scharre Henri

geb. in 1899, van Proven
6. Lansweert Robert

geb. in 1907, van Roesbrugge
7. Goudenhooft Germain

geb. in 1913, van Proven
8. Desmarets Henri

geb. in 1911, van Proven
9. Fauvercq Maria

geb. in 1910, van Poperinge
10. Decroo Anna

geb. in 1908, van Watou
11. Vandecasteele Roger

geb. in 1913, van Roesbrugge
12. Vandevelde Maurice

geb. in 1923, van Beveren
13. Labaere Firmin

geb. in 1914, van Proven
14. Billiet margareta

geb. in 1902, van Roesbrugge
15. Breda Magdalena

geb. in 1925, van Krombeke
16. Magry Albereine

geb. in 1904, van Poperinge
17. Facon Emma

geb. in 1909, van Proven
18. Dehaene Emile

geb. in 1901, van Poperinge
19. Alleweireld Agnes

geb. in 1907, van Poperinge

Verplegend Personeel v.h. Rustoord
l. Moniek David, Poperinge
2. Marijke Vanbeveren, Elverdinge
3. Chris ta Verslype, Proven
4. Carine Pattyn, Poperinge
5. Christine Dekervel, Proven
6. Katrien Lemoyne, Poperinge
7. Paula Menu, Proven
8. Marianne Brunfaut, Proven
9. Nicole Vanoost, Roesbrugge
10. Kristine Derycke, Poperinge
11. Lena Buseyne, Poperinge

Reis K.V.L.V.
Op dinsdag 28 mei jaarlijkse reis. Deze keer ver-
trekken we om 7.30 u. op de markt. Op het pro-
gramma staat: Boudewijnpark Brugge met de
dolfijnenshow. De boot Brugge-Damme, mid-
dag in "Oud Damme", naar "Het Zwin" en de
vlindertuin. Afzakken langs Koksijde met een
stop in "Kindersiska" en terug naar Proven.
Prijs: 660 fr. , middagmaal niet inbegrepen.
Zich aangeven bD d~ voorzitster of de sekret~
resse. Ook niet-leden zijn welkom.

Muziek door Provense jongeren
De Provense jeugd kan reeds vele jaren muziek-
les volgen in eigen gemeente. In het Socio Cultu-
reel Centrum (vroegere jongensschool) volgen zij
les bij leraressen en leraars van de Poperingse
Muziekacademie. Wat is het resultaat van vele
jaren oefening, iedere week gedurende een vier-
tal uur !Dat willen een aantal Proven se jongeren
laten horen tijdens een koffie-concert op zondag
21 april om 14.30 uur in zaal "Het Rozenhof".
Er wordt koffie en taart aangeboden. Ook andere
dranken zijn te verkrijgen. De toegang is GRA-
TIS i!!

Te onthouden datum
Op zondag 12 mei geeft de Harmonie "De
Volksvreugd" een lenteconcert. Waar en welk
uur ? Sint- Victorkerk om 17.30 uur.

Dekenale bedevaart naar Oostakker
op donderdag 26 mei
Vertrek op de Grote Markt te Poperinge om 8 u.
Voor de buitenparochies te 7.30 u. Terugkeer
langs Gistel voor verering van de H. Godelieve.
Prijs 300 fr. Inschrijven bij Mevr. Dedecker-
Struye Francine vóór 12 mei.

Briefje van de pastoor
Beste mensen,

Onder de titel: "Over de Dood heen" schreef Kar-
dinaal Danneels een klein boekje over het leven na
de dood. Op eenvoudige wijze zegt hij waarin de
reïncarnatie bestaat die tegenwoordig veel mensen
boeit en wat ons verrijzenis-geloof inhoudt. Dus
een antwoord op vele vragen van talloze mensen.
Te bestellen bij de pastoor (50 fr.).



PRIESTER VAN DIENST (v. 21 tot 27 april)
E.H. Decat , past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (20-21 apr.) tel. 3006 37
Veearts Vandenberghe (21 april) tel. 388160
Apoteek Vanacker, tel. 058/299141
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO 0431 (M. Deschuttere)
PGPERINGE-: te~~~-l-l-6 (W. G. Kf.i
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 teUO 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 19 april
15 u. P!. Huw.mis v. Kris Wyffels en
Sonia Leys

16 u. P!. Huw.mis v. Norben Demuys en
Simonne Deruyter

Zaterdag 20 april
17 u. Gez. jaarmis v. Madeleine Meersse-
man, echtgte. v. Maurice Malbrancke

Zondag 21 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Prinzie,
echtg. v. Yvonne Deré.

Maandag 22 april
8 u. H. mis v. bijz. over!. (CV.)
Dinsdag 23 april - H. Joris
8 u. H. mis v. over!. echtg. ouders en
schoonouders

Woensdag 24 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 25 april - H. Marcus
8 u. H. mis v. over!. broer (LW.)
Vrijdag 26 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 april
17 u. Gez. jaarmis v. Alben Vandoo-
laeghe, wedn. v. Anna Top en echtg. v.
Maria Couture

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 16 18 april 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 . Druk. Schoonaert

Zondag 28 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4" Gez. 6-wekenmis v. Cam iel Wy-
ckaert, z.V. wijlen Isidoor en Marie
Deroubaix.

Geboorte
Louis De Vriendt, Z.v. Geert en Katrien Ver-
beke, Canadaweg 14, Proven (geb. te Menen op
8 april 1991).

Tot kind Gods gedoopt
Jill Dever, z.v. Frans en Ann Pattyn, Provenplein
58, Proven.

Dekenale bedevaart naar Oostakker
Donderdag 16 mei
Vertrek Grote Markt om 8 uur. Terugkeer langs
Gistel voor verering van H. Godelieve. Prijs 300
fr. Inschrijven vóór 12 mei bij Francine Struye.
OOSTAK R he d'chte Lourdes, waar één van
de merkwaardigste genezingen gebeurd is, op
voorspraak van O.L.V. van Lourdes, de Onbe-
vlekte Ontvangenis: het plotse herstel van het
gebroken, etterende been van Pieter Derudder
uit Jabbeke in 1875.
GISTEL: de plaats waar de H. Godelieve
geleefd heeft en vermoord werd door haar echt-
genoot in 1070. Zij is een van onze meest
geliefde Vlaamse heiligen. Wij bezoeken de
parochiekerk en de Abdij 't Putje die gebouwd
werd op de plaats waar Godelieve geleefd heeft
en gewurgd werd. De H. Godelieve wordt aan-
roepen vooral tegen oog- en keelkwalen en om
vrede in het gezin.

Koffie-Concert
Een grote groep Provense jongeren, van alle leef-
tijden, volgt reeds meerdere jaren wekelijks
muziek-onderricht.
De leraars van de muziekacademie organiseren,
in samenwerking met de Provense Harmonie,
een KOFFIE-CONCERT op zondag 21 april om
14.30 uur in feestzaal Het Rozenhof.
Er is een gastoptreden van het VLAMERTINGS
TROMBONE-KWARTET.
Alle sympathisanten, jong en oud, zijn welkom.
De toegang is GRATIS"

Minivoetbalploeg Tramstatie
Do. 18 april om 20 u. :

Tramstatie - Zwarte Leeuw Ieper
Vr. 19 april: Kampioenenviering

in café Tramstatie
19.30 u. : feestmaaltijd

Sympathisanten kunnen nog inschrijven tegen
do. 18 april. Prijs 500 fr.
Vanaf 21 u. : TD met dj "Cobra". Gratis toe-
gang. Iedereen welkom.

K.S.) .-nieuws
Zaterdag om 8.45 u. aan ons lokaal vertrekt de
bus richting Ieper voor de gouwdag van alle sloe-
bers en kastaars van de provincie. Wees er tijdig
met je picknick voor de middag, 220 fr. en je
sjaaltje I We zijn terug kort na 17 u.
Zondag is er activiteit voor de jimmers van 14 u.
tot 17 u.
Vrijdagavond om 19.30 u. is er bijeenkomst voor
de jim-leiding.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarring van 11 april. 71 deelne-
mers, 12 wonnen 3 partijen: Thoré E. 342; Van-
houcke R. 326; Dequecker M. 321; Delerue R.
316; Delbaere R. 296; Vandecaveye R. 271;
Temperville M. 255; Hommez Z. 251; Moncarey
M. 249; Devloo G. 238; Busschaert). 221;
Meernhout M. 196. Volgende kaarting op don-
derdag 25 april.

K.B...G-.:Reis...(halve dag).
Op dinsdag 30 april gaan we op namiddagreis.
We vertrekken uit Proven om 13 u. richting
Veurne waar we in het Bakkerijmuseum een
rondleiding krijgen. In Mariakerke drinken we
dan een koffie waarna we naar Oostende rijden.
Daar krijgen we een 2 uur durende rondrit met
de bus, begeleid door een gids. In het naar huis
komen is er nog een halte.
De prijs van de reis bedraagt 340 fr., daarin
begrepen de bus, inkom museum, gids Oos-
tende en fooi chauffeur. Zich aangeven bij Jozef
Vanbeveren of Gerard Ryon.

De Noomtjes
Naar jaarlijkse gewoonte gaan de Noomtjes weer
op reis. Ditmaal gaan we op 11 mei naar Bobbe-
jaanland. Iedereen kan genieten van een ganse
dag gezonde ontspanning. Inschrijvingen wor-
den verwacht bij elke Noom of in Feestzaal Sint
Elooi (Tel. 30 04 83). Wie de vorige reizen mee-
gemaakt heeft, weet dat het ook nu weer een
schot in de roos zal zijn !!!

Gebed van een zieke
Heer,

Laat mij eraan denken
dat al wie mij verzorgen, al wie mij bezoeken
door U gezonden zijn om mij te laten voelen

dat Gij het zijt die mij liefhebt.
Fluister mij in het hart :

"Al zou een moeder haar kind vergeten,
Ik, Jezus, ik vergeet U nooit."
Dan zal ik met vrede en vreugde

kunnen zeggen :
"Uw wil geschiede op aarde als in de hemel".

AMEN.



PRIESTER VAN DIENST (28 apr. - 4 mei)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 3003 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (27-28 april) tel. 300647
Dokt. Verhoeve (1 mei) tel. 38 82 71
Veearts Vulsteke (28 april) tel. 3341 17
Veearts Goethals (1 mei) tel. 30 02 67
Apoteek Taveirne (28 april) - Woesten
Apoteek Leroy (1 mei) - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: ttd.3() 082-2 (but W(ffi)aere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschurrere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 26 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 april
17 u. Gez. jaarmis v. Alben Vandoe-
laeghe, wedn. v. Anna Top, echtg. v.
Maria Couture

Zondag 28 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4< Gez. 6-wekenmis v. Cam iel Wy-
ckaert, z.v. wijlen Isidoor en Marie De-
roubaix

Maandag 29 april
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Dinsdag 30 april
8 u. H. mis v. over!. ouders, sch.ouders
en familie

Woensdag 1 mei - H. Jozef
8 u. H. mis v. over!. broer en zuster

. Donderdag 2 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank.
Vrijdag 3 mei - H. Filip en Jacques
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 mei
17 u. 2< gez. 6-wekenmis v. Jean Menu,
echtg. v. Maria Degraeve

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 17 2) april 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Zondag 5 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v.h. A.C.W. Proven ter
gelegenheid v. Rerum Novarum

Rechtzetting
Jill Dever is niet het zoontje (zoals in vorig paro-
chieblad vermeld), maar wel het dochtertje v.
Frans en Ann Pattyn, Provenplein 58, Proven.

Geboorte
Steven Ryckeboer, z.v. Ward en Ann Delanghe,
Couthoflaan 22, Proven (geb. te Ieper op 16
april '91).

Huwelijksaankondiging
- Marc Devos, Molendreef 8a, Proven en Dorine
Berquin, Hogebrugsestraat 8, Oostvleteren.
- Stefaan Lermyte , Canonstraat 8, Proven en
Gina Bondue, Mommerencystraat 17, Vlamer-
ting~.

Donderdag 16 mei 1991
63' bedevaart naar Oostakker met terugreis
over Gistel
PROGRAMMA:
8 u. : afreis uit Poperinge op de grote markt
7.30 u. : aan de kerk in de andere gemeenten
8.20 u. : verzameling van alle autocars aan de
oprit van de A 19.

10 u. : geconcelebreerde Eucharistieviering met
sermoen

14 u. : groet aan de grot en rozenkrans
14.30 u. : vertrek naar Gistel
15.30 u. : aankomst Gistel voor verering van
H. Godelieve in de Abdij 't Putje
(om verplaatsingsmoeilijkheden te beperken
bezoeken we niet de parochiekerk maar al-
leen de Abdij)

18 u. : afreis uit Gistel
19 u. : thuiskomst
PRIJS: 300 fr. per persoon, fooi chauffeur inbe-
grepen
INSCHRIJVING: bij Mevr. Dedecker-Struye
Francine ten laatste op zaterdag 11 mei

K.SJ- Proven
Zondag van 14 u. tot 17 u. worden alle K.S.].-
leden in uniform weer verwacht aan ons ver-
trouwde lokaal. In de maand mei plannen we
drie bijeenkomsten: op 5, 12 en 26 mei .
Onthouden dus!

Pl. Kommunie en H. Vormsel
Zondag 26 mei '91 om 8.30 u.
VORMELINGEN 1991 :
Te Proven:
1. Busschaert Leen

Eekhoute 18, Proven

2. Castryck Els
Legerstraat 4, Krornbeke

3. Decoster Wivine
Roesbruggestraat 18, Proven

4. Deprey Veerle
Reningestraat 8, Proven

5. D'Hooghe Sherley
Courhoflaan 7, Proven

6. Gruwez Kristof
Eekhoute 7, Proven

7. Indevuyst Bart
Courhoflaan 7, Proven

8. Lamaire Armeleen
Terenburgseweg 3, Proven

9. Leys Cindy
Baron Mazemanlaan 17, Proven

10. Lietaer Liesbeth
Blasiusstraat 89, Krornbeke

11. Loonis Kristof
Roesbruggestraat 18, Proven

12. Peperstraere Sarah
Molendreef 12, Proven

13. Ronde1ITilly
Eekhoute 19, Proven

14. Slosse Tilde
Blekerijweg 90, Proven

15. Verhille Sophie
Uilegatstraat 11, Proven

Te Haringe :
1. Louwaege Frederik

Blokstraat 1, Haringe
2. Maes Bert

Moenaardestraat 68, Haringe
3. Ryon Floris

Moenaardestraat 63, Haringe
4. Vandenbussche Ingrid

Montefoulstraat 3, Haringe

Briefje van de pastoor

KAÏN EN ABEL
Ja, zo staat het in de Bijbel, dat Kaïn Abel om
het leven bracht. Abel was niet zomaar iemand.
Hij was de broer van Kaïn, en dat wordt in het
vierde hoofdstuk Genesis sterk in de verf gezet :
"Maar Kaïn zei tegen zijn broer Abel: .Laten
we naar het land gaan'. Toen ze op het land
waren, wierp Kaïn zich op zijn broer Abel en
sloeg hem dood. ,Waar is Abel, je broer ?' vroeg
de Heer. ,Ik weet het niet', antwoordde hij,
,moet ik soms voor mijn broer zorgen ?' ,Wat
heb je gedaan ?' vroeg de Heer. ,Hoor! Uit de
aarde roept het bloed van je broer tot mij om
wraak!" Vijfmaal het woord broer in deze korte
passage, 'r kan evengoed het woord "zus" zijn!
Wie is je zus ? Wie is je broer?
Waar is je broer? Waar is je zus ?
A.u.b. geen Kaïn-antwoord: Moet ik soms voor
mijn broer of mijn zus zorgen?



PRIESTER VAN DIENST (v. 5 tot 11 mei)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 Ol 84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (4-5 mei) tel. 38.87.55
Dokt. Bal (9 mei) tel. 30.00.72
Veearts Busschaert (5 mei) tel. 44 53 63
Veearts Vandenberghe (9 mei) tel. 38 81 60
Apoteek Dubaere - Reninge (5 mei)
Apoteek Taveirne - Woesten (9 mei)
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.3o...08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
Kl ESITHERAPIE:
A. Dekersgierer, Obtcrrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 3 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 mei
9.30 u. P!. begrafenis v. Marcel Devos,
wedn. v. Alice Papegaey

17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Jean Menu,
echtg. v. Maria Degraeve

Zondag 5 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis vwo het A.C.W. Proven
ter ge!. v. "Rerum Novarum ' ,

Maandag 6 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,
dank om genezing

Dinsdag 7 mei
8 u. H. mis v. overI. ouders en fam.
Woensdag 8 mei
17 u. Gelezen mis t. e. v. de Godd. Vzheid
v.d. vruchten der aarde

Donderdag 9 mei - Ons Heer Hemelvaart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. Eerste Kommunie v.d. kleinen
met hun ouders en familie

Vrijdag 10 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 18 2 mei 1991 Verantw. uirg. Pasroor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Zaterdag 11 mei .
17 u. Gez. jaarmis v. René Deraeve- Thons
Julienne en over!. kinderen en fam.

Zondag 12 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez,
echtg. v. Maria Fockenoy

11 u. Gez. familiernis door pater Jozef
Wemaere, vw fam. Peperstraete-Wemaere

Tot kind Gods gedoopt
Louis De Vriendt, z.v. Geen en Katrien Verbeke,
Canadaweg 14, Proven.

In de Heer ontslapen
- Roza Danneel, wed. v. Maurits Keyaerts, over!. te
Leuven 27 april in de leeftijd van 47 j. en die don. 2
mei om 10 u. te Wilsele-dorp wordt begraven.
- Marcel Devos, wedn. v. Alice Papegaey, over!. te
Pop. zon. 28 april in de leeftijd van 83 j. en die zat. 4
mei om 9.30 u. te Proven wordt begraven.
- Marguerite Billiet. wed. v. G. Candaele, over!. te
Pop. zat. 27 april in de leeftijd van 88 j. en die don. 2
mei om 10 u. te Roesbrugge wordt begraven.

Bibliotheek
Gesloten op zondag 5 mei

K.B. Gepensioneerden
Volgende kaarring op vrijdag 10 mei.

Rerum Novarum
Op zaterdag 4 en zondag 5 mei is er vóór en na de
missen de jaarlijkse omhaling met omslagen ten voor-
dele van het projekt, .Steun voor de armste bevolkin~
van Haïti" van Wereldsolidariteit. De mis op 5 mei
om 10 u. staat in het teken van Rerum Novarum en
wordt opgedragen voor de levende en. overleden
leden van het ACW. Op donderdag 9 mei om 19 u.
prijskaaning voor de leden bij Gilberte Dever.

Lenteconcert door "De Volksvreugd"
De Provense Harmonie brengt op zondag 12 mei
opnieuw een lenteconcert. Onder de .leiding van de
nieuwe chef, de Heer Frank Markey, zIJn we opllleuw
op de goede weg. Het bestuur en de muzikanten ver-
wachten vele Provenaars om te komen sympathiseren
met de Harmonie op zondag 12 mei om 17.30 uur in
de kerk.

Worden uitgenodigd samen met hun ouders en
familie tot de eerste kommunie op Ons Heer
Hemelvaart, donderdag 9 mei '91 om 10.30 u.
1. Busschaerr Wim, Blekerijweg 39
2. Cappoen Freek, Reningestraat 17
3. Demaerel Miguel, Terenburgseweg 2
4. Desomer Lobke, Eekhoute 6
5. Donche Mathieu, Haringep!. 14, Haringe

6. Ghyselen Ben, Blokstraat 13
7. Lesage Kobe, Schomminkelstr. 3, Westouter
8. Mahieu Barbara, Mazemanlaan 25
9. Paelinck Lien, Obtcrrestraat 15
10. Peperstraere Evelyne, Molendreef 12
11. Roca Marco, Eekhoute 1
12. Ryckeboer Tijl, Viooltjesveld 12, Westouter
13. Serrijn Robin, Mazemanlaan
14. Sticker Jan, Blasiusstraat 87
15. Terriere Rien, Eekhoute 41
16. Top Corneel, Terenburgseweg 6
17. Top Josfien, Montefoulstraat 4
18. Vandenbussche Michaël, Montefoulstraar 3
19. Vander Paelt Steven, Eekhoute 24
20. Vanhee Marieke, Hapjesstraat 12

- De eerste kommunikanten hebben een speciale
plaats. Bij het binnenkomen in de kerk blijven ze
echter bij vader en moeder staan, tot dat hun naam
wordt afgeroepen. Dan pas komen ze vooraan bij het
altaar staan.
- Ook de vaders en moeders hebben een voorbehou-
den plaats, onmiddellijk achter de Eerste Kornmuni-
kanten (naam op een briefje op uw stoel). De ovenge
familieleden zitten elders in de kerk.
- Om de plechtigheid zo weinig mogelijk te storen
zal er iemand aanwezig zijn om te fotograferen.
- Vaders en moeders, dank voor uw medewerking.

Paternoster aan de grot in de meimaand om
kwart vóór 7 u. 's avonds

Omhaling t. v.v. Koerdische bevolking
Wekenlang reeds zenden de media schrijnende beel-
den uit over de duizenden Koerdische vluchtelingen
aan de Turkse grens.
Vluchtend voor de Iraakse repressie bevinden zij zich
in deze barre berggebieden, waar de levensomstan-
digheden in dit seizoen bijzonder moeilijk zijn: de
voorjaarsregens en sneeuw hebben. de zeldzame
wegen in slijkstromen veranderd. Er ISonvoldoende
drinkwater, noch voedsel, noch sarutaire voorzierun-
gen. Er zijn nu reeds honderden doden, ontelbare
zieken en de vrees voor epidemieën IS groot. Kan
men onverschillig blijven bij zoveel ellende ?
Als kristelijk geïnspireerde hulpor~anisatie, wil het
Internationaal Hulpbetoon van Caritas Catholica ten
volle deelnemen aan de opgezette reddingsacties en
werkt ze aldus momenteel nauw samen met Caritas
Turkije, om aan de basisbehoeften van deze vluchte-
lingen te beantwoorden. D drm.gende hulp bestaat
uit babyvoeding, dekens en kleding. Om de nodige
financiële middelen te verzamelen, doet het Interna-
tionaal Hulpbetoon van Caritas Catholica een oproep
tot alle gelovigen in België. ..
De omhaling zal voor ons bisdom plaats hebben tiJ-
dens de eucharistievieringen op 4 en 5 mei.

+ R. Vangheluwe,
bisschop van Brugge



PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 mei)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 3003 91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (11-12 mei) tel. 4005 55
Veearts Vulsteke (12 mei) tel. 33 41 17
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Deketsgieter. Obterrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Woensdag 8 mei
17 u. Gelezen mis t.e.v. de Godd.
Vzheid. v.d. vruchten der aarde

Donderdag 9 mei - Ons Heer Hemelvaart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. Eerste Kommunie v.d. kleinen
met hun ouders en familie

Vrijdag 10 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 mei
17 u. Gez. jaarmis v. René Oeraeve-Thoris
Julienne en over!. kinders en familie

Zondag 12 mei
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez,
echtg. v. Maria Fockenoy

11 u. Gez. familiemis door Pater Jozef
Wemaere, vwo fam. Peperstraete-We-
maere

Maandag 13 mei
8 u. H ..mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot voor
geneZing

Dinsdag 14 mei
8 u. H. mis v. bijz. overledenen
Woensdag 15 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot tot
intentie v. d. gever

Ons
Parochieblad
Proven
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Donderdag 16 mei
8 u. H. mis v. overI. ouders
Vrijdag 17 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Marcel Verhille,
echtg. v. Elisabeth Quaghebeur

Zondag 19 mei - Sinksen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. Camiel
Wyckaert, z.v. wijlen Isidoor en Marie
Oeroubaix

Geboorte
Joren Deblock, z.v. Jan en Kathleen Demonie,
Switspapendreef 5, Proven (geboren te Pope-
ringe op 3 mei 1991).

Worden uitgenodigd samen met hun
ouders en familie tot de Eerste Kommunie
op Ons Heer Hemelvaart, donderdag 9 mei
'91 om 10.30 u. ~
De eerste kommunikanten samen met vader en
moeder en de familie. Er zijn voorbehouden
plaatsen voor de Eerste Kommunikanten en hun
ouders.

Oostakker - Gistel • Donderdag 16 mei
Vertrek Grote Markt Poperinge om 8 u. - buiten-
parochies om 7.30 u. Terugkeer langs Gistel voor
verering van de H. Godelieve. Prijs 300 fr. In-
schrijven vóór 12 mei bij Mevr. Dedecker-Struye
Francine. Vorig jaar 530 bedevaarders. En nu ?
U bent vriendelijk uitgenodigd.

Radio Poperinge - elke zat. van 10 tot 11 u.
Godsdienstige uitzending. ,NAAR DE BRON",
verzorgd door de kerkgemeenschap van Pope-
ringe. Een bezinningsmoment, informatie over
de religieuze aktiviteiten van de streek, geboor-
ten, huwelijken, overlijdens, een woord bij de
liturgie van de zondag, aktualiteiten. Afstem-
men op golflengte VKW 107,5.

Lenteconcert door "De Volksvreugd"
De Provense Harmonie nodigt alle sympathisan-
ten uit! Na vele maanden oefenen brengen de
jongste muzikanten eenvoudige melodieën die
goed in het oor liggen. Zij worden geleid door
Patricia George. De Harmonie zelf brengt 10
stukken die een grote graad van instrurncnteale
vaardigheid eisen. Frank Markey hanteert de
dirigeerstok. Zondag 12 mei om 17.30 u. in de
Sint-Victorkerk. Toegang: 100 fr. , kinderen gra-
tis.

K.S.J. Proven
Zondag wordt de aktiviteit een half uur ingekort

omdat een aantal van de leiding zich moet klaar-
maken voor het concert van de harmonie later op
de dag. Dus, sloebers, kastaars en [immers wor-
den aan het lokaal verwacht van 14 tot 16.30 !
Bijeenkomst van de leiding op zaterdag om 14 u.

OMHALING VOOR DE KOERDEN in de
kerk op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei
in al de missen. We weten allemaal dat 't
nodig is. Wees niet bang of te voorzichtig
om te geven. 't Is zonder omslagen.

10 jaar geleden, op 25 april '89 openden wij
Herberg Canada
Om dit te vieren bieden wij U volgend VER-
JAARDAGSMENU aan:
Aperitief Maison
Gegrilde scampi's
Cóte à l'Os
Irish Coffee
1/2 fles wijn per persoon
Alles inbegrepen voor 800 fr. en dit voor het
weekend van vrijdagavond 10, zaterdagavond
11, zondagmiddag 12 en maandagavond 13 mei
1991. Voor reservaties: Canadaweg 44, 8972
Proven, Tel. 057/334475.

K.B.G. - Dagreis op donderdag 30 mei
Op donderdag 30 mei is er een dagreis gepland.
Deze maal is er 's voormiddags bezoek aan Door-
nik en 's namiddags de streek van Kluisbergen.
Vertrek in Proven om 8 u.
Aankomst in Doornik waar er tijd wordt gegeven
voor een kopje koffie. Om 10 u. worden we door
een gids met autocar door de stad geloodst
(ongeveer 1 uur) omdat het niet te vermoeiend
zou zijn. We rijden dan tegen de middag naar
de Kluisberg naar het restaurant" 't Pavillon" ,
waar we een warm middagmaal krijgen. Daarna
vertrekken we naar Berghem waar er een gids ons
opwacht voor een 2 u rdurende rondrit in de
Vlaamse Ardennen. In het naar huiskomen gaan
we naar Ledegem waar we desnoods nog iets
kunnen verorberen. De kostprijs voor deze reis is
675 fr. In deze prijs is begrepen: de bus, gids in
Doornik, middagmaal, gids in Berghem, fooi
chauffeur. Voor de liefhebbers voor deze dagreis
gelieve U in te schrijven en te betalen bij Jozef en
Agnes Van beveren , Obterrestraat 50 (Tel.
30.12.34) of Gerard en Cecile Ryon, Obterre-
straat 48 (tel. 30.04.43). Uiterste datum van
inschrijving is donderdag 23 mei.

K.A.V. samen met ziekenzorg
Op woensdag 15 mei geeft K.A.V. een gespreks-
avond met als onderwerp : "Helende werking
van groenten en fruit", gegeven door Mevr. Bri-
gitte Persyn uit Geluveld. We verwachten U
allen om 20 u. bij Gilberte Dever.



PRIESTER VAN DIENST (v. 19 tot 25 mei)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune tel. 40 0192 (18-19 mei)

Melis tel. 38.87.55 (20 mei)
Veearts Busschaert tel. 44 53 63 (19 mei)
Apoteek Samijn - tel. 058/288021
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERlNGE ; te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 17 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Marcel Verhille,

echtg. v. Elisabeth Quaghebeur
Zondag 19 mei - Sinksen-kermis
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Y Gez. 6-wekenmis v. Camiel

Wyckaert, z.v. wijlen Isidoor en Marie
Deroubaix

Maandag 20 mei - Sinksen-maandag
9 u. Dienst voor over!. parochianen en

oudstrijders v. beide Wereldoorlogen
Dinsdag 21 mei
8 u. H. mis v. bijz. over!. (P.B.)
Woensdag 22 mei
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Donderdag 23 mei
8 u. H. mis v. bijz. overledenen
Vrijdag 24 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Rachel Devos,

echtgte v. André Degraeve
Zondag 26 mei - H. Drievuldigheid
8.30 u. P!. Kommunie met H. Vormsel

van de Vormelingen, hun ouders, pe-
ters en meters en familie.

10 u. Ge!. mis v.d. Parochianen

Ons
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Plechtige Kommunie en H. Vormsel
op zondag 26 mei te 8.30 u.
De Vormheer dit jaar is deken A. Desmet van
Brugge. Onmiddellijk na de plechtigheid in de
kerk is er ontvangst in de zaal "St. -Jozef" waar
de ontbijttafel zal gereed staan voor alle vorme-
lingen, hun ouders, de peters en de meters van
de vormelingen, de muziekmaatschappij, de
leerkrachten, het schoolkomité, de kerkfabriek,
de gemeenteraadsleden van Proven, de kerkbe-
dienden en de pastoor. Meteen wordt dan ook in
de zaal een groepsfoto genomen.

Proven - Sinksenkermis 1991
Zaterdag 18 - zondag 19 - maandag 20 mei
• In zaal St.-Elooi : Tenroonstelling van schil-
derijen van Maryannick Neyrinck
• Opendeurdagen in Pottenbakkerij Rik Ryon
• Opendeurdagen bij Raf Lamaire
ZATERDAG 18 MEI
• vanaf 14 uur: Fotozoektocht door het
Obterrestraatcornité. Deelname is mogelijk tot
donderdag 23 mei. Formulieren af te halen in
"St.-Elooi" of "Het Rozenhof" . Formulieren
binnen te brengen in "Het Rozenhof" vóór
donderdag 23 mei om 21 u. Prijsuitdeling op
vrijdag 24 mei om 20 u. in "St.-Elooi".
• om 20 u.: Kermisbal in "Het Rozenhof"
ZONDAG 19 MEI
• vanaf 15 u.: in de verkeersarme dorpskom :
- Huifkartochten door de Fjordenvrienden
- Fotozoektocht door het Obterrestraatcomité
- Rattenspel door de B.G.).G. en uitdeling
GRATIS ballons aan de kinderen
- Gaaibolling ingericht door het Marktcomité
- Nabij "De Trarnstatie' , : muzikaal optreden

met Bobby Kerel
- Vendelzwaaien door K.L.).
• Om 16 u. op het Provenplein : Bokstraining
met Boksers van de Boxing Club Monteyne
beroeps, liefhebbers, nieuwelingen, aspiranten
• Om 18 u. op het Provenplein : Concert door
de Harmonie "De Volksvreugd"
• Om 20 u. in een tent op Eekhoute :
Optreden van Wendy Van Wanten met de
Disco Lingerie Show (zie afz. aff.)
MAANDAG 20 MEI
• om 9 u.: nabij "Het Rozenhof"
Grote Vinkenzetting - 2 series
• vanaf 14 u.: PRO VELO (zie afz. aff.)
Inschrijven tot 16 U. op het Provenplein.
Inschrijvingsprijs : 50 fr. - 10.000 fr. aan prij-
zen (afz. klassement voor de kinderen jonger
dan 12 j.) - Prijs voor de origineelste fiets
Nabij ieder café wordt met de fiets één van de
volgende proeven afgelegd: hoepelen, roze-
nen, appelen, eieren, victorwijden, bekeren,
ringelen en surplacen.
DINSDAG 21 MEI
• om 14 u. in "St.-Elooi": Kermisfeest KBG

KERMISKAARTINGEN (vanaf 19 uur)
vrijdag 17 mei : "Het Hopland "
dinsdag 21 mei: "De Bascule"
donderdag 23 mei: "Het Rozenhof"

Politiereglement
Ter gelegenheid van Sinksenkermis wordt de
dorpskom op zondag 19 mei vanaf 15 u. tot 19
u. en op maandag 20 mei vanaf 14 u. tot 18 u.
verkeersarm gemaakt. Hiertoe wordt een lokale
omleiding ingevoerd : het verkeer komende uit
de richting Poperinge wordt omgelegd langs de
Blekerijweg, Eekhoute , B. Mazemanlaan en
Terenburgseweg. Het verkeer komende uit de
richting Roesbrugge wordt omgelegd langs de
Molendreef, Blokstraat en Blekerijweg.

Tramstatie
Zondag 19 mei vanaf 13.30 u.: mini-
voetbaltornooi met 4 ploegen. Terrein TSC.
Inr, : De Tramstatie.

Opendeurdagen
Raf Lamaire-Baes nodigt iedereen uit op hun
opendeurdagen op zaterdag 18, zondag 19 en
maandag 20 mei. Iedere bezoeker wordt een gra-
tis drankje aangeboden. Wees erbij I

Foto's gevonden
Terug te bekomen in de pastorie

A.C.W. Proven
Wij houden eraan alle gevers te danken voor de
steun aan Wereldsolidariteit. De inzameling
bracht 12.001 fr. op.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 10 mei. 57 deelne-
mers, 9 wonnen 3 partijen: Vienne A. 352;
Kino F. 345; Derhille P. 326; Lemahieu M. 322;
Decroos S. 294; Knockaert M. 272; Vanden-
broucke O. 253; Claeys B. 239; Vandromme A.
232. Volgende kaarting op donderdag 23 mei.

Reis K.V.L.V.
Op dinsdag 28 mei reis naar het Boudewijnpark
voor de dolfijnenshow , daarna met de boot naar
Damme, middagmaal in "Oud Damme",
gevolgd met bezoek aan "Het Zwin" en de vlin-
dertuin. Terug langs Koksijde voor de opsluit in
"Kindersiska". Dit voor de prijs van 660 fr. per
persoon. Alles inbegrepen, uitgezonderd mid-
dagmaal. Vertrek te Proven om 7.30 u., te Roes-
brugge om 7.45 u. Zich aangeven bij de voorzit-
ster of secretaresse.

d'lJsheiligen
Goe weer, slecht weer, d'ysheiligen zitten er voor
niets tussen. Ik wens U toch met de kermis van
Sinksen warmer weer.



PRIESTER VAN DIENST (v. 26 mei tot 1 juni)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (25-26 mei) tel. 30 03 38
Veearts Goethals (26 mei) tel. 30 02 67
Apoteek Vanacker - tel. 058/299141
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : tel.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
1<INESITIIERAl'IE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 24 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Rachel Devos, echt-

gte. v. André Degraeve
Zondag 26 mei
8.30 u. P!. Kommunie met H. Vormsel

voor de vormelingen, hun ouders,
peters en meters en familie.

10 u. Ge!. mis v.d. Parochianen
Maandag 27 mei
8 u. H. mis v. over!. fam.
Dinsdag 28 mei
8 u. H. mis v. over!. zusters (S.S.)
Woensdag 29 mei
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Donderdag 30 mei
8 u. H. mis v. over!. ouders
Vrijdag 31 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 juni
17 u. 1e Gez. 6-wekenmis v.]ozefDewulf

echtg. v. Maria Deberdt
Zondag 2 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6e Gez. 6-wekenmis v. Cam iel

Wyckaert, z.v. wijlen Isidoor en Marie
Deroubaix.

Ons
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In de Heer ontslapen
Madeleine Bryon, weduwe van Gerard Saelens,
overleden te Poperinge, dinsdag 21 mei ' 91 in de
leeftijd van 80 j. en die maandag 27 mei '91 om
10 u. te Ptoven wordt begraven.

Laatste richtlijnen voor Pl. Kommunie met
H. Vormsel op zondag 26 mei.
Te Proven te 8.30 u.

1. Busschaert Leen, Eekhoute 18
2. Castryck Els, Legerstraat 4
3. Decoster Wivine, Roesbruggestraat 18
4. Deprey Veerle, Reningestraat 8
5. D'Hooghe Sherley, Couthoflaan 7
6. Gruwez Kristof, Eekhoute 7
7. Indevuyst Bart, Couthoflaan 7
8. Lamaire Anneleen, Terenburgseweg 3
9. Leys Cindy, Baron Mazemanlaan 17

10. Lietaer Liesbeth, Blasiusstraat 89
11. Loonis Kristof. Roesbruggestraat 18
12. Peperstraere Sarah, Molendreef 12
13. Rondelé Tilly, Eekhoute 19
14. Slosse Tilde, Blekerijweg 90
15. Verhille Sophie, Uilegatstraat 11

Te Haringe te 10.30 u. :
1. Louwaege Frederik, Blokstraat 1
2. Maes Bert, Moenaardestraat 68
3. Ryon Floris, Moenaardestraat 63
4. Vandenbussche Ingrid, Montefoulstraat 3

Voor Proven nog de volgende richtlijnen:
zie informatie blad dat de vormelingen voor thuis
hebben meegekregen.

K.A.V. Proven
Op dinsdag 11 juni brengen we een bezoek aan
het Hoppemuseum te Poperinge. Voor deze
uitstap vertrekken we per fiets om 1.15 u. op de
marktplaats. Voor wie dit niet kan per fiets,
wordt er gezorgd voor vervoer per auto. De toe-
gangsprijs bedraagt 60 fr. per persoon, een con-
sumptie inbegrepen. Gelieve zich te laten in-
schrijven vóór 4 juni bij Mevr. Debergh-
Cauwelier, Obterrestraat 42.

Een beetje geschiedenis
Onderwijs te Proven omtrent 1900.
Onderwijsgestichten :
Hier bestaan :

1. eene aangenomen bewaarschool
2. twee lagere scholen, namentIijk eene

gemeenteschool, gemengd voor bestem-
ming, doch enkel door jongens bijge-
woond en eene aangenomen meisjesschool.

3. eene vrije zondagschool voor jongens en
eene gesubsidieerde zondagschool voor
meisjes

4. eene landbouwberoepschool voor jongelin-
gen (bestaat sedert 1906)

Nota: In 't jaar 1879 werd hier een vrije jon-
gensschool gesticht. Deze bleef vrij tot 1 januari
1895; dan werd zij door de gemeente aangeno-
men.

Schoolbevolking :
Gemeenteschool

(knechten)
Ingeschreven in 't jaar

1900: 130
1901: 150
1902: 136
1903: 127
1904: 129
1905: 130
1906: 125
1907: 138
1908: 131
1909: 122
1910: 125

Aangenomen school
(meisjes)

196
194
197
198
198
205
205
210
212
218
218

Om te herinneren
Wie wordt uitgenodigd tot de ontvangst
in de zaal St. Jozef na de
Vormselplechtigheid ?
- de vormelingen
- de ouders van de vormelingen

de peter of meter van de vormeling
de muziekmaatschappij
de leerkrachten
het schoolkomiteit
de kerkfabriek
de kerkbedienden
de gemeenteraadsleden van Proven
de pastoor en de vormheer

Meteen wordt dan ook in de zaal een groepsfoto
genomen.

In de Mariamaand: mei 1944
Volgend blaadje werd toen ter tijde verspreid:

AVE MARIA I

Wij, ALLEN, gaan EENMAAL naar de H. Mis.
't Is de maand van Maria, onze goede Moeder.
MAANDAG: Statiestraat en Kerkstraat.
DINSDAG: linkerkant richting Poperinge.
WOENSDAG: rechterkant richting Poperinge.
DONDERDAG: linkerkant richt. Roesbrugge.
VRIJDAG: rechterkant richting Roesbrugge.
ZATERDAG: Markt en Gasthuisstraat.
AL die kunnen, gaan ALLE dagen.
GEHEEL de dorpplaats gaat naar 't LOF.
In alle HUIZEN, bidt men 's AVONDS den
ROZENKRANS.
Wij allen - kinderen van Maria, beminnen onze
Moeder I



PRIESTER VAN DIENST (v . 2 tot 8 JUIll)
E.H. Maes, past. Krornbekc tel. 40 Ol 84
GENEESKUNDIGE Z00.DA(jDIE ST
Dokt. Provoost (1-2 juni) tel. -1000 20
'Veearts Vandenberghe (2 juni) tel. 3881 60
Apoteek Blanckaen - Roesbrugge
TANDHEELKU DE: tel. 30 Ol 5-1
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lur Wemaere)
KROMBEKE: teUO 0431 (M. Deschurrere)
POPERI GE: teU3 31 16 (W.-G. Kr.)
Kl ESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 teUO 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 31 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, int.
gever.

Zaterdag 1 juni
17 u. le Gez. 6-wekenmis v.JozefDewulf
echtg. v. Maria Deberdt.

Zondag 2 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6e Gez. 6-wekenmis v. Camiel
Wyckaert, z.v. wijlen Isidoor en Marie
Deroubaix.

Maandag 3 juni
8 u. H. mis v. over!. fam.
Dinsdag 4 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot
Woensdag 5 juni
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Donderdag 6 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,

bijzondere intentie
Vrijdag 7 juni - H. Hart v. Jezus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 juni
17 u. 3e Gez. 6-wekenmis v. Jean Menu,
echtg. v. Maria Degraeve

Zondag 9 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Indevuyst,
echtg. v. Germaine Deroye.

Ons
Parochieblad
Proven
20· Jaargang Nr. 22 - 30 mei 1991 Veram w uug. Pastoor Proven. tel. 300.3 91 . Druk Schoonaert

Geboorte
- Chris tof Delporre , (geboren te Poperinge 25
mei) Z.V. Frans en lngrid Vanlerberghe, Renin-
gestraat 3, Proven.
- Ines Delefonrie (geboren re Poperinge 27
mei), d v Marmx en Mia L07ie, Eekhoute 85,
Proven.

Gezinsbedevaan BB-KVLV -KlJ
Op vnjdag jl mei j')'!! tt' Wntvleteren
20 u. Vóórprogramma
20.30 u. l:ulharis!ievlenng
21. 30 u. Lichtprocessie
22 u. Slolplechtigheid aan de grol.
Wij rekenen op uw talrijke opkomst.

In 1944 - Hoe pastoor Cosyn prak en zIJn
mensen motiveerde om te geven
. ,Hebt Ge er al aan gedacht ?
.... EN er over gesproken ?
.. over de BELOFTE, die uw Herder deed 111
UW naam: '
aan O. I..Vrouw : een grot
aan O.I..Heer : een schoone kerk
- Aanvaardt gij die belofte?
- Denkt dan: wat gij hadt kunnen verliezen,
moest gij niet gespaard zijn geweest I

- O.I..Heer is ZOO GOED geweest voor U :
Weest gij nu ZOO DANKBAAR jegens Hem.
door een BREEDE GIFT die voor altijd kan

getuige zIJn van uw dank.
- Steekt uw gift in dezen omslag - zonder naam _
ofwel in den offerblok
ofwel in den brievenbus der pastorij.
Vergeet den Rozenkransmaand niet I

Z.E.H. COSYN, Pastor.

Op de 3' Zondag van september kondigt de
Z.E.H. Pastor van op den predikstoel aan, dat
hij een belofte gedaan had tijdens de boeteda-
gen, die hij tot nog toe verzwegen had, te weten,
als de parochie mocht gespaard blijven van alle
oorlogsrampen, zoo als het werkelijk gebeurd is,
dat er een grot zou gebouwd worden ter eere van
O.I.. Vrouw van Lourdes, daar waar de vervallen
Kapel staat, en dat de Kerk zou geschilderd wor-
den, op voorwaarde dat de parochianen zijn
belofte aanvaardden. In de daaropvolgende
dagen werd in al de huisgezinnen dit hierbijge-
voegd briefje gezonden. Dit bracht de mooie
som op van 35.000 fr. Daarbij kwam een som
van 40.000 fr. als bijzondere gift om op den
toren een beiaard zonder klokken (systeem Phi-
lips) te plaatsen. Wat zal er nu van dat alles
gebeuren? Immers, met oktober moet al het
~eld ingediend worden omdat er veel in omloop
IS, door den oorlog veroorzaakt, 186 milliared :
nu moeten wij het afwachten. De omhaling voor
de gereisterden bracht nog eens 12000 fr. op, de
parochianen ten zegen : Proven staat boven aan
de spits van geheel de dekenij.

Witte paternoster
Wie zo'n witte paternoster vindt, mag deze
bezorgen in de pastorie. Met dank.

Ter herinnering
Aan de ouders van de kleuters I

Op woensdagnamiddag 5 juni nodigen de kleu-
ierleidsters alsook de leerkrachten van het 1e leer-
jaar U allen uit op een opendeurnamiddag, van
15 LI tot 19 u. Ook de ouders met hun kleintjes
dit' volgend -chooljaar voor het eerst naar school
mogen komen, worden er vcrwacht a een klas-
bezoekje wacht de koffietafel 111 dl zaal

K.B.G. Proven
UIlslag trekking steunkaarten. De prijzen kun-
nen afgehaald worden bij de voorzitster Jeanne
Busschaerr , Obterrestraat 25 in de voormiddag .
13522 13566 11593 13605 13614 1361- 13623
13659 13674 13677 13701 13711 13729 13756
13764 13768 13774 13780 13792 13804 13823
13838 13856 13871 13874 13884 13889 13898
13901 13907 13919 13937 13946 13952 13991
33522 33546 33597 33606 33613 33627 33648
33657 33669 33687 33711 33714 33717 33738
33744 33747 33750 33765 33766 33772 33778
33783 33798 33828 33831 33840 33844 33864
33882 33912 33921 33939 33948 34008 53479
53485 53488 53493 53499 53518 53536 53548
53554 53557 53581 53584 53590 53605 53623
53644 53653 53663 53675 53678 53687 53711
53726 53768 53798 53842 53847 53858 53864
53867 53870 53903 53910 53924 53955 53963

K. B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarring van 23 mei. 89 deelne-
mers, 10 wonnen 3 partijen: Nunens). 382;
Vercruyse A. 314; Lemahieu M. 311; Viane A.
294; Top A. 282; Butaye M. 279; Butaye A. 276;
Noninck M. 254; Deturck). 247; Deblaere R.
215. volgende kaarting op donderdag 13 juni.

Wat iedereen ziet en mag weten
De toren die op de woning van de Zusters stond
en door een hevige storm maanden geleden naar
beneden is gekomen en terecht kwam in de ach-
tertuin, wordt nu gerestaureerd. In zijn val heeft
de toren ook schade toegebracht aan het dak van
het huis en aan de corniche. De herstelwerken
zijn begonnen. De stellingen staan op het huis
rond de klokkestoel. "Doe het zelf" Eddy
Devos-Popelier, Courhoflaan 7b, Proven doet
het werk, en zal van deze restauratie met een
vernieuwd torentje op het kloostergebouw een
stukje kristelijke historie te Proven helpen bewa-
ren. Aldus zal men kunnen zeggen 50 of 100 jaar
later: "Hier hebben nog Zusters gewoond, en
ze waren van Wingene, en ze hebben hier nog
les gegeven en 's morgens en 's middags en 's
avonds deden ze het klokje luiden.



PRIESTER VAN DIENST (v. 9 tot 16 juni)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30 03 91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (8-9 juni) tel. 3006 37
Veearts Goethals (9 juni) tel. 30 02 67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 7 juni - H. Hart v. Jezus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 8 juni
17 u. 3< Gez. 6-wekenmis v. Jean Menu,

echtg. v. Maria Degraeve

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

10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Indevuyst,
echtg. v. Germaine Deroye

Maandag 10 juni
8 u. H. mis v. over!. fam.

Dinsdag 11 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot

Woensdag 12 juni
8 u. H. mis v. over!. ouders

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

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

Zaterdag 15 juni
17 u. 2e Gez. 6-wekenmis v. Jozef Dewulf

echtg. v. Maria Deberdt

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 23 6 juni 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 .. Druk. Schoonaert

Zondag 16 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 1e Gez. 6-wekenmis v. Alice

Covemaker, echtgte van Lucien
Danneel en over!. dochter Roza.

Geboorte
Nick Dehondt, z.v. Johnny en Bernadette Inge-
laere, Provenplein 24, Proven (geb. te Poperinge
17 mei 1991).

Tot kind Gods gedoopt
- Steven Ryckeboer, z.v. Ward en Ann
Delanghe, Couthoflaan 22, Proven.

- Margo Cossey, d.v. Martin en Ann Dobbe-
laere, Krombekestraat 58, Stavele.

Omhaling K.V.G. aan de kerkdeur
Op zaterdag en zondag 8 en 9 juni aanstaande
vóór en na al de missen.

Als je lelijk kijkt.
Mensen lachen te weinig. Ze lopen lusteloos door
de straten. Ze liggen lusteloos voor de lichtbak
en kijken moe en verveeld naar de duurbetaalde
lach van reklamejongens en -rneisjes. We heb-
ben niet alleen zure regen, maar meer nog zure
gezichten. Het wordt tijd dat mensen eens voor
de spiegel gaan staan om te zien hoe lelijk ze
worden als de slappe doorhangende lijnen van
de lusteloosheid zich vastleggen op hun gelaat.
(B.Z.N.)

Als je glimlacht.
"Mens, je bent een stuk veranrwoordelijk voor je
eigen gezicht. Als je lacht, wordt een lelijk
gezicht mooi. Als je lelijk kijkt, wordt een mooi
gezicht lelijk. Je gezicht is je naamkaartje waar-
mee je zegt wie je bent van binnen. Verzorg je
gezicht. Anderen moeten er op zitten kijken. Je
mag schoonheidsprodukten gebruiken maar het
helpt niet veel als je gezicht niet van binnenuit
verzorgd wordt, vanuit je hart. Zit je hart in de
zon, dan is er zon over je gezicht. Zit je hart vol
zorgen, lusteloos en levensmoe, dan leg je zelf
over je gelaat de lijnen van de lelijkheid. Een
spreuk van Bond zonder Naam vele jaren gele-
den zei het al : JE WORDT MOOIER ALS JE
GLIMLACHT." (B.Z.N.)

Het torentje komt er bovenop.
De werken boven het dak van het kloosterge-
bouw, de woning van de Zusters van Wingene,
waarin zuster Aloïsia, zuster Alselma, zuster Ber-
nadette en zuster Joachim (t) laatst gewoond
hebben, zijn nu ver gevorderd.
De klokkestoel, namelijk het deel dat op het dak
is blijven staan, is zoveel als gerestaureerd en ver-
nieuwd van zinkwerk en het houtwerk werd ge-
schilderd. Het klokje dat in de klokkestoel
hangt, draagt de naam: "Marie-Joseph", is van
1893 en is gegoten: "Funderie" - "Alph. Beu-
lens en Cie" - "Louvain" - Leuven en het weegt
omtrent 40 kg.
Wanneer komt het torentje er bovenop (rner
kruis op de spits is het omtrent 5 meter hoog) ?
Wel, dat zal waarschijnlijk gebeuren toeko-
mende week, vermoedelijk op dinsdag 11 juni
om 5 u. in de namiddag. Doch helemaal zeker is
dat niet, het hangt af van de omstandigheden.
Omdat vele mensen echter toch het ophijsen van
de toren zouden willen zien gebeuren, zullen we
een beetje vooraf het moment van het optrekken
aankondigen met klokkengeluid vanuit de kerk-
toren.
Dus, wanneer gebeurt het nu eigenlijk? Ik kan
alleen zeggen: klokkengeluid zal het moment
aanduiden.

Onze Missionaris
Pater Eric Maes
We willen graag aan alle mensen van Proven
laten weten dat we een missionaris hebben :
pater Eric Maes die woont langs de Roesbrugge-
straat 16 te Proven. Eric is al 20 jaar werkzaam in
Zaïre. De omstandigheden ginder zijn nu veel
moeilijker voor missiewerk dan ooit te voren. Het
is nu telkens na 2 maal 5 j. en 3 maal 3 j. de 5'
keer dat pater Eric naar huis kan komen voor een
meer dan welverdiende rustperiode, wat we hem
van harte jeunen. Moeder Yvonne zal gelukkig
zijn. God zij gedankt.

Enkele citaten
- Een samenleving die iedereen erbij wenst, kan
slechts gebaseerd zijn op een internationale orde
waarin recht en vrijheid voor allen ondeelbaar
ZIJn.

- Een gelukkige oude dag wordt gedurende het
hele leven voorbereid.



PRIESTER VAN DIENST (v. 16 tot 22 juni)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (15-16 juni) tel. 300647
Veearts Vulsteke (16 juni) tel. 33 41 17
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : tel.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 tel.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 14 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 juni
17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Jozef De-
wulf, echtg. v. Maria Deberdt

Zondag 16 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. I' Gez. 6-wekenmis v. Alice Cove-
maker, echtgte. v. Lucien Danneel en
over!. dochter Roza

Maandag 17 juni
8 u. H. mis t.e ,v. O.L.V. v.d. grot, inten-
tie van de gever

Dinsdag 18 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 19 juni
8 u. H. mis v. over!. ouders
Donderdag 20 juni
8 u. H. mis v. over!. vader
Vrijdag 21 juni - H- Aloisius
8 u. H. mis v.d. over!. familieleden v.
de Zusters (G.O.)

Zaterdag 22 juni
17 u. Gez. jaarmis v. Jerome Quaclaeys-
Destadsbader Solange

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Ne. 24 - 13 juni 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Zondag 23 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Sylveer Maes, echtg.
v. Yvonne Godderis

Tot kind Gods gedoopt
Lore Declerck, d.v. Wim en Els Ryckoort, Obtcr-
restraat 49 E, Proven.

Huwelijksaankondiging
Erik Vanmassenhove, Vanmaldegemstraat 28,
Oostduinkerke en Sofie Lefevere , Mazemanlaan
31, Proven.

Meester Gheysens van Haringe
Meester Gheysens heeft af en toe ~bewezen
in de kerk van Proven. Altijd stond hij gereed
om ons uit .de nood te helpen. Meester was een
man vol dienstbaarheid. Met droefheid vermel-
den we dan ook in .. Ons Parochieblad Proven"
zijn overlijden :
,Jozef Gheysens, echtgenoot van Trees Van-
daele, overleden te Poperinge op zondag 9 juni
'91 in de leeftijd van 69 j. en die zaterdag 15 juni
'91 om 10.30 u. te Haringe wordt begraven."

139115
Dit is het nummer van een sleutel (auto- of
deursleutel) gevonden in de Terenburgseweg,
ook witte sleutelhanger. Terug te bekomen in de
pastorie.

K.B.G. Hobby
Onze bijeenkomst van de Hobby is een week ver-
vroegd en wel op dinsdag aanstaande 18 juni.
Wil dan haakgaren meebrengen en een passende
haakpen. Het bestuur

Werelddag jeugd
De Paus nodigt alle jongeren uit tot de 6'
werelddag van de jeugd in CZESTOCHWA 14-
15 augustus. Hij zal er zelf aanwezig zijn. Men
rekent op een miljoen deelnemers. De Vlaamse
jongeren maken er een hele tocht van per autocar
en te voet van 9 tot 18 augustus. Deelnameprijs
9.000 fr. (alles inbegrepen). Een mooie kans om
jonge christenen uit Polen en uit heel Europa en
uit andere continenten te ontmoeten en samen
te groeien in geloof. Alle gemotiveerde jongeren
boven de 17 jaar zijn hartelijk welkom.
Er zijn reeds 150 deelnemers ingeschreven uit

het Poperingse. Wie inlichtingen wenst, kan
terecht bij Myriam Maes, Krombeekseweg 7, tel.
334395.

Gemeentelijk bericht
Op maandagavond 3 juni 1991 vatte de afval-
container vuur op de binnenkoer van het socio-
cultureel centrum, Provenplein 29. De container
brandde kompleet uit. Beschadiging werd even-
eens aangebracht aan het plastieken afdak, de
muur onder het afdak en de electriciteitsleiding.
VERMOEDELIJK WERD DE BRAND OPZET-
TELIJK AANGESTOKEN. Er loopt een politio-
neel onderzoek.
Al wie informatie kan verstrekken over deze
brand of over verdachte personen, raden we aan
kontakt te nemen met het gemeentehuis re Pro-
ven (rel. 30 05 26) of het politiecommissariaar re
Poperinge (tel. 33 40 00). Her gaar per slor van
rekening over gemeenschapsgeld.
In her volgend parochieblad zullen de openings-
uren van het socio-cultureel centrum gepubli-
ceerd worden, reneinde alle omwonenden en
inwoners die wensen mee te werken aan de be-
strijding van her vandalisme in onze gemeente,
roe re laten sociale controle uit re oefenen.

Oud papier
Her spijr de muziekvereniging .. De Volks-
vreugd" te moeten mededelen dat ze her verza-
melen van oud papier en karton moet stopzer-
ten. Het oud papier heeft nier de minsre geld-
waarde meer en een container kan men nier meer
laten plaatsen. We danken iedereen waar we
sedert vele jaren her oud papier mochten afha-
len.

K.V.G. dankt
De Katholieke Vereniging voor Gehandikapren
dankt voor de omhaling aan de kerkdeur. die de
mooie som van 8.895 fr. opbracht. Beste dank.

Het torentje staat er weer bovenop.
Dinsdag laatst 11 juni '91 werd een nieuw
torentje met dezelfde vorm en dezelfde hoogte
als de vroegere toren rerug op zijn voetstuk
geplaatst boven het kloostergebouw. Boven aan
de spits werd tenslotte het mooie kruis vasrge-
maakt. De kijkers hielden soms hun adem in bij
zulk een stunt. Ook de Zusters, als ze eens naar
Proven komen, zullen dat magnifiek spitsto-
rent je weer eens kunnen bewonderen boven hun
woning. We danken dan ook Eddy Devos en zijn
mannen die het herstellen en het plaatsen van de
toren vlot hebben doen verlopen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 23 tot 29 juni)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (22-23 juni) tel 38 82 71
Veearts Busschaert (23 juni) tel. 44 53 63
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE :
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33--31 t6 (W:-G. Krc7'
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 teUO 0758
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 21 juni - H. Aloisius
8 u. H. mis v.d. over!. familieleden v.d.
zusters (G.O.)

Zaterdag 22 juni
17 u. Gez. jaarmis v. Jerome Quaclaeys-
Oestadsbader Solange

Zondag 23 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Sylveer Maes, echtg.
v. Yvonne Godderis

Maandag 24 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot tot
welslagen in examens

Dinsdag 25 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,
examens

Woensdag 26 juni
8 u. H. mis t.e.v. H. Hart v. Jezus
Donderdag 27 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.y: v.d. grot om
geluk in examens (XX)

Vrijdag 28 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 juni
17 u. Gez. jaarmis v. Jerome Wyffels,
echtg. v. Blanche Cappoen

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 23 6 juni 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven. tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Zondag 30 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Camiel Wyckaert, z.v.
wijlen Isidoor en Marie Oeroubaix

Tot kind Gods gedoopt
Joren Deblock, z.v. Jan en Kathleen Demonie,
Switspapendreef 5, Proven.

Geboorte
Maarten Ganne, z.v. Geert en Linda Vanhee,
Gravendreef 13, Proven (geb. te Poperinge op 13
juni '91).

Huwelijksaankondiging
Yves Logie, Grote Brandersstraat 30, Vlamer-
tinge en Sandra Devaere, Mazemanlaan 4, Pro-
ven.

Hartelijke -6ez-ondheidsxorg-
Zorg voor zieken, gehandicapten en bejaarde
mensen behoort voor de kerk tot haar zending.
God zij gedankt dat op onze parochie "Zieken-
zorg" bestaat. Verpleegsters en mensen van
"Ziekenzorg" hebben een beroep dat waarde-
ring verdiend en begrip. Maar het is meer dan
dat. Zij vervullen een dienst die overeenstemt
met Gods plan. Van hen hangt het meestal af,
dat de zieke en oude mens zijn gezondheid en
levenskrachten hernieuwt en dat hij door hun
bezoek, opbeuring en troost in staat gesteld
wordt zijn beproeving in waardigheid te boven
te komen.

Bericht aan de oudstrijders '40-'45
Wegens onvoorziene omstandigheden word~ d.e
jaarlijkse reis, welke altijd plaats had op 21 juli,
voorlopig uitgesteld tot een latere datum.

Het bestuur.

KBG-namiddagreis
Op dinsdagnamiddag 25 juni gaan we op reis.
We vertrekken om 13 u. op de markt. We rijden
eerst naar de koffiebranderij Bruynooghe te
Kortrijk. Daarna rijden we naar 't Bijenhof in
Bissegem en in de terugreis stoppen we in 't Vij-
verhof in Wevelgem. ..
Prijs 300 fr. Er zijn nog ..en.kele plaa~sen vnj.
Gelieve U zo gauw mogelijk 10 te schrijven,

KBG-kaarting
Uitslag van de kaarting van 13 juni. 80 deelne-
mers, 7 wonnen 3 partijen: Ryon G. 486; Ver-
cruyse A. 346; Butaye M. 344; Deraeve G. 326;
Claeys B. 310; Kino F. 226; Ramo? A: 201. Vol-
gende kaarting op donderdag 27 JunI.

De prijzen van de tombola van de K.B.G. kun-
nen nog afgehaald worden tot eind juni.

Gemeentelijk bericht.
Openingsuren socio-cultureel centrum.
Het socio-cultureel centrum Proven wordt op
volgende uren gebruikt:
- maandag

16.30-19.30 u. : Muziekacademie
dinsdag
17.00-21.00 u. : Muziekacademie
woensdag
12.00-13.00 u. : Muziekacademie
16.10-18.40 u. : Tekenacademie
donderdag
16.30-19.00 u. : Muziekacademie

- vrijdag
16.30-18.30 u. : Bibliotheek
16.30-22.00 u. : Muziekacademie/Harmonie
zaterdag
geen werking
zondag
10.00-12.00 u. : Bibliotheek/Harmonie
14.00-17.00 u. : Jeugd KSJ

Deze regeling is geldig tot 1 juli 1991. Tijdens de
vakantiemaanden juli-augustus is de werking
beperkt tot de Bibliotheek, de Harmonie en de
Speelpleinwerking (zie apart artikel met ope-
ningsuren).
Respecteer de openingsuren ! En ingeval van
gebruik van het sanitair, de binnenkoer, d~ loka-
len of het speelplein, respecteer de beschikbare
infrastructuur van de Provense gemeenschap !!

De intentie van de maand
De Paus vraagt dat wij in juni bidden dat de ver-
pleegkundigen de zieken mogen verzorgen met
de liefde zoals die bestaat in Jezus' hart. Een
goede beleving van deze gebedsintenti:~ ka?
zijn : ons afvragen welk deel van onze tijd WIJ
afstaan aan zieken en gehandicapten. Het voor-
beeld van Christus stimuleert ons : hij bracht
een deel van zijn dagen door onder de zieken,
zocht ze op en reikte hen de hand.

Het open hart van Jezus
Je kent ze wel, die beelden van Jezus met een
stralend hart. Weet je ook wat zo'n Heilig Hart-
beeld betekent? We beelden Hem zo af omdat
Hij een mens was met een open, liefdevol, warm
hart voor de mensen die Hij ontmoette. Daar
zijn zoveel voorbeelden van. Ken je er zelf? Hij
troostte de mensen, vergaf hen - zelfs diegenen
die Hem kruisigden - genas hen, was altijd dicht
bij mensen in nood. .
En zo wil Hij ook zijn hart openen voor JOU !
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Zondag 7 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Alice Cove-
maker, wed. v. Lucien Danneel en
over!. dochter Roza.

Brood- en Banketbakkerij Stefaan
neemt z'n jaarlijks verlof van 29 juni tot en met
12 juli. Zaterdag 13 juli zijn we terug open.

Bibliotheek St. Victor
Gesloten op zondag 30 juni.

Geboorte
Floris Colpaert, z.v. Marc en Leen Verdonck,
Reningestr. 2, Proven (geb. Pop. 24 juni).

Donderdag 27 juni - Dankmis
De leerkrachten en de leerlingen sluiten het voor-
bije schooljaar af met een door hen verzorgde
dankmis. Dit doen we deze namiddag om 14.45
u. Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd, in 't
bijzonder de ouders van onze leerlingen.

"De Pleute"
Tijdens de grote vakantie is de speelpleinwerking
er terug. DE PLEUTEstaat open voor kinderen
van 2,5 j. t.e.m. 12 jaar, van 14 u. tot 18 U. op
de volgende dagen: do. 4 juli, vr. 5 juli, di. 16
juli, woe. 17juli, ma. 22 juli, di. 23 juli, woe. 24
juli met als pleinverantwoordelijke Wim
Devooght. Op do. 1 aug., vr. 2 aug., ma. 5
aug., di. 6 aug. en woe. 7 aug. is Anja Goethals
pleinverantwoordelijke. Dit bericht geldt tevens
als kennisgeving op welke dagen de Provenaars
het speelpleinvolkje rond het socio-cultureelcen-
trum mogen verwachten.

PRIESTERVAN DIENST (v. 30 juni tot 6 juli)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGEZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (29-30 juni) tel. 42 27 91
Veearts Vandenberghe (30 juni) tel. 38 81 60
Apoteek Samyn tel. 058/388160
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)

AUTOWIJDING
Werktuig, moto, brommer, fiets en voetganger

op zaterdag 29 juni en zondag 30 juni
na al de missen

Lidgeld St. Kristoffel : 100 fr. 10 jaar Eekhoute
>0--- -~"","~,-=."...",""o.u:..~-------------ff'!'on<>lllslag-wordnlän de kerkdeur afg·"'e~g~e""v"'en••)r-.--"jZa"""t·e"'r"dj"a"'g'--6k-.e"n"""'z""o"'n~daglju1r'91-:-

A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te1.30 07 58 Dit jaar vieren wij 10 jaar Eekhoute.
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54· Waarschuwing PROGRAMMA:
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11 Het wegverkeer eist jaarlijks duizenden slachtof- Zaterdag 6 juli 1991

BRANDWEERtel. 300 348-300 365-300 325 fers. Langs straten en snelwegen gaan mensen 14 u. : Poppenkast "Tientelientje"
naar hun werk en hun ontspanning. De gevaren 18 u. : Receptie voor wijkbewoners en
die er dreigen, komen van de mens die de juiste genodigden.
geest mist van eerbied voor het leven van ande- Huldiging oudste en jongste bewoner.
ren en van zichzelf. Alles wat er gedaan wordt 19.30 u. : Kip aan 't spit met frites
aan veilig verkeer zal niet baten als de mens de Bal met disco "The Hiets Dhokies"
geest van roekeloostheid niet aflegt. De wijding Zondag 7 juli 1991
van uw wagen is ernstig, als je voorzichtig rijdt 16 u. : Paardrijden voor groot en klein
en alle overdreven snelheid vermijdt. Volleybaltornooi

Ballonwedstrijd
19 u. : Bal met disco 2000
Doorlopend: Ei-O-Smito

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

14.45 u. Dankrnis VWo de school met alle
kinderen, leerkrachten en ouders

Vrijdag 28 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 juni
17 U. Gez. jaarmis V. Jerome Wyffels,
echtg. V. Blanche Cap poen

Zondag 30 juni
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Camiel Wyckaert,

Z.V. wijlen Isidoor en Marie Deroubaix
Maandag 1 juli
8 U. H. mis V. over!. ouders en fam.
Dinsdag 2 juli
8 U. H. mis V. bijz. over!.
Woensdag 3 juli - H. Thomas
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,
bijzondere intentie

Donderdag 4 juli - H. Elisabeth
8 U. H. mis V. over!. zuster
Vrijdag 5 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 juli - H. Godelieve
15 U. P!. Huwelijksmis V. Yves Logie en
Sandra Devaere

17 U. Gez. jaarmis V. Margriet Degraeve,
echtgte V. Cyriel Oever

15 schoolverlaters 6' leerjaar 1991
15 leerlingen, de jongens en meisjes van het 6'
leerjaar verlaten onze school nu met de grote
vakantie. Wij danken hen voor de inzet en de in-
spanning die ze geleverd hebben, en vooral ook
voor het goede voorbeeld dat ze gegeven hebben
alsleerlingen van de hoogste klas.Wij wensen hen
het beste toe voor hun verdere studies.
1. Busschaert Leen, Eekhoute 18, Proven.
2. Castryck Els, Legerstraat 4, Krombeke.
3. Dennekin Caroline, Weggevoerdenstr. 2A,

Roesbrugge
4. Deprey Veerle, Reningestraat 8, Proven.
5. Indevuyst Bart, Couthoflaan 32, Proven.
6. Lamaire Anneleen, Terenburgseweg 3, Pro.
7. LeysCindy, Bn. Mazemanlaan 17, Proven.
8. Lietaer Liesbeth, Blasiusstr. 89, Proven.
9. Louwaege Frederik, Blokstraat 1, Proven.
10. Maes Bert, Moenaardestraat 68, Proven.
11. Peperstraete Sarah, Molendreef 12, Proven.
12. Ryon Floris, Moenaardestraat 63, Roesbr.
13. SlosseTilde, Blekerijweg 90, Proven.
14. Vandenbussche Ingrid, Montefoulstr. 2,

Haringe.
15. Verhille Sofie, Uilegatstr. 11, Proven.

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

Juffr. Liliane
Juffr. VeraMaes
Juffr. Brigitte
Juffr. Katrien
Juffr. Erna
Juffr. VeraWyffels
Juffr. Sibylle
Juffr. Marleen
MeesterBorrey
Juffr. Hilde
Juffr. Katrien
Meester Piet
Meester Frans
Juffr. Christine
Juffr. Linda
Juffr. Lucienne
Michel Ollivier

peutertuin
peutertuin

l' kleuterklas
l' kleuterklas
2' kleuterklas
3' kleuterklas

l' leerjaar
l' leerjaar
2' leerjaar
3' leerjaar
4' leerjaar
5' leerjaar
6' leerjaar
turnen
turnen

Schoolhoofd
Pastoor



'STEIfVAN DIENST (v. 7 tot 13 juli)
E. )llivier, past. Proven tel. 30 03 91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (6-7 juli) tel 30 00 72
Veearts Goethals (7 juli) rel. 30 02 67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: teUO 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obrerrestr. 74 teUO 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40 00 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 5 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 6 juli
15 u. P!. Huw.mis v. Yves Logie en San-

Ira Devaere
Gez. jaarmis v. Margriet Degraeve,

cLntgte. v. Cyriel Oever

Zondag 7 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2" Gez. 6-wekenmis v. Alice Cove-
maker, wed. v. Lucien Danneel en over!
dochter Roza.

Maandag 8 juli
8 u. H. mis v. over!. familie

Dinsdag 9 juli
8 u. H. mis v. over!. ouders

Woensdag 10 juli
8 u. H. mis v. bijz. over!.

Donderdag 11 juli - H. Benediktus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank

Vrijdag 12 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 13 juli - H. Henricus
17 u. Y Gez. 6-wekenmis v. Jozef
Dewulf, echtg, v. Maria Deberdt

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 27 7 juli 1991 Veramw. uirg. Pastoor Proven. tel. 300391 - Druk. Schoensen

Zondag 14 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Ere-pastoor

Miehiel De Geeter en voor
E.H. Arnold Dewitte

Poperinge-kermis - om te herinneren :
Maria-Ommegang op zondag 7 juli, 15.30 u.
Kinderzegen op maandag 8 juli, 15 u.
Ziekendag op donderdag 11 juli, 15 u.
Donkere Ommegang op zaterdag 13 juli, 16 u.

10 jaar Eekhoute
Zaterdag 6 en zondag 7 juli '91
Dit jaar vieren wij 10 jaar Eekhoute.
PROGRAMMA:
Zaterdag 6 juli 1991
14 u. : Poppenkast "Tientelientje"
18 u. : Receptie voor wijkbewoners en
genodigden.
Huldiging oudste en jongste bewoner.

19.30 u. : Kip aan 'r spit met frites
Bal met disco "The Hiets Dhokies"

Zondag 7 juli 1991
16 u. : Paardrijden voor groot en klein
Volleybaltornooi
Ballonwedstrijd

19 u. : Bal met disco 2000
Doorlopend: Ei-O-Smito

Vogels zingen
In de vroege morgen vóór dag en dauw mijn
venster stond op een kier, zongen de vogels. Ze
zongen met vele entoesiast en vol overgave ieder
z'n eigen wijsje dat ie leerde in 't paradijs. lang-
zaam kwam 't licht en hun lied vulde de lucht.
Vreugde hing in bomen en struiken. Wat een
weelde. Zoveel levensvreugde in de "vroege mor-
gen in alle takken van de bomen. Toen kwamen
de mensen. Auto's vulden de straten. Lawaai van
motoren overstemde het lied van de vogels. De
vogels zwegen en vroegen zich af :
Waarom zingen de mensen niet? (B.Z.N.)

Schoenmaker Noël
Soldenverkoop vanaf heden tot 5 augustus '91.

Feestcomité Proven
Proven, 18 juni 1991

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Stadhuis - Grote Markt 1, 8970 Poperinge

Betreft: Gemeenschapszaai te Proven

Geachte Mevrouw, Mijne Heren,

Uit de persverslagen van de gerneenteraadszit-
ring van 3 juni IL hebben wij vernomen dat het

Stadsbestuur van plan is een "Buurthuis" te
bouwen van 300 m2 met een kostprijs van ong.
10 miljoen frank. Tevens zou U van plan zijn de
Provense verenigingen de nodige inspraak te
geven, zodanig dat de plannen aan de Provense
noden beantwoorden. In dit vooruitzicht heeft
het Feestcomité op 11 juni IL met de Provense
verenigingen vergaderd. In bijlage vindt U :
- een lijst van de aanwezige verenigingen op
deze vergadering.
- een schrijven van elke verenigingen met hun c-:

specifieke noden en wensen.
Hierbij volgt een korte samenvatting.
Het leidmotief van de meeste brieven is een eco-
nomische besteding van het budget. Hiermee
(ong. 10 milj.) moet het perfect mogelijk zijn.
om zonder franjes, een zaal van 1.000 à 1.200 ml

te bouwen (zie hierbij gevoegde brief van de
B.G.J.G. en de vroegere nota van de Heer Ver-
meulen d.d. 05/06/90).
De concrete berekening, kostprijs per "VIER-
KANTE METER", zoals blijkt uit de brief van
de B.G.J.G. kan bezwaarlijk worden weerlegd.
Bovendien, mogen wij er U op wijzen dat de
geplande inplanting, achter de vroegere jon-
gensschool, elk architecturaal hoogstandje over-
bodig maakt. Hierbij wensen wij ook nog te ver-
wijzen naar onze eerste vergaderingen met het
Schepencollege (13/03/90 en 05/06/90) waarbij
wij steeds aandrongen op een ruime GEMEEN-
SCHAPSZAAL die tevens dienstig kan zijn voor
sportbeoefening. De functies die tot nu toe door
het Stadsbestuur weerhouden zijn (althans vol-
gens de persnota's), beantwoorden niet aan deze
Provense consensus.
In afwachting van een constructieve inspraakver-
gadering tussen het Schepencollege en de Pro-
vense verenigingen, verblijven wij,

Namens de Provense Gemeenschap,
K. Rosseeuw G. Benen
Secretaris Voorzitter.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarring van 27 juni: 80 deelne-
mers, 10 wonnen 3 partijen: Locten 1. 347;
Brysbaert G. 346, Neuville D. 321, Masschelein
M. 310, Goussey A. 300, Goderis 1,281, Vande-
caveye R. 270, Lemahieu M. 261, Butaye M, 23~
Pacco M. 211. Volgende kaarring op donderdag
11 juli.

Tijdens de grote vakantie
Ik houd er aan tijdens de grote vakantie de leer-
lingen van onze school (kleutertjes en jongens en
meisjes van de lagere afdeling) ten huize' te
bezoeken en tevens een woordje te spreken met
de ouders. 't Is om door dit bezoek te tonen dat
we groot belang hechten aan onze kinderen in de
vakantie.

De Pastoor



PRIESTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 juli)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (13-14 juli) tel. 4005 55
Veearts Busschaert (14 juli) tel. 44 53 63
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: teUO 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: teU3 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Donderdag 11 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 12 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 juli
17 u. 3" Gez. 6-wekenmis v. Jozef De-

wulf, echtg. v. Maria Deberdt .
Zondag 14 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Ere-pastoor E.H. Mi-

chiel De Geeter en voor E.H. Arnold
Dewitte.

Maandag 15 juli
8 u. H. mis v. overl. moeder
Dinsdag 16 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.

intentie
Woensdag 17 juli
8 u. H. mis v. bijz. overl.
Donderdag 18 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,

genezing
Vrijdag 19 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 juli
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthournout

echtg. v. Marie-Jeanne Breyne

Ons
Parochieblad
Proven
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Zondag 21 juli
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Brysbaert-

Ryon Hélène.

Opgepast
Volgend parochieblad geldt voor 2 weken. Moest
ge bijdragen hebben, wil deze indienen in de
bus van de pastorie ten laatste donderdagavond
11 juli.

Postkantoor
Zal gesloten zijn op donderdag 11 juli.

Vakantie
In het leven van elke dag worden we heen en
weer geslingerd tussen vraag en aanbod. We
worden opgejaagd, zelfs in de vakantie. Velen
van ons worden overvraagd.
"Time is Money", zegt men en dat is fout.
Tijd is meer dan geld, het is ook afstand nemen
en niet alleen afstand afleggen. Maak ook eens
tijd om tijd te hebben, om tot rust te komen. De
vakantie is daar een ideale gelegenheid voor.

tijd om op adem te komen
- tijd voor ontdekking
- tijd voor ontmoeting.

Gevonden
Sleutels in een lederen omhulsel. Terug te beko-
men in de pastorie.

Eekhoute
Hiermee willen wij iedereen danken voor de
medewerking en steun aan onze feesten.
Spijtig van het slechte weer op zondag, maar wij
beloven het volgend jaar, hopelijk met beter
weer, opnieuw te doen.

De Eekhoutevrienden.

Wij vernemen
dat onze leerlingen die al een jaar elders gesru-
deerd hebben na hun 6" leerjaar hier, een klasge-
middelde bekomen hebben van plus minus 72
% (71,6 % - 72,4 % - 71,2 %) en dat is een zeer
hoog gemiddelde en komt goed overeen met het
klasgemiddelde dat ze hier verdiend hebben. 't
Is de moeite waard om dat even te vermelden.
Met deze vakantie verlaten 15 leerlingen onze
lagere afdeling en 24 kinderen van de 3" kleu-
terklas komen na de vakantie naar het I" leerjaar.
Het zijn:
1. Blanckaert Bart, Canadaweg 44, Proven
2. Boeraeve Carmen, Blekerijweg 41, Proven
3. Borra Vicky, Roesbruggestraat 14, Proven
4. Busschaert Lore, Eekhoute 18, Proven
5. Butstraen Sven, Eekhoute 22, Proven
6. Cayzeele Ilse, Eekhoute 5, Proven
7. Deleu Imke, Eekhoute 26, Proven

8. Deleu Saartje , Eekhoute 26, Proven
9. Descamps Els, Courhoflaan 15, Proven

10. Gruwez Sofie , Eekhoute 7, Proven
11. Huyghe Lindsay, Haandekotstr. 3, Haringe
12. Maerten Marjolein, Obterrestr. 49D, Proven
13. Missiaen Thijs, Hapjesstraat 5, Proven
14. Ryon Toon, Moenaardestr. 63, Haringe
15. Simpelaere ]anne, Canadaweg 40, Proven
16. Top Thomas, Terenburgseweg 6, Haringe
17. Vandamme ]annes, Blasiusstr. 45, Proven
18. Vandenbroucke Nele, Roesbruggestr. 2, Pr.
19. Vanderhaeghe Tine, Blasiusstr. 83, Proven
20. Vandromme Ans, Eekhoute 8, Proven
21. Vandromme]ill, Blekerijweg 12, Proven
22. Verhille Bert, Uilegatstr. 11, Proven
23. Vermeersch Marieke, Blekerijweg 88, Proven
24. Weemeeuw Tom, Uilegatstraat 5, Proven

Goud te Proven
Langs deze weg houden wij eraan Gino Bauw
van Proven, Blokweg 23 geluk te wensen als lau-
reaat van Wetenschappen A in 't College te
Poperinge, alsmede proficiat aan zijn ouders,
Michel Bauw-Dever Agnes.

Jaarlijks verlof
Radio - T.V.-zaak Raf Lamaire-Baes zal gesloten
zijn vanaf 26 juli tot en met 11 augusrus.

B.G.J.G-
Op zondag 14 juli organiseert de Bond van
Grote en van]onge Gezinnen zijn jaarlijkse fiets-
tocht bij het begin van de "congé-periode".
We trekking richting Noord-Frankrijk over een
afstand van ongeveer 25 km. Iedereen, groot en
klein, kan gratis mee. Ook niet-leden worden
uitgenodigd ! Onderweg gratis consumptie voor
de leden.
Afspraak om 14.30 uur op de parking van Het
Rozenhof.

20 jaar pastoor van Proven, 1971-1991
Op donderdag 18 juli is het 20 jaar geleden dat
ik aangesteld werd als pastoor van Proven, 't was
toen zondag 18 juli 1971. Als ik terugkijk in het
verleden, dan moet ik heel ver terugzoeken om
een pastoor te vinden die 20 jaar pastoor is
geweest te Proven.
Ik vind toch de naam van Désiré Dewulf, die
hier pastoor was van 1891 tot 1912, dat is 21 jaar.
In alle geval ben ik altijd gaarne in Proven
geweest en ik jeun mij hier nog altijd. Er zijn
vele mooie werken verwezenlijkt : de kerk, de
grot, de school, maar dit alles met medehulp van
de mensen van Proven. Ik ken de mensen en zij
kennen mij.
Ik moet alleen God danken voor die 20 jaar,
maar ook bidden, dat Hij mij nog een beetje tijd
zou geven. Zo dus, als 't God belieft.

Michel Ollivier, pastoor Proven.



PRIESTER VAN DIENST (v. 21 tot 27 juli)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (20-21 juli) tel. 4001 92
Veearts Vulsteke (21 juli) tel. 3341 17
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (tut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KLl\.TESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Donderdag 18 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank.
Vrijdag 19 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 juli
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthour-

nout, echtg. v. Marie-Jeanne Breyne
Zondag 21 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Brysbaert-

Ryon Hélène
Maandag 22 juli - H. Maria-Magdalena
8 u. H. mis v. over!. moeder
Dinsdag 23 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V., kapel Uilegat-

straat
Woensdag 24 juli - H. Christina
8 u. H. mis v. over!. fam. (SW)
Donderdag 25 juli - H. Jacobus
8 u. H. mis Le.V. O.L.V. v.d. grot, bijz.

intenne
Vrijdag 26 juli
15 u. P!. Huwelijksmis v. Eric Van-

massenhove en Sophie Lefevere
laterdag 27 juli
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Jean Menu,

echtg. v. Maria Degraeve

Ons
Parochieblad
Proven
20'Jaargang Nr. 29 21 juli 1991 Veramw. uitg. Pasroor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Zondag 28 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Jules Mylleville,

echtg. v. Martha Depoorter

2' WEEK

PRIESTER VAN DIENST (v. 28 juli tot 9 aug.)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40.01.84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (27-28 juli) tel. 38.87.55
Veearts Vandenberghe (28 juli) tel. 38.81.60
Apoteek Vanacker tel. 058/29.91.41

Maandag 29 juli - H. Martha
8 u. H. mis v. over!. moeder
Dinsdag 30 juli
8 u. H. mis v. over!. fam. (Z. ANS)
Woensdag 31 juli
8 u. H. mis v. over!. fam. (Z.B.)
Donderdag Laugustus - H. A-lfons-
8 u. H. mis v. over!. fam. (Z. AL.)
Vrijdag 2 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 augustus
11 u. P!. Huwelijksmis v. Johan Matthys

en Linda Debeer
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Jozef Dewulf

echtg. v. Maria Deberdt
Zondag 4 augustus
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en over!. leden

v.h. W.G.-Kruis Proven

In de Heer ontslapen
Roben Verhille, wedn. v. Ida Demolder, overl.
te Poperinge op woensdag 10 juli '91 in de leef-
tijd van 83 j. en die dinsdag 16 juli '91 om 10.30
u. te Proven werd begraven.

Tot kind Gods gedoopt
- Sven Dequidt , z.v. Gino en Sandra Van Exem,
Blekerijweg 82, Proven.
- Melanie Sampers, d.v. Dirk en Carine Van-
thournout, Bankelindeweg 15, Krombeke.

Huwelijksaankondiging
- Johan Matthys, Rabbelaarsrraat 1, Lo en Linda
Debeer, Canonstraat 1, Proven.
- Paul Laseure, Haringestraat 65, Haringe en
Rita Ganne, Couthoflaan 34, Proven.

Nog goud te Proven
Benevens Gino Bauw laureaat vermeld in vorig
parochieblad, vermelden we nog twee andere
gouden laureaten te Proven, oud-leerlingen van

onze school. Het zijn:
- Andy Vermeersch, laureaat van 'l" HSB frame,
Blekerijweg 35.
- Vincent Dewippe, laureaat van T" HST regel-
techniek, Blekerijweg 2.
Ook aan de ouders van beide laureaten hartelijk
proficiat.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 11 juli, 56 deelne-
mers, 9 wonnen 3 parrijen : Gantois A. 401;
Delbaere R. 369; Cockelare M. 359; Kino F. 312;
Feryn J. 301; Ryon G. 292; Depreiter M. 268;
Berten M. 261; Vanhoecke R. 254. Volgende
kaaning op donderdag 25 juli.

Postkantoor
Zal gesloten zijn op maandag 22 juli.

Bakkerij Veniere
Wij zijn met vakantie van dinsdag 23 juli tot en
met dinsdag 30 juli. Terug open op woensdag 31
juli.

Jaarlijks verlof Lamaire-Baes
Radio - T. V. -zaak Raf Lamaire- Baes zal gesloten
zijn vanaf 26 juli rot en met 11 augustus.

Speelplein De Pleute
De speelplein weide staat open voor alle kinderen
van maandag 22 tot woensdag 24 juli telkens van
14 u. tot 18 u.

Barbecue in 't korte?
"He, Alben, is 't er were barbecue in 't korte ?"
,Ja 't, Julien, dat van de Noomtjes op zaterdag
3 augustus met rebbetjes, groensel en patatten
met de pelle voor 250 fr. En de zondag kunnen
we kaarten voor kiekebillen !"
,,'t Is goed, Alben, we gaan 't op 'n boek schrij-
ven !'

VANDAAG
20 jaar pastoor te Proven en tevens verjaardag
18 juli !9JJ : geboortedatum
18 juli 1971 : aangesteld als pastoor Proven
18 juli 199'i : 20 jaar pastoor te Proven en

- tevens mijn 74' verjaardag.-
Als priester was ik 11 jaar in het college van
Veurne. Vervolgens 6 jaar en half onderpastoor
te Desselgem tussen Kortrijk en Waregem.
Daarna werd ik overgeplaatst naar Poperinge,
waar ik 11 jaar onderpastoor was op de St.-
Bertinusparochie. En tenslotte ben ik mogen
komen naar Proven om pastoor te zijn. Vandaag
donderdag 18 juli 1991 wil zeggen:
20 jaar pastoor te Proven
God zij gedankt.



-'~R VAN DIENST (v. 4 tot 10 aug)
E.h. Ollivier, past. Proven tel. 3003 91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (3-4 aug.) tel. 3003 38
Veearts Busschaere (4 aug.) tel. 44 53 63
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemacre)
KROMBEKE: teUO 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Del -rsgierer. Obterrestr. 74 teUO 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 2 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 augustus
11 u. P!. Huw.mis v. Johan Matthys en
Linda Debeer

17 u. Gez. mis v. Cam iel Cambier-
I ~brigghe Marguerite
L\>-.Jag 4 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en over!.
leden v.h. Wit-Gele Kruis Proven

Maandag 5 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (LVD)
Dinsdag 6 augustus
8 u. H. mis v. over!. echtgte en moeder
(MR)

Woensdag 7 augustus
8 u. H. mis v. bijz. overledene
Donderdag 8 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot uit
dank v. goed verlopen reis (M.L.)

Vrijdag 9 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 augustus
17 u. 5<Gez. 6-wekenmis v. Jean Menu,
echtg. v. Maria Degraeve

Zondag 11 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 1<Gez. 6-wekenmis v. Robert Ver-
hille, wedn. v. Ida Demolder

Oos
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Ne. 30 4 augustus 1991 Verantw. uirg. Pastoor Proven, td. 300391 . Druk. Schoonaert

Huwelijksaankondiging
Top Wim, Obterrestraat 65, Proven en Scharre
Dorene. Roesbruggestraat 25, Proven.

Gemeentelijk nieuws Proven
In het kader van een uitbreiding van de dienst-
verlening op de deelgemeenten werd cr op het
gemeentehuis te Proven een fax-toestel geïnstal-
leerd. Het is dus nu mogelijk om via dit toestel
alle akten van de burgelijke stand van Poperinge
rechtstreeks op te vragen en dit tijdens de
gewone openingsuren.
Wie zelf wil faxen naar het gemeentehuis van
Proven kan dit op het nr. 300526.

Voor onze school
voorzien we voor het komende schooljaar althans
voor de kleurerafdeling. het volgende:
- voor de peutertuin: Juffr. Liliane , volledig.
- voor de eerste kleuterklas: Juffr. Brigitte en
Juffr. Vera Maes
voor de tweede kleuterklas: Juffr. Erna
voor de derde kleuterklas: Juffr. Katrien, vol-
ledig (in de plaats van Juffr. Vera Wyf-
fels, getrouwd en elders gaan wonen).

Speelplein De Pleute
Bericht van speelplein De Pleute : op I, 2, 5, 6
en 7 augustus is er speelplein. Bij mooi weer
trekt de speelpleincaravan op woensdag 7 augus-
tus naar zee. Verzamelen om 10.45 u. voor het
socio-cultureel centrum. Terug rond 18.15 u.
Inschrijven kan bij Anja Goethals, Obterrestraat
14, tel. 300 267 of bij Wim Devooght, Proven-
plein 62. Deelname in de reiskosten: 140 fr.
Iedereen voorziet eigen picknick. Bij regenweer
gelden de gewone openingsuren van 14 tot 18 u.

Priesters van mijn Seminarieklas,
priester gewijd op 16 april 1944.
1. Baert Antoon, pastoor te Dranouter.
2. Bevernage Joris, overleden.
3. Colpaert Adrien, pasroor te Spiere.
4. Crombeecke André, overleden.
5. De B1ecker André, overleden.
6. Decapmaker Marcel, hulppriester te Oost-

nieuwkerke.
7. Deconinck Vital, hulppriester te Houtem-

Veurne.
8. De Jonghe Alberic, pastoor op St.

Henneus- Torhout.
9. Deleye Maurits, hulppriester op St.

Nikolaas-Oostduinkerke.
10. Dobbels Frans, overleden.
11. Doom Michel, past. St. Rafaël Izegem.
12. Dujardyn Robert, pastoor op St. Petrus en

Paulus te Rumbeke.
13. Ghekiere Stefaan, aalmoezenier H. Hartkli-

niek te Roeselare.

14. Lambelin Frans, aalmoezenier van "Onze
Kinderen", Roeselare

15. Latruwe Firmin, pastoor St. Niklaas te
Westkapelle

16. Legein Henri, rustend priester, Kortrijk.
17. Leuridan Joris, rustend priester, Kortrijk.
18. Loncke Daniel, overloden.
19. Maeckelberghe Michel, aalmoezenier Stede-

lijk Hospitaal, Roeselare.
e, 20. Maes Alben, aalmoezenier van 't Rustoord,

Gullegem
21. Moerman Jozef, Kan. Secretaris General

(Bice) Genève.
22. Nollet Bernard, pastoor te. Brielen.
23. Ollivier Michel, pastoor te Proven.
24. Peeecu André, pastoor te Werken.
25. Sabbe Daniël, rustend priester, Leuven.
26. Staelens Michel, overleden.
27. Tuytens Jaak, past. H. Hart Oostende.
28. Vandecasteele Richard, pastoor te Wulpen.
29. Vandenberghe Jozef, overleden.
30. Vandendriessche Gabriel, overleden.
31. Vankeirsbilck Marcel, past. Oostrozebeke.
32. Vanoverschelde Jozef, pastoor op St. Ni-

klaas, Ieper.
33. Van Poucke Gerard, kapelaan "Oude

Zak" te Brugge.
34. Vcrsailles Alben, overleden.
35. Zwaenepoel Ignace, alg. Direkteur v. Zus-

ters H. Kindsheid te Ardooie.
36. Beene Kamiel, overleden.
37. Declerck Gerard, overleden.
Zodus van de 37 priesters van mijn klas is er geen
een uitgetreden, allen zijn trouw gebleven aan
hun roeping. Van de 37 zijn er 11 overleden, we
zijn dus nog met 26 in leven.

B.GJ.G. gaat op reis
Met de "dubbeldekker" reizen we op DON-
DERDAG 15 AUGUSTUS naar het ontspan-
ningspark "DE STER" te Sint-Niklaas. We ver-
trekken om 9 uur op het Marktplein te Proven en
zijn omstreeks 19 uur terug thuis.
Prijs (toegangsticket inbegrepen) : volwassenen:
350 fr. (niet-leden 450 fr.), kinderen 175 fr.
(niet-leden 250 fr.). Inschrijven en betalen bij
het bestuur vóór vrijdag 9 augustus. Ook niet-
leden kunnen genieten van honderd hectaren
natuur met allerlei ontspanningsmogelijkheden
(wandelen, zwemmen, speeltuin, ... )

Barbecue van de Noomtjes
"Wat ga je zaterdag eten, Jacques ?"
"Ik ? Ik nie weet !"
"Zaterdagavond is er bij de Noorritjes barbecue.
't Is ribbetjes met groenten en aardappelen met
de pel voor 250 fr. Zondag is het kiekebillekaar-
ting. En dat is allemaal in de tent op het Proven-
plein. Ga je komen, Jacques ?"
"Nei, nei, ik ga daar zijn!"



PRIESTER VAN DIENST (v. 11 tot 17 aug)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (l0-11 aug) tel. 40 00 20
Veearts Vulsreke (11 aug) tel. 33 41 17
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te!.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te!.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: rel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 9 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 augustus
17 u. 5' Gez. 6-wekenmis v. Jean Menu,

echrg. v. Maria Degraeve
Zondag 11 augustus
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. 1e Gez. 6-wekenmis v. Robert Ver-

hille, wedn. v. Ida Demolder
Maandag 12 augustus
8 u. H. mis v. over!. echtgte. en moe-

der (M.R.)
Dinsdag 13 augustus
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Woensdag 14 augustus
17 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot tot

intentie v.d. gevers
Donderdag 15 augustus - Maria Hemelv.
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton, echtg.

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

Top Maria
Vrijdag 16 augustus - H. Arnoldus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 augustus
17 u. 6e Gez. 6-wekenmis v. Jean Menu,

echtg. v. Maria Degraeve

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 31 11 augustus 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonaert

Zondag 18 augustus
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert,

echtg. v. Irma Monkerhey en over!.
familie.

Bloedinzameling te Proven
Misschien is het probleem van het bloed geven U
minder bekend. Probleem? Inderdaad, voor
allerlei medische ingrepen (operaties, pre- en
postoperationele behandelingen, stelpen van
bloedingen van velerlei aard) is er VEEL, ja
steeds MEER BLOED nodig. Hoe ver de weten-
schap ook gevorderd is, bloed moet nog altijd
door de VRIJWILLIGE GEVER gegeven
worden ! "Kunstmatig bloed is nog niet voor
morgen !" Om de gezonde mens aan te spo-
ren tot de bloedgifte doen wij een beroep op
ieders medewerking en wenden wij alle zo-
efficiënt-mogelijke middelen aan. Op 22 augus-
tus 1991 heeft een massale bloedinzameling
plaats voor alle inwoners van Proven. Deze kol-
lekte wordt gehouden in zaal St. Elooi van 18.30
u. tot 20.30 u. Het bloed dat U, zonder het
minste gevaar voor uw gezondheid, afstaat, redt
het leven van een medemens uit uw eigen streek.

Feestcomité
We vergaderen donderdag e.k. voor het eerst na
de vakantie. We komen samen om 20 u. in café
"De Nieuwe Naaldooge" bij de gezusters
Reniere. Als kermisaktiviteit zou er dit jaar
gebold worden ofwel binnen in café , ,Het Bol-
dershof ' bij Felix Rommens ofwel buiten voor
café "In 't ramt je" bij Lucien Weerneeuw. In de
herbergen "De Brikerij" en .,': Rozendael" zal
men kunnen kaarten t. v.v. de feestcommissie.

TSC Proven - Voetbalfeesten
Zaterdag en zondag 10 en 11 aug. '91 vinden de
jaarlijkse voetbalteesten plaats. Zaterdagnamid-
dag staat de jeugd centraal. Grandioos jeugdtor-
nooi met deelname van 12 jeugdploegen.
12.45-13.20 : Premin.-TSC-SK Nieuwkerke

-Brielen Sp.-KFC Poper.
13.30-14.05 : Min.-FC Westouter-TSC Proven

-Brielen Sp.-Jong Male
14.15-14.50 : Knapen-TSC Proven-Jong Male

-SK Rening.-KRC De Pan
15.00-15.35 : Troosting Preminiemen

Troosting Miniemen
15.45-16.20: Finale Preminiemen

"Beker ABB Verzekeringskantoor Mark Van-
straeseelc' ,

Troosting Knapen
16.30-17.05 : Finale Miniemen

"Beker NV Druelle "
17.15-17.50 : Finale Knapen

"Beker Maatwerk Jozef Vandeputte
BBL - Frans Monkerhey"

Om 20 uur is er bal in de feesttent.
Zondag om 9.15 u. : reserven - juniores.
11.00 : Aperitiefconcert door het muziek De

Volksvreugd
14.00 : Dames - TSC Preminiemen
15.00 : Oud Spelers TSC - TSC Scholieren
17.00 : Bekerwedstrijd :

TSC Seniores - SK Nieuwkapelle
Vanaf 18.30 u. barbecue met daaropvolgend af-
sluitbal in de tent. Voor elk wat wils dus.

Bij Francine
Gesloten iedere namiddag vanaf 15 aug. tot en
met 5 sept. Donderdag gans de dag gesloten.

Jaarlijks verlof
Zuivelhandel Devooght- Vancaeyzeele is in verlof
van 11 tot 18 augustus.

B.G.J.G. - Vakantievlinder
Op donderdag 15 augustus reizen we naar het
ontspanningspark "De Ster" te Sint-Niklaas. In
het BRT-programma "Vakantievlinder" van
vorige week werd dit prachtige domein in beeld
gebracht als een ideaal oord voor een dagje-uit.
We vertrekken met de dubbeldekker om 9 uur
op het Marktplein en zijn terug omstreeks 19
uur. Prijs (toegangsricket inbegrepen) : 350 fr.
voor volwassenen en 175 fr. voor kinderen, niet-
leden betalen 450 fr. of 250 fr. Inschrijven en
betalen bij de bestuursleden B.G.].G. vóór vrij-
dag 9 augustus !

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 25 juli. 75 deelne-
mers, 12 wonnen 3 partijen: Dever D. 419;
Busschaert]. 41); Mooren M. 380; Delerue R.
344; Hommez Z. 340; Notredame D. 386;
Lefieuw M. 316; Thoré E. 314; Vanacker C. 308;
Vanlerberge G. 304; Claeys B. 254; Depuydt 1.
210. Volgende kaarring op donderdag 8 aug.

Bezoeken ten huize bij de ouders van onze
leerlingen lagere afdeling en kleutertjes.
De pastoor is ver gevorderd om al de ouders van
onze kinderen, klein en groot, Krombeke en
Proven, te bezoeken. Nog een kleine 20-tal moet
ik bezoeken. Ik doe het gaarne en de ouders heb-
ben het gaarne dat je met een bezoek belang
stelt in hun kind. Er wordt dan immers een nut-
tig woordje over de kinderen gesproken. Ik doe
de ervaring op dat de ouders tevreden zijn over
onze school en in veel gevallen spreken ze zelfs
hun waardering uit over direktie en leerkrachten
van onze school. Ik dank U voor uw waardering,
dierbare ouders. Als er een probleem is met uw
kind op school, aarzel dan a.U.b. niet lang om
met de leerkracht te spreken. Dat is de beste
weg, die leidt naar een goede oplossing. Jongens
en meisjes, ik wens U verder nog een prettige
vakantie.



PRIESTER VAN DIENST (v. 18 tot 24 aug)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (15 aug) tel. 3006 37
Dokt. Vandercruysse (17-18 aug) tel. 300647
Veearts Goethals (15 aug) tel. 3002 67
Veearts Vandenberghe (18 aug) tel. 3881 60
Apoteek Taveirne (15 aug) - Woesten
Apoteek Darras (18 aug)
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO QLl31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: teU3 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Woensdag 14 augustus
17 u. H. mis t.e.V. O.L.V. v.d. grot tot

intentie v.d. gevers
Donderdag 15 augustus - O.L.V.Hemelv.
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton, echtg.

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

Top Maria
Vrijdag 16 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 augustus
17 u. 6< Gez. 6-wekenmis v. Jean Menu,

echtg. v. Maria Degraeve
Zondag 18 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert,

echtg. v. lrma Monkerhey en over!.
familie

Maandag 19 augustus
8 u. H. mis overl. echtgte. & moeder (MR)
Dinsdag 20 augustus
8 u. H. mis overl. echtgte. & moeder (ML)
Woensdag 21 augustus
8 u. H. mis v. overl. zoon
Donderdag 22 augustus
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam.
Vrijdag 23 augustus - H. Rosa
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Ons CL
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 32 18 augustus 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Zaterdag 24 augustus
10.30 u. Pl. Huw.mis v. Paul Laseure en

Rita Ganne
17 u. Gez. mis v. Valère Desmyttere-

De Baene Judith
. Zondag 25 augustus

8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens,

echtg. v. Gerarda Gheeraert

Tot kind Gods gedoopt
Nick Dehondt, Z.v. Johnny en Berrradette Inge-
laere, Provenplein 24, Proven.

B.G.J.G.
Voor onze ééndagsreis naar De Ster te Sint-
Niklaas vertrekken we morgen om 9 uur op het
Marktplein. De dubbeldekker brengt ons terug
thuis om 19 uur. Voor de vlugsten zijn er nog
enkele plaatsen vrij !! Inschrijven bij Frans Yde.

K.B. Gepensioneerden
-uitslag van de Kaarting van8 augustus. -72 deel-

nemers, 9 wonnen 3 partijen: Busschaert]. 394;
Nuttens]. 313; Delerue R. 308; Butaye A. 303;
Gantois A. 295; Ganne M. 291; Lejeune A. 242;
Derhille P. 215; Degraeve G. 208. Volgende
kaarting op donderdag 22 augustus.

K.V.L.V. en L.G.
Zondag 25 augustus fietstocht voor gans het
gezin. We vertrekken aan de pastorie om 11.30
u. We nemen onze knapzak mee. Drank is er ter
plaatse. De rit gaat naar Frankrijk. Thuiskomst
tussen 5 en 6 u.

K.B. Gepensioneerden
Dagreis op 27 augustus. Vertrek om 8 u. op de
markt te Proven naar Aartselaar. Bezoek mode-
centrum S.K.M. met modeshow en middag-
maal. Om 13.30 u. naar Antwerpen waar een 2
u. durende rondrit met bus en gids. Daarna vrij.
Rond 18 u. vertrekken we richting leper naar
"Ter Cameren" waar nog een versterking wacht.
Prijs: 800 fr. , alles inbegrepen. Inschrijven bij
Gerard Ryon, Obterrestr. 48, tel. 300.443 of bij
één van de bestuursleden dit vóór 20 augustus.

Oktoberkermis (zondag 13 oktober)
Voor het opmaken van de kermisaffiche vraagt
het feestcomité aan de verenigingen en herber-
giers hun kermisaktiviteit schriftelijk mee te
delen aan Kris Rosseeuw, Provenplein 48 en dit
vóór 26 augustus.

Uirslag tombola jeugdtornooi TSC
176331 176967 176609 176991 176017 176379
176370 176076 176008 176605 176328 176042
176934 176374 176996 176095 176606
Prijzen af te halen bij A. Buseyne vóór 1 sept.

Bloedinzameling te Proven
Don. 22 aug. in "St. Elooi" - 18.30 - 20.30 u.

Bij Francine
Gesloten iedere namiddag vanaf 15 aug. tot en
met 5 sept. Donderdag gans de dag gesloten .

Beach -party
Hou je van de zon, zand, muziek en een exoti-
sche sfeer? Kom dan op 17 aug. naar het voet-
balplein te Proven voor een volle avond frivoli-
teit, leute en plezier. De ganse avond cocktails te
verkrijgen.

Wij knipogen naar Country-Music ...
De Geur van "Beans and steaks" hangt weer in
de lucht. Country + Western, dat bitterzoete
behang uit Nashville en de Amerikaanse ..mid-
west", komt dit jaar aan bod, door een selektie
van de beste countrygroepen uit Nederland,
want dit jaar domineren onze noorderburen het
festival. Zeven uitstekende country-formaties:
Jody Reeves, The Travellin' Band, Saloon Band,
Stamjiede, Appeloosa, New Lowland en de
Dutch B1uegrass Boys: 35 country-artiesten van
de bovenste plank, waarbij de sterren van de
hemel zullen worden gezongen. Geen dreu-
nende bassen noch geforceerde oren, maar
muziek en zang, hedendaags en tijdloos, die
ontspanning uitstraalt. En alsof het vrouwelijk
schoon nog niet genoeg is vertegenwoordigd,
wordt alles bovendien nog leukfijn gepresen-
teerd door Goedele Liekens, alom bekend van
o.a. VTM (Wie ben ik ?)
Het Provense Country + Western festival start
op zaterdagavond 24 augustus om 19 u. Inkom
in voorverkoop: 250 fr. (kassa: 300 fr.) Kinde-
ren beneden 12 jaar en vergezeld van hun
ouders: gratis. Diverse stands en attrakties zijn
voorzien, naast het begeerde, enorm kampvuur.
Country kledij is gewenst, doch niet verplicht.
Wie te paard komt, kan het even kwijt in de
grasgroene prairie. Prima festival, zeker weten!

K.A. V. Proven
Start nieuw werkjaar in september met :
1. Kreatief koken : kursus van 10 lessen vanaf
11 sept. iedere woensdagavond van 19 tot 22 u.
met informatie over voeding, technieken, aan-
koop en produkt informatie, bakken (gerechten
van bij ons), vis- en feestgerechten. Inschrijving
vóór 25 aug. bij Gilberte Dever (tel. 301.382) of
Rogette Devos (tel. 300.620).
2. Aerobic : kursus van 10 lessen op dinsdag-
avond om 20.30 u. door Linda Dezitter. Inschrij-
ven bij Georgina Devos-Coeckelberghs (tel.
300.035) of Linda Dezitter (tel. 300.183).
3. Gespreksavond (K.A.V. en Ziekenzorg)
Thema "Helende werking van groenten en
fruit" door Mevr. Brigitte Persyn uit Geluveld op
maandag 16 sept. om 19.30 bij G. Dever.



PRIESTER VAN DIENST (v. 25 tot 31 aug)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 Ol 84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (24-25 aug) tel 38 82 71
Veearts Vandenberghe (25 aug) tel. 38 81 60
Apoteek I.eroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te!.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO 04 1 M. Deschuttere).
POPERINGE: te!.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 23 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev,)
Zaterdag 24 augustus
10.30 u. P!. Huw.mis v. Paul Laseure en

Rira Ganne
17 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot(gev.)
Zondag 25 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen'
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens, echtg

v. Gerarda Gheeraert
Maandag 26 augustus
8 u. H. mis v. over!. echtgte. en moe-

der (ML)
Dinsdag 27 augustus - H. Maria
8 u. H. mis v. over!. zoon
Woensdag 28 augustus - H. Augustinus
8 u. H. mis v. over!. ouders en zoon
Donderdag 29 augustus
8 u. H. mis' t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bij-

zondere intentie
Vrijdag 30 augustus
3 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 31 augustus
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Jozef De-

wulf, echtg. v. Maria Deberdt
Zondag 1 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons jtL
Parochieblad
Proven
20' jaargang Nr. 33 25 augustus 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 . Druk. Schoonaert

10 u. Gez. jaarmis v.d. over!. fam. v.
Roger Cappelaere-Vandenberghe Bea-
trice.

Tot kind Gods gedoopt
- Ines Delefortrie, d.v. Marnix en Mia Lozie,
Eekhoure 85, Proven
- Christof Delporte. z.v. Frans en Ingrid Vanler-
berghe, Reningestraat 3, Proven
- Maarten Ganne, z. v. Geert en Linda Vanhee,
Gravendreef 13, Proven

In de Heer ontslapen
André Deturck, echtgenoot v. Albine Gombeir,
overl. te Poperinge op woensdag 14 aug. '91 in
de leeftijd van 48 j. en die dinsdag 20 aug. '91
om 10 u. te Proven werd begraven.

Maandag 2 september 1991
We wensen alle jongens en meisjes van de lagere

aÎclëlmg en eveneens a e euters nog eëlllT-tal
dagen prettige vakantie toe. En we heten u alle-
maal hartelijk welkom op school op maandag 2
september.

Proven - Kerkbezit
Rond het altaar staan verscheidene beelden in
hout : Christus met de rechtervinger wijzend op
het boek waarop de Griekse Alpha en Omega
zijn getekend, die beduiden dat Hij het begin en
het einde is van alles. Het zijn de eerste en de
laatste letter van het Griekse alfabet.
Dan hebben wij de vier Evangelisten met elk een
banderol, waarop de beginwoorden staan van
hun respektievelijk evangelie. Zo hebben wij:
1. voor Mattheüs, herkenbaar aan zijn attribuut
de gevleugelde mensenkop. Op zijn banderol
lezen wij : Liber generationis Jesu Christi =
Boek van de oorsprong van Jezus Christus.
2. Voor Marcus, herkenbaar aan zijn attribuut de
gevleugelde leeuw. Op zijn banderol lezen wij :
Initium Evangelii Jesu Christi = Begin van de
Blijde Boodschap van Jezus Christus.
3. Voor Lucas, herkenbaar aan zijn attribuut de
gevleugelde stier. Op zijn banderol lezen wij :
Quoniam multi conati sunt = Omdat velen
getracht hebben.
4. Voor Johannes herkenbaar aan zijn attribuut
de gevleugelde adelaar. Op zijn banderol lezen
wij: In principio erat Verbum = in het begin
was het Woord.

"If the good Lord's willing, and the creek
don't rise ... ril see you at Proven ... "
Met deze woorden begint de Country-affiche,
wat wil zeggen: ••Als 't God belieft, en het
weder laat het toe, dan zie ik jullie allen te Pro-
ven ... "
Als inrichters moeten wij ook op wat hulp van

hierboven rekenen. Daarom hebben wij voor a.s.
zaterdag 24 augustus een extra dosis zonneschijn
besteld. Wij verwachten U dan ook allen om te
genieten van de frisse kant van Country Music,
in een aangename omgeving en een vriendelijke
sfeer. Country en West op z'n best.
Wees welkom. Goedele Liekens verwelkomt U
om 19 uur. Hekkens vanaf 18.30 u. Breng alvast
uw goed humeur mee en "go on keeping it
Country!"

Jaarlijks verlof
Gesloten bij Jef en Paula Courrouw-Cappoen
van dinsdag 27 aug. tot en met donderdag 5 sep-
tember 1991.

Coiffure Rita
In verlof van 23 augustus tot en met 30 augustus
1991.

Speelplein De Pleute
Het ern evän oe vafantle is in zicht en dus ook
de dagen van de speelpleinwerking. De Pleute
staat nog met open deuren op vrijdag 23, woens-
dag 28 en donderdag 29 augustus. De prijs voor
de namiddagen (van 14 u. tot 18 u.) bedraagt 20
fr. , een drankje kost 15 fr. en een wafel 5 fr. Ver-
geet deze dagen niet want het zijn de laatste dit
jaar !

KSJ Proven in Wales in een tent
Sinds dinsdag zijn samen met 150 collega's uit
heel West-Vlaanderen 5 leiders van KSJ Proven
in Wales aangekomen voor een boeiend jeugd-
kamp op zoek naar de Keltische kultuur. Naast
de toeristische uitstapjes is de hoofdbedoeling
van het kamp de leiders zo enthousiast te maken
dat zij die typische kampsfeer het komende
werkjaar ook uitdragen naar hun eigen vereni-
ging. Onze 5 avonturiers worden maandagavond
tegen middernacht terug in eigen streek ver-
wacht.

B.G.J.G.
Op vrijdag 30 augustus houden we onze jaar-
lijkse avondwandeling. We starten om 19 u. aan
de kerk. Iedereen is welkom!

40 jaar Davidsfonds
Op zaterdag 31 aug. te 18 u. wordt in de St.-
Martinuskerk te Roesbrugge een H. Mis opgedra-
gen voor de levende en overleden leden van het
Davidsfonds, dit ter gelegenheid van 40 jaar DF-
werking ter plekke. Deze H. Mis wordt opgeluis-
terd door het Gregoriaans koor .. Cum Jubilo"
uit Watou o.l.v. Bernard Deheegher, terwijl de
homilie verzorgd wordt door de h. André Dur-
nez, hoofdinspekteur L.O. en tevens DF-
Gouwvoorzitter. Iedereen van harte welkom !

Namens het bestuur van DF-IJzerweeide



PRIESTER VAN DIENST (v. 1 tot 7 sept)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 3003 91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (31 aug-1 sept) tel. 42 27 91
Veearts Vulsteke (1 sept) tel. 3341 17
Apoteek Samyn - Lo-Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te!.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te!.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE : te!.3~ 1 16 W.-G. L
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te!.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 30 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 31 augustus
17 u. 4· Gez. 6-wekenmis v.]ozefDe-
wulf, echtg. v. Maria Deberdt

Zondag 1 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v.d. over!. fam. v.
Roger Cappelaere-Vandenberghe Beatr.

Maandag 2 september
8 u. H. mis v. over!. echtgte. en moe-
der (M.L.)

Dinsdag 3 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.

intentie
Woensdag 4 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 5 september - H. Bertinus
8 u. H. mis v. over!. ouders
Vrijdag 6 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 september
17 u. Gez. mis v. d. gezonde mensen, de
zieken en overledenen van Ziekenzorg,
Proven

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

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Ne. 34 1 september 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

10 u. Gez. jaarmis v. Manrits Ganne-
Demaeght Sidonie en over!. familie

Geboorte
Marie-Line Viane, d.v. Rudi en Marcelline
Pareyn, Roesbruggestraat 19, Proven.

In de Heer ontslapen
- Guillaume Desmyter, wedn. v. Alice Lou-
waege, overl. te leper op donderdag 22 aug. '91
in de leeftijd van 86 j. en die woensdag 28 aug.
'91 om 10.30 u. te Proven werd begraven.
- Manha Spenninck, wed. v. Michel Verdonck,
overl. te Poperinge op donderdag 22 aug. '91 in
de leeftijd v. 86 j. en die woensdag 28 aug. '91
om 10.30 u. te Westouter werd begraven.
- jeroom Ingelaere, wedn. v. Margareta Ghes-
quiere, overl. te Poperinge op donderdag 22
aug. '91 in de leeftijd van 87 j. en die dinsdag 27
aug. '91 om 10 u. te Poperinge (St. jan) werd
begraven.

Postkantoor gesloten
Op maandag 2 september zal het postkantoor
gesloten zijn wegens lokale feestelijkheden (ker-
mis Roesbrugge).

Peutertjes en kleutertjes
Het nieuwe schooljaar begint op maandag 2 sep-
tember 1991. We vragen nu reeds met aandrang
en met het woordje a.u.b. erbij: vaders en moe-
ders, wij zouden graag onze kleuterklassen
behouden zoals ze nu bestaan, en dit kan soms
op één kindje aankomen.
Daarom is het en blijft het van groot belang dat
onze peuters en kleuters dapper opkomen naar
school tijdens de maand september. Ouders,
help ons daarbij. Dank.

Voor het komende schooljaar 1991-1992, dat
aanstaande maandag 2 september begint, voor-
zien we het volgende aantal leerlingen :
- Peutertuin (Iuffr. Liliane) : 6 (begin)
1· kleuterklas (luffr. Vera en Brigitte) : 19
2' kleuterklas (juffr. Erna) : 21
3' kleuterklas (Iuffr. Katrien) : 27
I" leerjaar (Iuffr. Sybille en Marleen) : 26
2' leerjaar (M. Borrey) : 20
3' leerjaar (Iuffr. Hilde) : 24
4' leerjaar (Iuffr. Katrien) : 19
5' leerjaar (M. Piet) : 24
6' leerjaar (M. Frans) : 19.

Dus als we goed samentellen, 73 kleutertjes (om
te beginnen) en 132 leerlingen voor de lagere
afdeling. We wensen allen een goede start en
veel moed. Hartelijk welkom.

B.G.J.G. Avondwandeling
Leden en niet-leden worden uitgenodigd voor

een avondwandeling door een stukje Provense
natuur. We vertrekken om 19 uur aan de kerk
(duur ongeveer 1.30 uur). Bij het einde van de
vakantie bieden we onze leden van de basis-
school een gratis consumptie aan !

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 22 augustus. 71 deel-
nemers, 11 wonnen 3 partijen: Meulenaere A.
454; Devos). 345; Feryn). 342; Busson M. 336;
Locten A. 318; Delerue R. 305; Vaningelandt R.
281; Butaye A. 263; Vandecaveye R. 227; Van
Engelandt E. 211; Leys M. 207. Volgende kaar-
ring op donderdag 12 september.

Pater Eric Maes (Proven) over Zaïre en zijn
missiewerk aldaar
Pater Eric Maes uit Proven is voor niemand een
onbekende. Op vrijdag 13 september a.s. om 20
u. vindt een gespreksavond plaats in zaal Sint
jozef, Alexisplein te Proven. Pater Eric Maes
staat borg voor epn bopiende nireenzerring.over.
Zaïre en zijn onverpoosd missiewerk aldaar. Er
zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen,
die Pater Eric volwaardig zal beantwoorden.
Toegang: 50 fr. De opbrengst komt ten goede
aan het missiewerk van Pater Eric Maes. Iedereen
van harte welkom !
Org. : DF-I]zetweelde m.m.v. K.A.V., K.B.G.
en L.G. van Proven.

St. Victor, patroonheilige van Proven
De gevleugelde mens past bij Mattheüs, omdat
hij zijn evangelie begint met de menselijke af-
stamming van jezus. De gevleugelde leeuw past
bij het evangelie van Marcus, omdat hij zijn
evangelie begint met het verblijf in de woestijn,
waar o.m. leeuwen verblijven. De gevleugelde
stier past bij het evangelie van Lucas, omdat hij
zijn evangelie begint met het offer van Zacha-
rias, die o.m. stieren offerde in de tempel.
Geïnspireerd door Ezechiël, die het heeft over
deze gevleugelde wezens in hoofdstuk I, ziet
johannes in zijn Apocalyps er de vertegenwoor-
digers in van de levende schepselen die God
hulde brengen : de vertegenwoordiger van de
mensheid, van de wilde dieren, van de huisdie-
ren, van het gevogelte. Het is Irenaeüs, bisschop
van Lyon en kerkvader, gestorven in 208, die op
het gedacht kwam : "Maar die vier kunnen goed
passen als symbolen van de vier Evangelisten :
dit hebben wij boven uiteengezet."
Onze kerk bevat nog mooie houten beelden :
nogmaals vier Evangelisten, dan nog twee enge-
len, de ene met een kelk en een kruis, die de
goddelijke deugd van het geloof symboliseert,
een andere met een anker, die de goddelijke
deugd van de hoop symboliseert. En de godde-
lijke deugd van liefde? Die wordt gesymboli-
seerd door de Eucharistie in het tabernakel.



PRIESTER VAN DIENST (v. 8 tot 14 sept)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (7-8 sept) tel. 3000 72
Veearts Busschaert (8 sept) tel. 44 53 63
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschutrere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 6 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 september
17 u. Gez. mis v.d. gezonde mensen, de

zieken en overledenen v. Ziekenzorg,
Proven.

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

Demaeght Sidonie
Maandag 9 september - H. Omer
8 u. H. mis v. over!. echtgte. en moeder

(M.L.)
Dinsdag 10 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 11 september
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
Donderdag 12 september
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid. en

O.L.V. v. bijstand
Vrijdag 13 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 september
17 u. 1< Gez. ó-wekenmis v. Madeleine

Bryon, wed. v. Gerard Saelens
Zondag 15 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2< Gez. ó-wekenmis v. Robert Ver-

hille, wedn. v. Ida Demolder

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 35 8 september 1991 Veramw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonaert

Gesloten bij Jacques Berquin
Op zaterdag 7 en maandag 9 september.

Verlof
Bakkerij W. Rubben van 8 tot en met 17 sept.

Nadine en Kris, Centra Proven
Jaarlijks verlof van 16 t.e.m. 25 sept.

Goede start van de school
* Vestigingsplaats Krombeke :

- lagere afdeling : 31 leerlingen
- kleuterafdeling : 27 kleuters

* Vestigingsplaats Proven
- lagere afdeling: 132 leerlingen
- kleuterafdeling : 72 kleuters

Samen voor Krombeke : 58 leerlingen
Samen voor Proven : 204 leerlingen
De twee samen is 262 leerlingen.
De kleutertjes zijn vanaf de eerste september
dapper opgekomen. Proficiat! Doe zo voort.
Daartoe vragen we verder de hulp van de ouders.

Ziekendag
Op 8 september houden we onze jaarlijkse zie-
kendag waarop alle alleenstaanden, zieken en
ouderen hartelijk welkom zijn. Deze namiddag
start om 14.30 u. in de zaal St. Elooi bij Linda
Devroedt. Eerst is er bezinning door E.H. Pas-
toor, dan koffietafel en animatie. Jeugdmuziek
Proven speelt een deuntje. Dit alles is gratis en
wordt U aangeboden door Ziekenzorg, afdeling
Proven. Zo mogelijk vooraf aangeven bij Gerard
Ryon (tel. 300443), Rogette Devos (tel.
30 06 20), Gilberte Dever (tel. 30 13 82).
Tevens op zat. 7 en zon. 8 september omhaling
aan de kerk ten voordele van de langdurige zie-
ken, door kernleden Ziekenzorg Proven.

De Heilige Victor, soldaat en martelaar
onder Paus Gajus (283-296).
Patroon van Proven.
De heilige Victor stamt uit een adellijke familie van
Marseille. Toen Maximianus in deze stad kwam, na
aan zijn goddeloze woede het Thebaans Legioen ge-
slachtofferd te hebben, ontstelde zijn aankomst de
gelovigen. Victor was dan officier in het keizerlijk
leger. Omdat hij christen was, profiteerde hij van
deze gelegenheid om zijn broeders te bezoeken en
te ondersteunen en ze te troosten in de gevangenis-
sen, om ze te vergezellen naar de marteling en om
ze aan te moedigen tot aan hun laatste ademtocht.
Hij werd verrast toen hij zulke edelmoedigheid vol-
bracht, hij werd aangehouden en voor de prefecten
Asterius en Eutychius geleid. Toen deze hem hoor-
den verklaren dat hij christen was, dreigden ze hem
naar de keizer te sturen, zo hij aan zijn geloof niet
verzaakte. "Ik ben officier in het keizerlijk leger" ,
zei hij, "en ik denk dat men mij noch lafheid,
noch nalatigheid van mijn plichten zal verwijten.
Maar ik ben ook soldaat van Jezus-Christus en ik zal
Hem trouw blijven. Wat u betreft, doet uw

plicht." Maximianus riep hem voor zijn tribunaal,
maar poogde tevergeefs hem aan het wankelen te
brengen. Toen hij zag dat zijn inspanningen ver-
geefs waren, beval hij hem vast te knopen aan de
staart van een ongetemd paard, om aldus door heel
de stad te worden gesleept. Teruggebracht bij de
prefecten, heel bedekt met bloed, beleed hij
opnieuw zijn geloof in Jezus-Christus en werd hij
uitgestrekt op de pijnbank, waar hij de vreselijkste
folteringen moest ondergaan.
Terwijl men hem martelde, verscheen hem onze
Lieve Heer met een kruis in de hand. "Goede
moed, Victor" , zei hij, "Ik ben het die lijdt in de
martelaren, die hen ondersteunt, die met hen
strijdt en die kroont na de overwinning". Gesterkt
door dit visioen, scheen hij helemaal ongevoelig
voor zijn pijnen. Nadat men hem had losgemaakt
van de pijnbank werd hij in een donker kerkerhol
opgesloten. Maar God bezocht hem en vervulde
het hok met een licht, schitterender dan de zon. Bij
dit schouwspel bekeerden zich de drie soldaten,
belast met de bewaking. Hun namen luidden:
Alexander, Longinus en Felicianus. Toen Maxirnia-
nus t vernam, SCIiOOt1ïijill woe e tegennen en
veroordeelde hen tot de onthoofding. Victor moe-
digde hen dan aan tot de marteldood door hun te
zeggen: "Gij zijt altijd soldaten, strijdt met moed.
God zal u de overwinning schenken. Gij behoott
toe aanjezus-Chrisrus, blijft Hem trouw, een kroon
die nooit verwelkt wordt u bereid". Nadat hij zijn
makkers had zien sterven werd Victor nog aan ver-
schillende folteringen onderworpen en op een
molensteen geplaatst. Omdat hij nog ademde,
hieuw men hem het hoofd af. De lichamen van de
heilige martelaren werden in zee geworpen. Maar
de christenen vonden ze terug op het strand en
begroeven ze in een grot in de rots uitgehouwen.
(uit : Vie des saints d' après les bollandistes et par
Mr. Paul Guérin. Tome troisième, Paris, 1913).

KSJ Proven
Met een enquête in de hand stapt de leiding van
KSJ Proven naar de ouders om informatie in te win-
nen over hun meningen en wensen over onze ver-
eniging. Hierbij kunnen zij eventueel hun kinde-
ren inschrijven voor het werkjaar (400 fr., per broer
of zus 50 fr. minder).
Samenkomst leiding: zaterdag om 13.30 u.

Een nieuw schooljaar
Ik houd eraan de directie, de leerkrachten, het per-
soneel van de school en vooral de leerlingen mijn
beste wensen aan te bieden. Moge Gods zegen rus-
ten op de vele inspanningen die zullen geleverd
worden om onze jongens en meisjes te onderwij-
zen, te begeleiden en te vormen en om te werken
aan een goede toekomst van onze kinderen. Daar-
voor zijn vele dingen nodig, maar ook een beetje
gebed. Dit wil ik dagelijks doen voor het welzijn
van iedereen in onze school, maar vooral voor het
welzijn van onze kinderen.

Miehiel Ollivier, pastoor.



PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 22 sept)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 3003 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (14-15 sept) tel. 40 05 55
Veearts Goethals (15 sept) tel. 3002 67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 13 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 september
17 u. 1< Gez. 6-wekenmis v. Madeleine
Bryon, wed. v. Gerard Saelens

Zondag 15 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2< Gez. 6-wekenmis v. Robert Ver-
hille, wedn. v. Ida Oemolder

Maandag 16 september - H. Corneel
8 u. H. mis v. overl. echtgte. en moeder
(M.L.)

Dinsdag 17 september
8 u. H. mis v. overl. schoonouders
Woensdag 18 september
8 u. H. mis v. overl. vader
Donderdag 19 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 20 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 september - H. Mattheus
10.30 u. P!. Huw.mis v. Wim Top en
Dorette Scharre

17 u. Gez. jaarmis v. Richard Oever-
Savaete Regina

Zondag 22 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Marcel Camerlynck-
Verhille Angèle

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Ne. 36 15 september 1991 Veranrw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

K.V~L.V. Proven
Op maandag 16 september 1991 om 19.30 u. is
er in zaal 't Rozenhof onze eerste samenkomst
van onze vereniging. Om de zes jaar wordt ons
bestuur herkozen. U hebt de kans om uw stem
uit te brengen en de bestuursleden van uw keuze

. te hebben. Daarom is uw aanwezigheid zeer
dringend gewenst. Daarna kan U een koude
schotel met frietjes bekomen voor de prijs van
280 fr. Gelieve in te schrijven vóór zondag 15
september in zaal 't Rozenhoftel. 057/30 0335
of bij Simonne Deprey tel. 057/33 43 22.

K.A.V. samen met Ziekenzorg
De uitgestelde gespreksavond ••Helende werking
van groenten en fruit" gaat nu door op maandag
16 sept. om 19.30 u. bij Gilberte Dever. De les-
geefster is mevr. Brigitte Persyn uit Geluveld.

De Rozenhofkaarters
Donderdag 19 september om 20 u. begint het
nieuwe kaartersseizoen in café Het Rozenhof. Er
zijn 10 kaanavonden. telkens.de. 3' donderdag
van de maand. Nieuwe leden zijn welkom.
Gelieve vooraf aan te geven in Het Rozenhof.

Café "De Bascule"
Frituur gesloten op zat. en zon. 14 en 15 sept.

Bijleren in Poperinge
Gratis cursussen voor iedereen die niet veel kan-
sen tot studeren kreeg en die geen diploma in
het middelbaar onderwijs heeft behaald. In
Poperinge 2 cursussen in het najaar van 1991.

1. VAARDIG MET TAAL:
Begint op 23/9. Elke maandagavond v. 19.30 U.

tot 22 u. voor wie in 16 keer zijn/haar taalge-
bruik in het dagelijks leven verder wil ontwikke-
len. Cultureel Centrum, St.-Annastraat 13 te
Poperinge.

2. LEES- EN SCHRI]FGROEP :
Voor mensen die het moeilijk hebben met lezen
en schrijven, start deze reeks op 4/9, elke woens-
dagavond v. 19 U. tot 21.30 u. Dienstcentrum,
Deken De Bolaan 95 te Poperinge.
Voor werkzoekenden vrijstelling stempelcontrole.
De cursussen zijn gratis en worden voorafgegaan
door een proefles, waar vrijblijvend kan aan
deelgenomen worden. Je beslist pas nadien of je
de reeks verder wilt volgen. Wil je er meer over
weten? Vraag dan inlichtingen bij Sylvain
Deboutte, Stadhuis, Poperinge - 057/33 40 81.

Eerste Kommunie 1992
Op donderdag 28 mei 1992 (O.L.Heer Hemel-
vaartsdag) om 10.30 u.

Plechtige Kommunie en Vormsel
Op zondag 31 mei 1992 om 10.30 u.

Schoolfeest van St. Michielszomertje op
zondag 29 september 1991. .
Voor alle Provenaars die met onze school sympa-
thiseren, willen wij nu reeds een datum aankon-
digen : zondag 29 september 1991.
Van 's middags tot 's avonds vieren we feest in
de omgeving van de school. Het precieze pro-
gramma willen we nog niet kenbaar maken,
maar ons feest staat opnieuw in het teken van het
kind ! Er zijn aktiviteiten gepland waarbij alle
kinderen van de school, zowel kleuters als leer-
lingen van de lagere afdeling, nog meer dan
vorige jaren, aan hun trekken zullen komen.
Ieder jaar biedt dit feest aan een massa Prove-
naars de gelegenheid om bij een drankje en een
versnapering vele vrienden en kennissen te ont-
moeten en de school te steunen. De gezelligheid
is er troef bij sfeervolle muziek, vrolijke kinder-
kreten, tevreden ouders en familieleden en de
mogelijkheid om aan te schuiven aan een heer-
lijke barbecue. Bovendien wordt tijdens het
dansfeest 's avonds de trekking gehouden van de
.euze-tombol en d urprise.
Zondag 29 september 1991 : afspraak op het
Alexisplein 15 !!! Toegang gratis!!!

Tombola St. Michielszomertje 1990
We verheugen ons te kunnen meedelen dat vele
schone prijzen en zelfs de hoofdprijzen gewon-
nen werden door Provenaars.
1. 1000 liter mazout naar Gerard en Clara
Boury, Blasiusstraat 60.
2. De kinderfiets naar het gezin Raf Busschaert-
Delporte Lena, Blekerijweg 39.
3. Tuinmeubel naar het gezin Willem Carn-
bron- Vereecke Maria, Blekerijweg 92.
4. De surprise (waarde 5.000 fr.) naar het gezin
Marc Desomer-Bardeyne Christien. Eekhoute 6.
Mochten dit jaar terug serieuze prijzen (geen fik-
fakprijzen) van de tombola gaan naar de mensen
van Proven of hun familie. Daarom zullen de
kinderen van de school op de eerste plaats latjes
van de tombola aanbieden thuis en bij hun fami-
lie en in hun straat.

Missiefeest Poperinge zondag 22 sept.
In de zaal van de Zusters Benediktinessen een
doorlopend missiefeest met talrijke atrrakties,
een info-stand India, tentoonstelling v.d. missie-
naaikring, middagrestaurant. avondrestaurant.
Pater Eric Maes zal daar ook zijn. Ons bezoek
aldaar is ook een steun voor zijn missiewerk.

Ziekenzorg Proven
De omhaling voor de langdurige zieken leverde
een groot bedrag op. Ziekenzorg Proven dankt
dan ook alle milde gevers. Ook de ziekennamid-
dag werd een succes. De opkomst was bevredi-
gend en de aanwezigen kregen een leuke namid-
dag. Hartelijk dank aan alle muzikanten en het
bestuur van de harmonie.



PRIESTER VAN DIENST (v. 22 tot 28 sept)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (21-22 sept) tel. 4001 92
Veearts Vulsteke (22 sept) tel. 33 41 17
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 tel.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 20 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 september
10.30 u. P!. Huw.mis v. Wim Top en
Dorette Scharre

17 u. Gez. jaarmis v. Richard Dever-
Savaete Regina

Zondag 22 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Marcel Camerlynck-
Verhille Angèle

Maandag 23 september
8 u. H. mis v. overl. echtgte. en moe-

der (M.L.)
Dinsdag 24 september
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid.
Woensdag 25 september
8 u. H. mis v. overl. zoon
Donderdag 26 september
8 u. ~. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, ge-

nezlOg
Vrijdag 27 september - H. Vincent
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 september
17 u. Gez. mis bij 'r begin van een nieuw
schooljaar, verzorgd door de leerlingen
van de school

Ons r'C '1:_

Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 37 - 22 september 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Zondag 29 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3< Gez. 6-wekenmis v. Alice Cove-
maeker, wed. v. Lucien Danneel

Geboorte
Isaura Dever, d.v. Michel en Paula Quaghebeur,
Blekerijweg 54, Proven (geb. te Poperinge op 12
sept. 1991).

Missiefeest Poperinge zondag 22 september
In de zaal van de Zusters Benediktinessen een
doorlopend missiefeest met talrijke attrakties,
een info-stand India, tentoonstelling van de mis-
sienaaikring , rniddagrestaurant, avondrestau-
rant. Onze missionaris Pater Eric Maes zal daar
ook zijn. Ons bezoek aldaar is ook een steun voor
zijn missiewerk.

Vechtpartij
-ZOndagavond laat in de Vlaarnsche Le-euw ging
men nog aan het dansen. Een plaatselijke schone
had nogal wat succes, ze danste en danste, de
vraag was groter dan het aanbod. Enkele jonge
Krombekenaren kregen geen kans en voelden
zich achteruitgesteld, de sfeer geraakte wat ge-
spannen. Een steek onder water, een elleboog-
stootje en voor de waard het besefte, zat het er
bovenarms op, gekloven wenkbrauwen, een tand
op de grond ...
Veldwachter Cyriel Veniere , in allerijl opgeroe-
pen, trachtte de gemoederen te sussen. In de
achterkeuken verzorgde Dr. Peel de gewonden
zo goed en zo kwaad hij kon. Elie Regheere en
Fiel Saesen, die met de zaak niets te maken had-
den, dronken hun pint uit en vertrokken, Fiel
Saesen richting Provenplaats. Hoe is het moge-
lijk, mijmerde hij bij zichzelf en dat allemaal
voor een brokke van een vrouwmens.
P.S. Meer bijzonderheden hierover te zien op de
fototentoonstelling tijdens het 2< weekend van
oktober.

Waarom houden we ieder jaar op de laatste
zondag van september (dit jaar zondag 29
september) een feest van St. Michielszo-
mertje ? Waarom doen we dat?
Beste ouders van onze leerlingen en dierbare
mensen van Proven, sympathisanten van onze
school, ik meen te mogen zeggen: gij loopt niet
met uw ogen toe en gij ziet zeer goed dat er voor
het onderwijs en voor onze school te Proven zeer
veel wordt gedaan en veel inspanningen worden
geleverd. Hetgeen tot nu toe werd verwezenlijkt
in en rondom onze school is kunnen tot stand
komen dank zij de steun, laat me zeggen, de
serieuze steun van sommige mensen en de steun
van U allen. Ik vraag één ding: moge God het U

lonen. In alle geval, ik ben U zeer dankbaar voor
uw steun.
Verleden jaar in juni hebben de laatste drie zus-
ters van Wingene Proven verlaten. Ze mochten
van mij nog langer blijven, want nu pas weten
we en voelen we wie we kwijt zijn, doch de om-
standigheden lieten het niet roe de Zusters hier
nog langer te houden. Het woonhuis van de Zus-
ters is dus vrijgekomen, en is het laatste jaar
reeds bezet door de derde kleuterklas. In het-
zelfde woonhuis doet een lokaal dienst als T.V.-
hoekje en het keukentje wordt gebruikt als
teken- en schilderlokaaltje voor onze kleuters.
We proberen dan ook het woonhuis aan te
kopen voor de school en dat is op goede weg.
We mogen ook nog herinneren dat we twee jaar
geleden dat huisje Ct Peutert je), gelegen achter
de grot, aangekocht hebben, hetgene we nog
jaarlijks moeten aflossen. Ziedaar, beste mensen,
wat er gedaan wordt voor onze school. Tenslotte
is het allemaal voor onze leerlingen, kleutertjes
en lagere afdeling.
Daarom is het zeer begrijpelijk dat we, ter gele-
genheid van St. Michielszomertje op zondag 29
september, met aandrang vragen naar uw aan-
wezigheid en naar uw steun.
Komt eten 's middags of 's avonds op het school-
feest, en daarbij komt nog dat U die dag thuis
geen afwas moet doen, 't is toch zo aangenaam
'n keer geen afwas te moeten doen.
Zeer te waarderen ook is uw aankoop van Iotjes
van de serieuze tombola. De leerlingen zullen
daarvoor wel aan huis komen.
En, dierbare ouders, peters en meters, nonkels
en tantes, neefjes en nichtjes en alle sympathi-
santen, leef mee met de kinderen tijdens het
narniddagfeest van St.-Michielszomertje met
vele artraktics. Aan allen hartelijk welkom en
geen afwas thuis op zondag 29 september '91.

Zoveel mogelijk lotjes verkopen te Proven,
waarom?
Dan blijven de prijzen ook te Proven. Verleden
jaar bleven de hoofdprijzen eveneen. te Proven.
1000 I mazout, tuinmeubel, fiets en vele andere
mooie en grote prijzen zijn er te winnen. Dit
weekend zullen de leerlingen van het 4<, Y en 6'
leerjaar ten huize komen om lotjes aan te bie-
den. Koop lotjes en win prijzen. Dank.

Eekhoute
Uitslag ballonwedstrijd van zondag 7 juli '91.
Slechts 3 van de 50 kaartjes kwamen terug:
1. Ostyn Bert Veurne
2. Busschaert joke Izenberge
3. Paelinck Nele Hoogstade

Op het bord stond geschreven :
Gelukkig zijn = gelukkig maken.

- Vreugde = vreugde schenken.



PRIESTERVAN DIENST (v. 29 sept tot 5 okt)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30 03 91
GENEESKUNDIGEZONDAGDIENST
Dokt. Melis (28-29 sept) tel. 38 87 55
Veearts Busschaert (29 sept) tel. 44 53 63
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: teUO 04 3-1(M. Deschuttere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:

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

BRANDWEERtel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 27 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 september
17 u. Gez. mis bij 't begin van een nieuw

schooljaar, verzorgd door de leerlingen
van de school

Zondag 29 september - H. Michiel,
Rafaël, Gabriël
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Y Gez. 6-wekenmis v. Alice Cove-

maeker, wed. v. Lucien Danneel
Maandag 30 september - H. Jeroom
8 u. H. mis v. overl. familie
Dinsdag 1 oktober - H. Theresia
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid.
Woensdag 2 oktober - H. Engelbew.
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot,

genezlOg
Donderdag 3 oktober - H. Gerardus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, tot

intentie v. d. gever
Vrijdag 4 oktober - H. Franciscus v. Assisi
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Jerome Jacques,

echtg. v. Margriet Leyzier

Ons
Parochieblad
Proven
20' JaargangNr. 38 - 29 sept. 1991 Verantw.uitg. PastoorProven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonaert

Zondag 6 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Nestor Maerten-

Dumon Mauritia en overl. kinders

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 12 september. 71
deelnemers, 6 wonnen 3 partijen: Busson M.
389; Vanacker C. 335; Coene R. 265; Mooren M.
254; Butaye M. 223; Cockelaere M. 222. Vol-
gende kaarting op donderdag 26 september

Nadine en Kris
Zijn fier U te verwelkomen in hun vernieuwde
zaak op 26, 27, 28 en 29 september aan reuze-
openingsprijzen. Basso-mode op donderdag 26
en vrijdag 27 september. Centra wordt SAKO.

Uitnodiging door de Vrije Basisschool
Proven
Op zondag 29 september vieren we op school
opnieuw Sint-Michielszomer. Zoals vorige jaren
wordt het een feest voor jong en oud !!!
Op het programma : springkasteel vanaf 11 u.,
sprookjesvertelster, teken- en kleurwedstrijd, vis-
put, estafetten voor het lager, loopfietsenpar-
cours voor de kleuters, crossfietsenvoor het lager
en optreden van Clouseau.
Voor de lekkerbekken is er in de tent een feest-
maal vanaf 11.30 u. en vanaf 18 u. Allerlei ver-
frissingen zijn te bekomen in de bar in de zaal of
in de milkbar van de oudervereniging.
's Avonds staat muziek en dans op het pro-
gramma in de zaal Sint-Jozef. Ondertussen gaat
de trekking door van de reuze-tombola en van de
surprise voor aanwezigen met loten. Om 22 u.
verzorgt Provenaar Christiaan Parrein (VTM
Soundmixshow) een gastoptreden. Aan allen van
harte welkom en dank !!!
P.S. Voor het middag- of avondmaal sluiten we
vandaag de inschrijvingen af.

Eucharistieviering bij de aanvang van het
nieuwe schooljaar
St.-Michielszomerfeest zetten wij reeds zaterdag
28 september in met een eucharistieviering, ver-
zorgd door de leerlingen van de lagere afdeling.
Iedereen wordt uitgenodigd !!!

Geen school
Op maandag 30 september, daags na het feest
van St. Michielszomertje. Mochten er velen
deugd van hebben.

Zondag 29 september: St. Michiel
Michel is de voornaam van de pastoor. Michel is

eigenlijk een engel, maar geen gewone engel
zoals er vele zijn, maar een aarts-engel, dit is een
heel bijzondere engel.

-En die bijzondere engel in de persoon van de
pastoor, Michel Ollivier, kunt U zondag aan-
staande 29 september op het feest van St.
Michielszomertjeeen gelukkige feestdag wensen.

Win mooie prijzen
Schaf U nog wat lotjes aan van de
REUZE TOMBOLA

Springkasteel
Vanaf 11u. springt het springkasteel mee met de
springende kinderen en springt verder door heel
de namiddag.

Inkom gratis en mooie prijzen
Voor groot en klein is de inkom op het feest gra-
tis. En er zijn prijzen te winnen die de moeite
waard zijn om nog een beetje lotjes te kopen en
wie weet, misschien win je de SURPRISE.

Uit het boek der Spreuken
Weiger geen weldaad aan wie haar nodig heeft,
wanneer gij in staat zijt die weldaad te bewijzen.
Zeg niet tegen uw naaste :
"Ga nu heen, kom een andere keer", of :
"Morgen geef ik het",
als ge het nu al hebt.
Beraam geen kwaad tegen uw naaste, terwijl die
in goed vertrouwen met u omgaat. Twist niet
met iemand zonder reden, wanneer hij u geen
kwaad heeft gedaan. Wees niet afgunstig op de
man die geweld pleegt en verkies nooit zijn
wegen, want de Heer verfoeit de boosdoener,
maar met de rechtvaardigen gaat Hij vertrouwe-
lijk om. De vloek van de Heer ligt op het huis
van de goddeloze, maar de woning van de vrome
zegent Hij. Met de spotters drijft Hij de spot,
maar aan de nederigen schenkt Hij zijn gunst.

Vriendschap meer dan sympathie
Je kan bij een eerste ontmoeting iemand sympa-
thiek vinden omwille van een tinteling in de
ogen of een speelse glimlach. Het kan je hart
beroeren, maar het blijft bij een oppervlakkig
gevoel en ieder gaat tenslotte zijn eigen weg.
Maar het gebeurt ook dat je bij wonder iemand
ontmoet die met je op stap gaat, dezelfde weg
op, en je aan hem toevertrouwt, omdat hij
gewoonweg naar je luistert en je begrijpt. Trouw
zal hij dan je vreugde of kommer delen. Alsje zo
iemand ontmoet in je leven dan heb je een
VRIEND en VRIENDSCHAP gevonden. Het
verandert je leven en het is het mooiste geschenk
op aarde (BZN juli-aug. 1991).



PRIESTER VAN DIENST (v. 6 tot 12 okt)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (5-6 okt) tel. 30 03 38
Veearts Goethals (6 okt) tel. 30 02 67
Apoteek B1anckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: teU3_31 16 JW.-G:: Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 teUO 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel ~o03 54
P. Deschrevel (ook pedicure), lCI. lû 0" 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 4 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. JeromeJacques,
echtg. v. Margriet Leyzier

Zondag 6 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Nestor Maerten-
Dumon Mauritia en overl. kinders

Maandag 7 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. Rozenkrans
Dinsdag 8 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtg. en zoon (GL)
Woensdag 9 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders en broer
Donderdag 10 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtg., ouders en
schoonouders

Vrijdag 11 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 oktober
17 u. 1e Gez. 6-wekenmis v. André De-
turck, echtg. v. Albine Gombeir

Zondag 13 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,
echtg. v. Paula Busschaert en overl.
zoon Johan Monkerhey

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 39 6 oktober 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 . Druk. Schoonaert

Naklank St. Michielszomertje
Wat niemand voor mogelijk hield, werd toch
waar! Op zondag 29 september werd het weer
plots veel beter en kon het Sint-Michielszomer-
feest doorgaan onder een stralende zon. Op één

. na konden alle geplande aktiviteiten uitgevoerd
worden, ondanks de regenval van de vorige
dagen. Een thema vinden voor een namiddag-
vullend programma is niet altijd eenvoudig. Dit
jaar haalden de leerkrachten hun inspiratie uit
het feit dat E.H. Michel Ollivier reeds twintig
jaar pastoor is te Proven. Zo werden een twaalftal
estafetten onrworpen rond de aktiviteiten van de
pastoor. De kleuters brachten op een ludieke
manier hulde aan "menere paster" die van deze
viering helemaal in het ongewisse werd gelaten.
Voor de gelegenheid werd bij een gekend
Vlaams lied een nieuwe tekst gezongen en de
pastoor kreeg als geschenk een vergrote foto die
stiekem van hem gemaakt werd.
's Middags en 's avonds konden de sympathisan-
ten in de tent terecht voor een feestmaalrijd en
toen het donker werd, liep de Sint-Jozefszaal
stampvol voor muziek en dans. Provenaar Chris-
tiaan Parrein verzorgde een gesmaakt gast-
optreden met Nederlandstalige liederen. De
massa aanwezigen kon omstreeks 23 uur meema-
ken dat de surprise (een donsdeken met overtrek
ter waarde van 5 000 fr.) gewonnen werd door
het gezin Jacques Lefevere-Goudenhooft Gisèle.

Dank
De leerkrachten van de Vrije Basisschool Proven
danken van harte iedereen die op een of andere
manier heeft bijgedragen tot het slagen van het
schoolfeest.

Tombola - Winnende nummers
3487 0562 1169 1423 1185 2649 2052 1010 2377
34122495 12902872 324607190640087014981237
101418542632 15392841 15523361330005462237
2795059723842761274019230580244205142995
2404070817591989156631052361096724902055
1820 2379 1424 2165 2589 2112 2631 1162 2784 1642
2075195721081694251226000996104926420813
0806339011922341192620061804238115023494
2057242506272757098609330663070623032991
1054260831091797242427802513 0942 2098 2353
248108182207064717161720347924002362
280830702168125020143438 1749088019181026
0687 2875 2675 1621 2349 0950 1191 2054 2802 2992
1544272924261265311623971111270530151165
1244284306482094319125582897185129791760
Hoofdprijzen
1352 2816 2002 1118 1220 1688 3024 1057 2978
0701 1180 0621 0777 1420 2556 1032 0705 1339
2382 2340 2465 3492 2212 3483 0712
Prijzen kunnen afgehaald worden in de zaal Sint
Jozef, Alexisplein 15, Proven op donderdag 3 en
vrijdag 4 oktober van 16 u. tot 18 u. Daarna op
school tijdens de schooluren.

Gesloten bij Jacques Berquin
Van vrijdag 4 oktober tot dinsdag 15 oktober.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarring van 26 september. 81
deelnemers, 10 wonnen 3 partijen: Moncarey
M. 384; Delerue R. 344; Deprey A. 327; Meule-
naere A. 303; Nuttens ]. 296; ThoréE. 292; Boe-
ket M. 276; Dessein M. 258; VanbeverenJ. 253.
Volgende kaarring op donderdag 10 oktober.

KS] Proven
Onze aktiviteitcri van dit werkjaar zullen als
gevolg van onze enquête vallen op zaterdagria-
middagen van 13.30 u. tot 16.30 u. We starten
zaterdag aanstaande om 13.30 u. met een grote
"Vlieg-er-eens-in-spel" voor alle Provense kin-
deren. Meteen ook een namiddag om kennis te
maken met de KSJ en om in te schrijven (400 fr.,
per broer of zus 50 fr. minder).

KVLV
Dinsdag 8 okt. in zaal St. Elooi om 20 u. algemene
vergadering voor alle leden. Rozemarie Reyntjens
komt spreken over, .Leef milieu-bewust".

Lou Marilou
Eind van de jaren twintig werd te Proven een plaat-
selijke afdeling gesticht van de Boerenbond. De
Boerenbond was zowel nationaal als plaatselijk een
sterke organisatie, die heel wat aktiviteiten ont-
plooide, ondermeer financiële. Na lang wikken en
wegen hadden heel wat eenvoudige buitenmensen
hun zuurverdiende spaarcentjes in volle vertrouwen
belegd bij de machtige Boerenbond. Gedaan met
de spaarkous. Maar de Boerenbond werd overmoe-
dig en ondermeer door falikant afgelopen specula-
ties in de economisch moeilijke jaren dertig,
geraakte hij in nauwe schoentjes. Met mondjesmaat
bereikte het slechte nieuws de verre Westhoek. In
allerijl werd door het plaatselijk bestuur te Proven
een vergadering belegd in café De Barriere. Een
nationaal bestuurslid uit Veurne, proper gekleed
met col en plastron, en zeer welbespraakt, stelde de
boeren gerust. Alles berustte op leugens en kwade
trouw, er was geen vuiltje aan de lucht. Henri Van-
denbroucke, landbouwer, plaatselijk bestuurslid en
vader van een kroostrijk gezin veegde het zweet van
zijn gezicht en zuchtte : "Het is een pak van mijn
hart, ik ga trakteren." Twee dagen later sprong de
Boerenbond ... al doende leert men. De Oost-
vlaamse liedjeszanger Bauwens was er als de kippen
bij met een nieuwe song: "Lau Marilou, waar is 't
geld van den Boerenbond naar toe ?"
P.S. Zie tentoonstelling 2' weekend van oktober.

Pater Eric Maes
Zal in het aanstaande weekend van 5 en 6 okto-
ber in al de missen een woordje spreken tot de
mensen. Ik wil dan ook graag de omhaling voor
zijn missiewerk aanbevelen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 13 tot 19 okt)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (12-13 okt) tel. 4000 20
Veearts Vandenberghe (13 okt) tel. 38 81 60
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: te1.30 0431 (M. Deschuttere)

YOPERlNGE : tel 33 31 16 (W -G Kr)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 te1.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 11 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 oktober
17 u. l' Gez. 6-wekenmis v. André De-
turck, echtg. v. Albine Gombeir

Zondag 13 oktober - Oktoberkermis
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,
echtg. v. Paula Busschaert en over!.
zoon Johan Monkerhey

Maandag 14 oktober
9 u. Dienst v. over!. parochianen en oud-

strijders v.d. 2 wereldoorlogen
Dinsdag 15 oktober
11 u. Gez. mis v.d. leden en over/. leden
v.d. Bond der Gepensioneerden

Woensdag 16 oktober
8 u. H. mis v. over!. ouders
Donderdag 17 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Vrijdag 18 oktober - H. Lucas
8 u. H. mis v. over!. echtg. en zoon (GL)
Zaterdag 19 oktber
17 u. 5' Gez. 6-wekenmis v.JozefDewulf,
echtg. v. Maria Deberdt

Zondag 20 oktober
,8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Ne. 40 13 oktober 1991 Verantw. uirg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk, Schoonaert

10 u. Gez. dankmis ter gelegenheid v.h.
Gouden Huwelijksjubileum v. André
Top en Elisabeth Vandenberghe.

Tot kind Gods gedoopt
Floris Colpaert, z.v. Marc en Leen Verdonek,
Reningesrraat 2, Proven.

Dank vanwege pater Eric Maes
De omhaling ten voordele van mijn missiewerk in
Zaïre bracht de mooie som van 33.674 fr. op, waar-
voor ik U allen van harte dank. Nu wacht ik enkel
op het groene licht om weer naar mijn mensen in
de Evenaarsprovincie van Zaïre te kunnen vertrek-
ken. Mag ik U vragen dit bijzonder beproefde volk
indachtig te zijn in uw gebeden, opdat ze eindelijk
wat verbetering zouden zien in hun situatie ?

"Bloedend Hart" te Proven op 27 okt.
De L.G. van Proven nodigt "Bloedend Hart" uit
in zaal St.-Elooi te Proven op zon. 27 okt. om 20 u.
"Bloedend Hart" werd vooral bekend als laureaat
van Wesnalent...:2J en won eyen~s de.priis van,
Radio 2, waar ze geregeld te beluisteren zijn. Deze
groep richt zich op een jong en oud publiek met
een accent op het komische. Kaarten bij bestuur
L.G., het CERA-kantoor en in zaal St.-Elooi.

De Tramstatie
Vanaf heden kan iedereen zijn formulieren van
de pronostiek van het Wekelijks Nieuws indie-
nen in café De Tramstatie. Ook niet-ingevulde
formulieren zijn zeer welkom.

IJzeren Briek
Augustus 1950 : inrichting van het wereldkam-
pioenschap wielrennen te Moorslede. Enkele maan-
den voordien: E.H. De Geeter, sportaproost. richt
de ogen ten hemel, kijkt in zijn glazen bol en
voorspelt: "Briek Schotte wordt werelkampioen,
en ik zeg meer, hij zal winnen met voorsprong !"
En zo geschiedde. Uitslag :
1. Briek Schorre
2. Theo Middelkamp op 1'12"
Een pure gok van De Geeter ? Chance ? Afgespro-
ken spel? Ja, misschien wel, maar men moet het
toch doen ook. Over de vriendschap tussen Briek
Schorre en pastoor De Geeter alles op de fototen-
toonstelling volgende week, Dit jaar wordt deze
tentoonstelling voor de laatste keer ingericht in de
parochiezaal Sint Jozef. Vanaf volgend jaar wordt
dit wellicht de nieuwe grote zaal. Hoe zou het
eigenlijk zitten met de nieuwe zaal ? Er is voor en
tegen natuurlijk. Sommigen spreken reeds van Boe-
cacio nr. 11.Misschien eens een glas komen drinken
zondag, in de hoop links of rechts, daar iets meer
over te vernemen,
Openingsuren: zat. en zon" telkens van 10 - 12 u.
en van 14 - 20 u, Inkom: 50 fr.
P.S. : Aan de tentoonstelling is ook een prijskamp
verbonden.

Proven Oktoberkermis 1991
Vrijdag 11 oktober:

, 14 u, : Namiddag Y leeftijd, zaal St, Elooi
20 u. : Opening en receptie tentoonstelling:

"Van d'oude naar de nieuwe naaldoog, het
Provense caféleven anno 1930"

Zaterdag 12 oktober
Zaal St. Jozef: Tentoonstelling (10-12 & 14-20 u.)
14 u. : Zaal St. Elooi : Stadspoppentheater uit
Aalst (KS]). Inkom: 50 fr.

19 u, : Caféspelen (5.000 fr. prijzen)
Inschr. : café De Bascule tot 21 u,
Prijsuird. : café Sint Elooi

20 u. : Optreden Petra en Co, zaal Rozenhof
Zondag 13 oktober
Zaal St. Jozef: Tentoonstelling (10-12 & 14-20 u.)
14 u. : Pupegoalekoers (KSJ)
14,30 u, : Ballonwedstrijd in café De Zwaan
15 u. : Koffieconcert in zaal Sint Elooi
15 u, : Voetbalwedstrijd TSC-KBS Poperinge
Dinsdag 15 oktober
Kermisfeest voor Bond der Gepensioneerden
11 u. : H. Mis, gevolgd door maaltijd, Rozenhof
Vrijdag 18 oktober
18.30 u. : 3' Palingfestival in rest. Canada
Zondag 20 oktober
10 u. : H. Mis jubileum Top Andrë-
Vandenberghe Elisabeth, daarna receptie

14 u. : Loopwedstrijden (inr. : De Noorntjes)

Kermiskaarringen (vanaf 19 u.)
Vrijdag 11 oktober: Café Het Hopland
Maandag 14 oktober: Café Sint-Elooi
Dinsdag 15 oktober: Café De Bascule
Donderdag 17 oktober: Café Het Rozenhof

Uitnodiging
De Harmonie "De Volksvreugd" nodigt alle
sympathisanten en muziekliefhebbers uit tot het
koffie-concert op zondag 13 oktober om 15 u, in
zaal St. Elooi. Bij een kop koffie en een stuk taart
kunt u luisteren naar muziek gebracht door de
Provense Harmonie. De toegang is gratis!

Petra
Op zaterdag 12 oktober optreden van PETRA in
zaal Het Rozenhof. Het voorprogramma wordt
verzorgd door Provenaar Christiaan Parrein.
Deuren vanaf 20 u. Vvk. : 150 fr. , Inkom 180 fr.

Namiddag voor de 3' leeftijd
Alle bejaarden worden uitgenodigd op de
namiddag voor de 3' leeftijd in zaal St. Elooi op
vrijdagnamiddag 11 oktober. Inr.: De Noorritjes.

KS) Proven
Alle leden KSJ Proven kunnen gratis naar de
voorstelling van het Stadspoppentheater uit
Aalst. Niet-leden kunnen zich dan nog inschrij-
ven. Vergadering leiding: vrijdag om 19 u,



L ~STER VAN DIENST (v. 20 tot 26 okt)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 01 84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (19-20 okt) tel. 3006 37
Veearts Vulsteke (20 okt) tel. 33 41 17
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: teUO 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: teU3 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgierer, Obrerrestr. 74 teUO 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 18 oktober - H. Lucas
8 u. H. mis v. over!. echtg. en zoon (GL)
Zaterdag 19 oktober
17 u. 5· Gez. 6-wekenmis v. Jozef De-

ulf, echtg. v. Maria Deberdt
\ .dag 20 oktober
Ij u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. dankmis ter gelegenheid v.h.
Gouden Huwelijksjubileum v. André
Top en Elisabeth Vandenberghe

Maandag 21 oktober
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
Dinsdag 22 oktober
8 u. H. mis t.e.v, O.L.V. v.d. grot, bijz.
intentie

Woensdag 23 oktober
8 u. H. mis v. over!. ouders
Donderdag 24 oktober
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Vrijdag 25 oktober
8 u. H. mis r.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 oktober
17 u. 2· Gez. 6-wekenmis v. André
Deturck, echtg. v. Albine Gombeir

Zondag 27 oktober
8 u. Gez. jaarmis v. over!. echtg. en vader
(A.S.)

Ons
Parochieblad
Proven
20' jaargang Nr. 41 20 oktober 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven. tel. 300391 - Druk. Schoonaert

10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Beudaert-
Durant Maria

. In de Heer ontslapen
Clara Bourree, echtg. v. Gerard Boury, overl. te
Ieper op donderdag 10 oktober 1991 in, de leef-
tijd van 74 j. en die woensdag 16 oktober 1991
om 10 u. te Krombeke werd begraven.

Geboorte
Sien Denecker, d.v. Stef en Katrien Herpelinck,
Provenplein 26, Proven (geb. te Ieper op 12
oktober 1991).

Vrijdag 18 oktober vanaf 18.30 u.
Herberg Canada
Palingfestival, prijs 380 fr. Keuze uit drie berei-
dingen. Ter gelegenheid van de oktoberkermis :
gratis één glas wijn. Tel. 057/334475.

Proven Kermis - Uitslag caféspelen
.1. Rudy Mahieu; 2. Freddy Vernieuwe. 3. Luc
Pannekoecke; 4. Danny Cordenier; 5. Filip Mil-
lecam; 6. Achiel Pacco; 7. Karel Deruytter; 8.
Eric Vanmassenhove; 9. Kesia Vandromme; 10.
Eddy Hardeman; 11. Franky Lauwers; 12. Sybille
Devos; 13. Severine Hallosserie; 14. Heidi Chris-
tiaen: 15. Greet Leupe; 16. Rik Quaghebeur; 17.
Dirk Devos; 18. KristofTop; 19. Eddy Buseyne;
20. Jenny Bogaerd; 21. Eddy Catel; 22. Jean-
Pierre Lahaye; 23. Marc Vanstraeseele: 24. Luc
Regheere; 25. Marnix Vandromme; 26. Veerle
Hauspie; 27. Marc Huyghe; 28. Nadia Elslander;
29. Marc Cheroutre: 30. Catherine Pecqueux en
Bruno Dequidt.

De geldprijzen dienen vóór 25 oktober afgehaald
te worden bij Kris Rosseeuw, Provenplein 48,
Proven.

Uitslag ballonwedstrijd
Wonnen een naturaprijs : Dieter Demaegt, Kim
Overbergh, S. Tetaert, Evelyne Peperstraete ,
Carmen Lahaye, Marijn Deschrevel, Willem
Dewulf, Sophie Gruwez , KIaas Vanhee, Eveline
Kinoo, Kim Vanhee , Pieter Deplaecie , Tom
Wee meeuw , Floris Ryon, Stijn Dewulf, Jonas
Vandromme, Mieke Notebaert, Jassa Cordenier,
Jelle Maes, Carmen Lahaye, Jassa Cordenier, Ben
Desmytrer, Saridra Oever, Benjamin Leire,
Natbalie Billiau, Frederik Mahieu, Pieter-Jan
Deschrevel, Carmen Lahaye, Arno Hiele, Marijn
Devroedt, Thijs Parrein, Veerle Devos, Thijs
Vandewijnckel, Matrees Ryon, Jelle Maes, Eve-
line Kinoo, Bart Sticker, Toon Ryon, Kevin Pee-
queux, Willem Dewulf.

De prijzen dienen vóór 25 oktober afgehaald te
worden in café "De Zwaan" bij Gilbette Oever.

Hernieuwen van het abonnement op
"Ons Parochieblad" Proven

Na de kermis begint de pastoor zijn toer
voor de hernieuwing van het abonnement.
De prijs blijft 250 fr. voor een gans jaar.
Een beetje steun bovenop of een toemaatje
zal met dankbaarheid aanvaard worden.

"Ons Parochieblad" Proven
Het klein het ook is en hoe vlug het ook gelezen
is, het blijft een interessant nieuwsbericht je voor
ons dorp. Iedereen mag inzenden of vragen om
't een of 't ander te vermelden of bekend te
maken in "Ons Parochieblad". Pas op : alle
inzendingen zijn gratis. Wie doet er nu nog iets
voor niets? "Ons parochieblad" doet dat. Alle
vermeldingen of aankondigingen zijn gratis. De
prijs per abonnement blijft 250 fr. per jaar. Maar
omdat de verzendingskosten tamelijk duur uit-
vallen, durf ik een beetje steun bovenop vragen.
Dank bij voorbaat. Mich. Ollivier, Pastoor.

Eerste Kommunie 1992
Op donderdag 28 mei 1992 (O.L.Heer Hemel-
vaartdag) om 10.30 u.

Plechtige Kommunie en Vormsel
Op zondag 31 mei 1992 om 10.30 u.

Kaas- en wijnavond
Vriendelijke uirnodiging tot de jaarlijkse kaas-en
wijnavond die doorgaat op vrijdag 25 oktober
om 20 u. in zaal "Sint Elooi" te Proven.
Inschrijven kost 280 fr., aperitief inbegrepen.
Inschrijven vóór 23 oktober bij Michel Devooght
(tel. 057/3007 49) of "Sint Elooi" (tel.
057/300483).

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 10 oktober. 69 deel-
nemers, 9 wonnen 3 partijen: Cappoen B. 342;
Hommez Z. 334; Froyman M. 326; Kino F. 310;
Depuyper M. 298; Vandecaveye R. 279;
Dequeeker M. 276; Alleman Rose Anne 251;
Loones M. 208. Volgende kaarring op donderdëg
24 oktober.

KS) Proven
Op zondag 20 oktober organiseert KSJ Proven
een biersrnijting bij "De Tramstatie" .

Citaat van de week
"Het zelfbeschikkingsrecht is een groot goed.
Het wordt echter begrensd door het recht op
leven van een ander, ook van het ongeboren
kind." Prof. dr. Hans Brox



PRIESTER VAN DIENST (v. 27 sept tot 2 nov)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 3003 91
CENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (26-27 sept) tel. 30 06 47
Veearts Busschaert (26 okt) tel. 44 53 63
Apoteek Samyn - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kt.)

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 25 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 oktober
17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. André De-

turck, echtg. v. Albine Gombeir
Zondag 27 oktober
8 u. Gez. jaarmis v. overl. echtg. en va-

der (A.S.)
10 u. Gez. mis v. Alice Covemaeker,

wed. v. Lucien Danneel, vwo de buren
Maandag 28 oktober
8 u. H. mis v. bijz. overl.
Dinsdag 29 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.

intentie
Woensdag 30 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders
Donderdag 31 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Top. echtg.

v. Maria Mouton
Vrijdag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez, z.v.

wijlen Michel en Maria Fockenoy
Zaterdag 2 november - Allerzielen
17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Madeleine

Bryon, wed. v. Gerard Saelens

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang NI. 42 27 oktober 1991 Veranrw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Zondag 3 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Robert Ver-

hille, wedn. v. Ida Demolder

Bedanking
De Gouden Huwelijksjubilarissen André Top-
Vandenberghe Elisabeth, die zondag laatstleden
hun gouden bruiloft hebben gevierd, houden
eraan langs deze weg alle mensen te bedanken
voor hun proficiat-wensen en voor hun blijken
van sympathie. André en Elisabeth

Nieuws uit Zaïre
Zaïre is het missiegebied van onze missionaris
pater Eric Maes.
Er zijn af en toe mensen die mij vragen: "Wan-
neer keert Eric terug naar de missieS?" Ik kan
daarop geen antwoord geven, omdat pater Eric
het zelf nog niet weet, omwille van de slechte
situatie in Zaïre. Wanneer het voor hem moge-
lijk wordt terug te gaan naar zijn missiegebied,
zal hij wel op tijd en stond laten weten. Laten we
intussen bidden voor de vrede in Zaïre.
Ondertussen vernemen we 't een en 't ander uit
Zaïre van Zuster Godelieve Gouwy (Poperinge)
(78 j.), die in het missiehuis te Limété in Kinsha-
sa woont. Zij is pas terug afgereisd in de eerste
week van september. Zij schrijft: "Limété, de
wijk die het mispunt is van aanvallen en vernieti-
gingen. Er wonen enkele grote mannen in onze
omgeving en vandaag 23 september wordt er
duchtig geplunderd, ook in de winkels die zoge-
zegd vrienden zijn van de "grote baas".
Ze schieten en spuiten om het volk uiteen te drij-
ven. Het helpt niet. Ze lopen op en af met alles
wat ze krijgen kunnen uit een auto-magazijn:
verf, auto- en fietsbanden, allerlei onderdelen.
We hebben veiligheidshalve onze deuren geslo-
ten, want in een missiehuis is er ook 't een en 't
ander dat kan dienen om te gebruiken of om te
verkopen. We zijn niet bang voor ons leven.
Zo'n vaart zal het wel niet lopen.
We hebben de kapel in ons huis. De paters
wonen in de buurt. We hopen dat de ongere-
geldheden zullen opgelost worden zoals de
vorige keren. We hebben nog voor hetere vuren
gestaan ...
't Is kwestie van het hoofd koel te houden en te
betrouwen op de Heer. Dank om al het vele en
zware werk tijdens het missiefeest. "

Missiezondag :
zondag aanstaande 26 en 17 oktober
Zoals ieder jaar op missiezondag wordt er in de
kerk in al de missen een omhaling gedaan voor
alle missionarissen en missiezusters, voor het
algemeen missiewerk. Daarom zult U bij het
binnenkomen in de kerk een omslag ontvangen
om uw gift voor de Missies in te steken. Dank bij
voorbaat.

K.S.). Proven
Aanstaande zaterdag gaan de sloebers en de kas-
taars, bij goed weer, op reis met kapitein Ring-
baard naar een verborgen schat !
Voor de leiding is er vrijdag om 19 u. leidersver-
gadering.
Tevens bedankt de K.S.]. Frans v.d. Tramstatie
voor de steun bij onze eiersmijting.

Optreden "Bloedend Hart" op 27 oktober
Voor het optreden van "Bloedend Hart" op
zondag 27 oktober in zaal St.-Elooi zijn er nog
kaarten te verkrijgen in het CERA-kantoor en in
de zaal.

Hernieuwen van abonnement op
"Ons Parochieblad Proven"
Er werd reeds in het vorig parochieblad aange-
kondigd dat de pastoor zijn toer zou beginnen
om het abonnement te hernieuwen. Het wordt
hoog tijd daaraan te beginnen. Omtrent 500
gezinnen moeten bezocht worden tegen 15
december a.s. Dat is een beetje veel, rekening
houdend dat men ze nooit allemaal bij een
eerste bezoek thuis vindt.
Daarom heb ik gevraagd aan mijn huishoudster
Paula of ze een straatje of twee of drie zou doen.
Als het een beetje mogelijk is, wil ze dat aan-
vaarden, om de pastoor enigszins te ontlasten.
Mag ik U dan vragen haar even goed te ontvan-
gen als de pastoor en uw bijdrage en steun voor
het Parochieblad aan haar te geven, zoals U het
deed voor de pastoor. Als er mensen zijn die mis-
intenties begeren, dan zal mijn huishoudster dit
eveneens aantekenen naast de naam van de aan-
vrager.
Ik meen dat de mensen begrijpen dat de hulp
van mijn huishoudster bij zo'n grote omgang
van huis tot huis voor mij een aangename werk-
verlichting zou zijn. Of we zouden het ook nog
als volgt kunnen vergemakkelijken. Dat de pas-
toor ze allemaal bezoekt, en dat mijn huishoud-
ster diegenen die niet thuis waren, herbezoekt.
Dank. De pastoor van Proven



PRIESTER VAN DIENST (v. 3 tot 9 nov)
E.H. Decat, past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (1 nov) tel. 3882 71
Dokt. Vulsteke (2-3 nov) tel. 42 27 91
Veearts Goethals (1 nov) tel. 3002 67
Veearts Vandenberghe (2 nov) tel. 38 81 60
Veearts Vulsteke (3 nov) tel. 33 41 17
Apoteek Regheere - Proven
Apoteek Dubaere - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN : te1.30 08 2-2(Lur-Wemaere)
KROMBEKE : tel.30 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Donderdag 31 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Top, echtg. v.

Maria Mouton en v. M. Madeleine
Storms, echtg. v. Ivan Top.

Vrijdag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez, z.v.

wijlen Michel en Maria Fockenoy
Zaterdag 2 november - Allerzielen
10 u. Pl. Begrafenis v. Marijke Vanbeve-

ren, echtg. v. Marc Soenen
17 u. 2· Gez. 6-wekenmis v. Madeleine

Bryon, wed. v. Gerard Saelens
Zondag 3 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3· Gez. 6-wekenmis v. Robert Ver-

hille, wedn. v. Ida Demolder
Maandag 4 november
8 u. H. mis v. bijz.overl. (K.V.)
Dinsdag 5 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.

intentie
Woensdag 6 november
8 u. H. mis v. overl. ouders
Donderdag 7 november
8 u. H. mis v. overl. fam.

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 43 3 november 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonaert

Vrijdag 8 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 november
17 u. Gez. jaarmis v. André Peperstraete,

echtg. v. Gabrielle Versaevel
Zondag 10 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Romain Fossaert-

Dehaeck Rachel en overl. zoon Jozef.

Tot kind Gods gedoopt
Isaura Dever, d.v. Michel en Paula Quaghebeur,
Blekerijweg 54, Proven.

Geboorte
Robbe Vanhee, z.v. Danny en Martine Noter-
daeme, Blokweg 10, Proven (geb. te Poperinge
op 29 okt. '91).

In de Heer ontslapen
- Marijke Vanbeveren, echtg. van Marc Soenen,
overl. te Elverdinge op maandag 29 oktober '91
in de leeftijd van 34 j. en die zaterdag 2 novem-
ber '91 om 10 u. te Proven wordt begraven ..
- Zuster Maria Celesta (Elvira Schepens) van de
zusters "Dienstmaagden van Maria" te Win-
gene, overl. te Wingene op zaterdag 26 oktober
'91 in de leeftijd van 83 j. en die zaterdag 2 nov.
'91 om 10 u. te Wingene wordt begraven.

Bedanking
Het gezin Rik Vandenbroucke-Lanszweert Roza
houden eraan langs deze weg de brandweer van
Proven, de buren en de vele mensen van Proven
te bedanken voor de hulp die ze hebben gebo-
den bij de zware brand die uitbrak donderdag-
avond 24 oktober in hun woonhuis, Uilegatstraat
7, Proven.
Onze welgemeende dank Rik en Roza

K. V.1. V. Sportief
Derde jongerenavond op donderdag 7 november
om 19.30 u. Alle jonge sportieve K.V.L.V.-
jongeren worden uitgenodigd in "De Sceure " te
Oosrvleteren om deel te nemen aan sport, spel
en dans. Bereidwillige bestuursleden zullen zor-
gen voor een hapje en een drankje. Inkom 150
fr. Inschrijven vóór 31 oktober bij Inge Degraeve
(tel. 30 10 39).

Bericht aan alle ouders
Zie volgende week

Cera-kantoor Proven
Zal gesloten zijn op zaterdag 2 november.

K.A.V. Proven
Op dinsdag 5 november krijgen we een gespreks-

avond met als thema "Feesten zinnig vieren".
Deze les gaat door om 19.30 u. bij Gilberte
Dever. De lesgeefster is Mevr. Coutigny Patricia
uit Elverdinge.

K.S.). Proven
Voor de sloebers en de kastaars is er zaterdag een
groot dozenspel. Voor de jimmers wordt het een
ontspanningsnamiddag. De leiding wordt vrij-
dag om 19 u. in het lokaal verwacht.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 24 oktober. 81 deel-
nemers: 9 wonnen 3 partijen: Gantois A. 329;
Loones M. 316; Vercruyse A. 315; Noninck M.
309; Meernhout M. 301; Wyckaert I. 299; Baes
P. 271; Devos]. 219; Vanbeveren ]. 196. Vol-
gende kaarting op donderdag 14 november.

Aanvraag mobilisatierente
De oudstrijders '40-' 45 die reeàs van een rente
genieten, maar niet van de mobilisatierente,
kunnen nu ook van die mobilisatierente genie-
ten, indien ze minstens zes maanden gemobili-
seerd geweest zijn. Nadere inlichtingen en aan-
vraagformulieren te bekomen bij meester
Pareyn. Inschrijving voor de maaltijd op 11
november in Sint Elooi of bij meester Pareyn tot
5 november a.s.

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

Gebed bij het graf
Veel mensen bezoeken het graf van hun gelief-
den, ze worden even stil, mijmeren over het
mysterie van leven en sterven, over vreugde en
pijn. Maar bidden ze ook? De meesten willen
wel, velen vinden moeilijk de woorden. U kunt
een gebed om te bidden bij het graf in de kerk
van Proven krijgen. Neem het aan en bid bij het
graf van uw geliefden. Bewaar dit gebedsprentje
thuis. Plaats het op de schouw of bij de foto van
uw geliefde overledenen. Bid het in deze novem-
bermaand of op de verjaardag van geboorte of
afsterven van uw afgestorvenen. Het is voor uw
gezin een teken van verbondenheid met hen die
er niet meer tastbaar zijn.



PRIESTER VAN DIENST (v. 10 tot 16 nov)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 30 03 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis tel. (9-10 nov) 38 87 55
Veearts Busschaert (10 nov) tel. 44 )3 63
Apoteek Vanacker - Leisele
Apoteek Geeraert (11 nov) tel. 4005 55
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : teUO 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 8 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 november
17 u. Gez. jaarmis v. André Peperstraete,

echtg. v. Gabrielle Versaevel
Zondag 10 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Romain Fossaert-

Dehaeck Rachel en over!. zoon Jozef.
Maandag 11 november - St. Maarten
10 u. Dienst voor de over!. oudstrijders v.

beide wereldoorlogen
Dinsdag 12 november
8 u. H. mis v. over!. zoon en broer
Woensdag 13 november
8 u. H. mis v. over!. vader
Donderdag 14 november
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Vrijdag 15 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 november
17 u. Gez. jaarmis v. Jeanne George,

echtg. v. Marcel Rappelet en dochter
Dina.

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

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Ne. 44 10 november 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

10 u. Gez. jaarmis v. Prosper
Dewaele-Sohier Madeleine

Abonnement Parochieblad
Voor de hernieuwing van het abonnement op

. het parochieblad zijn we in gang geschoten in de
Canadaweg, Gravendreef, Couthoflaan en
Reningsestraat. Overal goed ontvangen. Dank.

Aktie 11.11.11.
Naar jaarlijkse gewoonte wordt in het 11 novem-
berweekend opnieuw de aktie 11.11.11. georga-
niseerd in geheel Vlaanderen. Vrijwilligers van
allerlei strekkingen zetten zich in voor niet-
gouvernarnenrele projecten in de derde wereld.
Het centrale thema "Begraaf de schulden, niet
de derde wereld" wordt overal in de pers toege-
licht. Het 11.11.11. -comité Poperinge steunt dit
jaar een project van streekontwikkeling in Ikoma
(Zaïre). Op zaterdag 9 november worden wens-
kaarten en stickers bij u thuis te koop aangebo-
den. Dank bij voorbaat voor uw solidariteit.

11 novemberviering 1991
De Oudstrijders '40-'45 worden vriendelijk uit-
genodigd om aan de 11 novemberviering deel te
nemen.
Programma:
10 u. Plechtige Dienst, opgeluisterd door de Pro-
vense Muziekmaatschappij, voor de gesneuvel-
den van beide wereldoorlogen.
Na de dienst neerleggen van een bloemenkrans
bij het gedenkteken van de gesneuvelden.
Daarna receptie in de zaal "Sint Elooi":
13 u. Middagmaal in de zaal "Sint Elooi".
15 u. Gezellig samenzijn en prijskaarting in de
zaal.

Zondag 10 november:
Kijk omhoog !... te Proven
Het Provense feestkomité heeft, naar jaarlijkse
traditie, opnieuw een brief geschreven naar de
Hemel, teneinde Sint-Maarten uit te nodigen
om de honderden Provense kinderen te komen
verwennen.
En Sint-Maarten bezorgde een aangename ver-
rassing (ook voor de "grote kinderen" van Pro-
ven). Hij laat immers weten dit jaar de verre reis
per HELIKOPTER te willen ondernemen. De
technische vooruitgang stopt nergens nierwaar,
zelfs niet in de hemel !
Aanvankelijk rees er wel een probleem: er werd
immers een helikopter besteld bij het Belgisch
Leger, maar daar waren ze allemaal in panne ...
Gelukkig bracht Frank van de Firma De Vere-
nigde Weverijen (met o.a. een zaak in Pope-

ringe) de oplossing.
De brave Sint heeft zijn landingsrechten op Pro-
vense bodem besteld voor zondag 10 november
om 15 u. op de parking van Top-Mouten
(fabriek).
Alvast een attraktie om Sint-Maarten met wui-
vende baard letterlijk uit de hemel te zien val-
len. En de jeep van de Provense brandweer, die
ook zo graag defekt raakt, is dit jaar niet van
doen.
Er rest toch nog één probleempje: zijn er in de
Hemel wel Zwarte Pieten te vinden, die geen
"vliegkoorts" hebben? Antwoord op zondag 10
november te Proven ... Het Provense Feestkomité

B.G.J.G.
Op zondag 17 november houden we onze alge-
mene vergadering voor de leden. Bij een gezel-
lige (GRATIS) koffietafel met pannekoeken zor-
gen we voor aangepaste ontspanning voor groot
en klein. Lees zeker je individuele uimodigirrg
die in de bus valt en wees erbij !!!

Harmonie "De Volksvreugd"
Vrijdag 8 november: dringende repetitie van
Sint-Maarrensliederen
Zondag 10 november:
* 10 u. : repititie voor de jeugd, in voorberei-

ding van Cecilia-feest
* 15 u. : afspraak met de Sint
Maandag 11 november: 11 november-viering
opluisteren.

Bericht aan alle ouders
Vroeger waren onze ouders blij dat er in Proven
iets was om hun kinderen heen te brengen waar
ze konden spelen en ravotten zonder gevaar want
ze waren weg van de straat. De leiding was altijd
met nieuwe aktiviteiten bezig en er waren veel
kinderen. Maar met de tijd viel de leiding weg
en was er niets meer. Dus vonden wij die toen als
kind in de K.S.]. waren, dat mag toch niet
gebeuren. Dus we startten opnieuw met de
K.S.]., maar het was zonder enig resultaat.
Waarom krijgen wij geen vertrouwen van de
ouders? Mag er dan niets meer zijn om uw kin-
deren te laten spelen en leren omgaan met ande-
ren? Voor antwoorden kan uw altijd bij de lei-
ding van de K.S.]. terecht.

Een interview
Een oude plezierige man vertelde :

Niet te vlug zorgen maken, achteraf komt
alles goed.
Een beetje leute maken, en als 'r mogelijk
is, al de lachende kant.
Maak je nooit kwaad.



PRIESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 nov)
E.H. Maes, past. Krombeke tel. 40 Ol 84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (16-17 nov) tel. 40 0192
Veearts Goethals (17 nov) tel. 30 02 67 .
Apoteek Blanckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: teUO 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: teU3 31 16 (W.-G, Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 15 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 november
17 u. Gez. jaarmis v. Jeanne George,

echtg. v. Marcel Rappelet en v. over!.
dochter Dina.

Zondag 17 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Dewaele-

Sohier Madeleine
Maandag 18 november
8 u. H. mis v. over!. zoon en broer
Dinsdag 19 november
8 u. H. mis v. overI. ouders en fam.
Woensdag 20 november
8 u. H. mis.t.e.v, O.L.V. v. Lourdes
Donderdag 21 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 22 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 november
17 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. André De-

turck, echtg. v. Albine Gombeir
Zondag 24 november - Kristus Koning
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Valère Desrnyttere-

De Baene Judith

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Ne. 45 17 november 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

K.A.V.
Wij nodigen U uit op onze jaarlijkse herfstverga-
dering op vrijdag 6 december in de zaal "Sint
Elooi" om 19.30 u.
We krijgen eerst een spreekbeurt met als thema
"Kiezen voor toekomst" door mevr. Gilberte
Vandebussche. Daarna feestmaal: Aperitief
(aangeboden door K.A.V.), standevlees, koffie
en gebak. De prijs bedraagt 480 fr. Wij ronden
af met een interessante kwis. Gelieve U te laten
inschrijven bij Mevr. A. Debergh-Cauwelier vóór
30 november. Het bestuur.

Wat is zorgzaam omgaan met sterven?
- Ook na de begrafenis op bezoek gaan.
- Samen met de buurt bidden voor de overledenen.
- Iets persoonlijks schrijven op je rouwberuiging.
- Niet weggaan na de offerande.
- Mensen met verdriet niet mijden.
- Meer dan éénmaal per jaar naar het kerkhof gaan.
- Luisterend aanwezig zijn bij pijn en lijden.
- De dood niet doodzwijgen.
- Als gebuur een helpende hand reiken.

Wat is het voornaamste gebod?
In Jezus' tijd waren er 613 geboden en 365 ver-
boden. In zo'n veelheid dreig je door het bos de
bomen niet meer te zien. In het evangelie waar-
uit het Woord van de Maand komt, stelt een
schriftgeleerde dan ook aan Jezus de vraag wat
nu het allereerste gebod is. Daarop zegt Jezus
heel kernachtig: "Gij zult God beminnen met
heel uw hart en uw naaste als uzelf". Is dit
gebod voor ons ook het allerbelangrijkste ?

K.S.). Proven
De sloebers en de kastaars gaan op zoek naar de
rijksten en de armsten van de wereld. Het wordt
dus een namiddag i.v.m. geld. Voor de jimmers
wordt het een overlevingsnamiddag (oude kle-
dij). Leiding vrijdag 19 u. dringende vergade-
nng.

Wie kent Proven het best ?
Uitslag van de wedstrijd naar aanleiding van de
tentoonstelling met Oktoberkermis :
1. Pieter Top
2. Clara Devos
3. Roger Maerten
4. Danny Maerten
5. Dirk Boussemaere
6. Michella Gruwez.
De eerste drie hebben een geldprijs gewonnen,
af te haIen bij de sekretaris van het feestcomité,
Kris Rosseeuw .

Aktie 11.11.11.
De wenskaarten- en stickerverkoop door een
tiental Proven se jongeren ten voordele van de
aktie 11.11.11. bracht het recordbedrag van
21 600 fr. op ! Dit bedrag gaat integraal naar

een project van plattelandsontwikkeling in
lkoma (Zaïre). Proficiat en hartelijk dank aan
alle kopers en de jonge verkopers. Proven heeft
de Derde Wereld niet begraven. 11. 11. 11.
Omdat honger een onrecht is.

Bond zonder Naam - Kalender 1992
Vrede en alle goede dingen.
Hij is weer wondermooi, de kalender 1992.
Sprekende beelden met goede aangepaste ideeën
om van te leven. Voor jong en oud, een geschenk
vol goede wensen in de Kerst- en Nieuwjaarspe-
riode. Een steun voor "mensen in nood".
Adres: Bond Zonder Naam, St. Jacobsmarkt 39,
2000 Antwerpen.

Bond zonder Naam
"Is het leven dan zó moeilijk geworden dat men-
sen om gelukkig te zijn, zich moeten
drogeren ?"

Mossel- of karbonadenfestijn
De oudervereniging houdt haar jaarlijkse maal-
tijd t. v.v. de school op zaterdag 23 november in
zaal "Het Rozenhof" . Prijs: mosselen volw. 350
fr. , mosselen kind. 250 fr. , karbonaden volw.
300 fr., karbonaden kind. 200 fr. Inschrijven tot
15 nov. in zaal "Het Rozenhof" . Iedereen is
hartelijk welkom.

B.G.).G.
Alle leden worden uitgenodigd tot de ALGE-
MENE VERGADERING op zondag 17 novem-
ber om 14.30 u. in Het Rozenhof. Vandaag,
donderdag 14 november, laatste dag om in te
schrijven voor de GRATIS koffietafel met panne-
koeken. Raadpleeg uw persoonlijke uitnodiging
en breng uw inschrijvingsstrook binnen bij
iemand van het bestuur.

Uit de afleestekst van onze bisschop
Dierbare gelovigen,

Op dit ogenblijk zijn 26 priesters
uit ons diocees
voor een kortere of langere tijd
werkzaam in een bisdom van de Jonge Kerken.
Ze leven praktisch allemaal
bij de allerarmsten.
Er wordt op hen een beroep gedaan
in alle mogelijke omstandigheden.
We willen hen nabij blijven
met ons gebed,
maar ook met onze jaarlijkse bijdrage.
Wees vandaag bijzonder mild.
De Heer zal er u om zegenen.
Brugge, 4 november 1991.
+ R. Vangheluwe, Bisschop van Brugge
Nota: Daarom in het aanstaande weekend
omhaling voor die priesters in zending.



PRIESTER VAN DIENST (v. 24 tot 30 nov)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 3003 91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (23-24 nov) tel 38 82 71
Veearts Vandenberghe (24 nov) tel. 38 81 60
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30 01 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te1.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE : te1.30 0431 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te1.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 22 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 november
17 u. Y Gez. 6-wekenmis v. André De-

turck, echtg. v. Albine Gombeir
Zondag 24 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Valère Desrnyttere-

De Baene Judith
Maandag 25 november
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Dinsdag 26 november
8 u. H. mis v. over!. ouders en farn.
Woensdag 27 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. Lourdes
Donderdag 28 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bij-

zondere intentie
Vrijdag 29 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 november - H. Andreas
17 u. 2< Gez. 6-wekenmis v. Madeleine

Bryon, wed. v. Gerard Saelens
Zondag 1 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Alice Covemaeker,

echtgre. v. Lucien Danneel

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang Nr. 46 24 november 1991 Veramw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Een beetje eerbied a.u.b.
(dit moet je maar eens lezen)
De verloedering van het milieu neemt catastro-
fale vormen aan. Op wereldniveau, omdat het
egoïsme en de economische belangen hand in
hand onherstelbare verwoestingen aanrichten,
die zelf de bewoonbaarheid van onze planeet
aantasten. Terecht herinnerde de paus eraan dat
"God de aarde en al wat erin is bestemd heeft
voor het gebruik van alle mensen en volkeren",
en niet alleen voor het plezier van enkele losge-
slagen onveranrwoordelijken. Wij moeten bid-
den dat de gewetens worden gewekt en we moe-
ten er zelf iets aan doen. Dat veronderstelt een
vernieuwing van onze levenswijze. De huidige
maatschappij zal geen oplossing voor het milieu-
probleem vinden als zij niet serieus haar levens-
stijl herziet. Rekening houden met de mensen
rondom ons is een allereerste noodzaak. Maar
dat veronderstelt discipline en offerbereidheid.
Mogen we die woorden nog uitspreken. Als een
gemeente EIST dat een dancing 's morgens om
vijf uur haar deuren sluit, dan staan er direkt
verontruste zielen op die zich afvragen of de jon-
geren dan geen plezier mogen maken? Voor
drugs, ongegeneerd lawaai, losgeslagen dolheid,
beschadiging van eigendom en straatbeeld kan
er geen tolerantie worden aanvaard. Wij bidden
voor meer verantwoordelijkheidszin van allen,
en we gedragen ons als mensen die besef hebben
van hun persoonlijke verantwoordelijkheid.

K.A.V. Proven
Wegens onvoorziene omstandigheden kan de
geplande demonstratie les "Op het aperitief"
van woensdag 27 november niet doorgaan.

Pater Eric Maes dankt.
Indien geen nieuwe gebeurtenissen de relatieve
rust in Zaïre verstoren, hoop ik vandaag, donder-
dag, eindelijk te kunnen vertrekken naar mijn
missiegebied. Ik hou eraan de mensen van Pro-
ven hartelijk te danken voor het medeleven, de
sympathie, al het goede en schone dat ik van-
wege hen heb mogen ondervinden tijdens mijn
al te lange verlof. Vooral wil ik de vele edelmoe-
dige christenen die zich weer buitengewoon mild
getoond hebben van harte danken. De spijtige
gebeurtenissen van de laatste maanden hebben
voldoende bewezen dat de armoede en ellende
er buitengewoon groot zijn, en daar waar de
nood het grootst is, hopen wij wat verlichting te
kunnen brengen. Mag ik vooral ook rekenen op
uw gebed want in deze bijzonder moeilijke om-
standigheden zullen we dat meer dan ooit nodig
hebben. In naam van al deze mensen die op uw
hulp en steun blijven rekenen, nogmaals mijn
hartelijkste dank. P. Erik Màes

Harmonie "De volksbreugd"
Vrijdag 22 november om 20 u. : repetitie in de
refter van firma Top-Mouton.
Zon. 24 nov.: GEEN repetitie voor de jeugd.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 14 november. 72
deelnemers, 8 wonnen 3 partijen: Bocket M.
455; Coene R. 373; Cornette G. 312; Vanhoucke
R. 298; Sticker L. 298; Delbaere R. 282; Botte-
caer A. 249; Bocket M. 236. Volgende kaarring
op donderdag 28 november.
Klassement: 1. Neuville D. 20 p. 2661; 2. Van-
houcke R. 20 p. 2592; 3. Vanacker C. 20 p.
2552; 4. Coeckelaere M. 20 p. 2540; Vandeca-
veye R. 20 p. 2517; 6. Wyckaert 1. 20 p. 2461; 7.
Gantois A. 20 p. 2451 punten.

K.V.l.V.
Agrawerking : Het mestdecreet.
Dinsdag 26 november 1991 om 13.30 u. door de
heer Frans Coussement in "De Kring", B. Ber-
genplein 7, Poperinge.

Abonnement Parochieblad
We vorderen onze weg. De volgende straten zijn
bezocht: Canadaweg, Canonstraat. Graven-
dreef, Couthoflaan, Reningsestraat, Blasius-
straat, Bromstraat. Molendreef, Terenburgse-
weg, Blokstraat. Obterrestraat, Provenplein,
Alexisplein. Deze straten zijn gedaan op enkele
uitzonderingen die niet thuis waren. Ik moet
ook zeggen, overal goed ontvangen.
Er blijft nu nog de volgende straten en wijken te
bezoeken: Blekerijweg, Montefoulstraat, Blok-
weg, Mazemanlaan, Eekhoute, Roesbruggestraat
en Switspapendreef. Ik ben dus voor die straten
op komst. Tot weldra.

Schoolnieuwtjes
- Vandaag donderdag 21 november verwachten
wij alle opa's en oma's van onze kleuters in de
zaal St.-Jozef om 14 u. Wij maken er samen een
gezellig feestje van.
- Ter herinnering: volgende week woensdag 27
november is er geen school voor alle leerlingen
wegens pedagogische conferentie voor de leer-
krachten.

Wat is liefde?
Het Woord van de Maand "LIEFDE IS HET
EERSTE GEBOD" doet ons de vraag stellen:
Hoe maak je zo'n opdracht waar? Liefde leer je
niet uit slogans. Lief is pas echt en groots als ze
uitgedrukt wordt in kleine alledaagse dingen.
Een vriendelijk woord, een luisterende liefde of
een attentie. Maar ook bekommernis voor de
armen, verontwaardiging om onrechtvaardige
structuren en inzet voor al wat klein en kwets-
baar is.



PRIESTER VAN DIENST (v. 1 tot 7 dec)
E.H. Decar, past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (30 nov - 1 dec) tel. 30 03 38
Veearts Vulsteke (1 dec) tel. 33 41 17
Apoteek Samyn - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teUO 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: te!.30 0431 (M. Deschunere)
POPERINGE: te!.33 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 29 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 november
17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Madeleine

Bryon, wed. v. Gerard Saelens
Zondag 1 december - l' Zond. v. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Alice Covemaeker,

echrgre. v. Lucien Danneel
Maandag 2 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank

(XX)
Dinsdag 3 december
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
Woensdag 4 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.

Intentie
Donderdag 5 december
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Vrijdag 6 december .
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 december
17 u. Gez. mis v.d. leden en over!. leden

v.d. muziekmaatschappij .. De Volks-
vreugd" ter ge!. v. St. Cecilia.

Zondag 8 december - 2' Zon. v. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
Parochieblad
Proven
20' Jaargang r. 46 24 november 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven. tel. 300391 - Druk. Schoonaert

10 u. Gez. mis v.d. leden en over!. leden
v.h . vrijwillig Brandweerkorps Proven
ter ge!. v. St. Barbara.

Eer aan wie ere toekomt
Daarom bedanken we gaarne de pompiers van
Proven en ook alle mensen die een handje toesta-
ken, voor hun kostbare hulp en hun waakzame
aanwezigheid bij de waterovervloed die zich
voordeed in de voorbije week te Proven. Zoveel
kelders leeggepompt, zoveel zandzakjes aange-
bracht voor zoveel huizen en ook bij en rondom
de school. Op aanvraag van vele gezinnen en ook
van mij danken we langs deze weg de pompiers
zeer gaarne.

Bond zonder Naam
Kalenders en kerstkaarsen zijn terug te koop bij
Raf Lamaire , Terenburgseweg 3, 8972 Proven.

TSC-Proven bericht
De jaarlijkse kaarring t. v. v. de Provense voetbal-
club vindt het aanstaande weekend plaats.
Plaats : zaal St. Elooi te Proven.
Wanneer? Op vrijdag 29 november vanaf 19 u.

Op zaterdag 30 november vanaf 19 u.
Op zondag 1 december van 10 u. tot 13 u.
en vanaf 17 u.

Er wordt gekaart voor vleeskroketten.
1 kaart kost 40 fr. , 3 kaarten voor 100 fr.
Iedereen van harte welkom.

Naklank feestje grootouders
Donderdagnamiddag werden de grootouders
van onze kleuters in de bloemetjes gezet. Buiten
alle verwachting in kwamen er 140 mensen
opdagen. Een waar succes 1 De grootouders
apprecieerden de inzet van de kleuterleidsters
om hun aangename ontspanning die ze met hun
kleuters brachten. Samen met hun kleinkind
dansten ze ook in het rond. Of ze er allen plezier
aan beleefden 1

Onder een gezellig babbeltje werd een kopje
koffie en een wafeltje aangeboden. Het feestje
werd afgesloten met een bezoekje aan de kleu-
terklassen. Tevreden trok iedereen naar huis 1

Het woonhuis van de Zusters, Alexisplein
15, is aangekocht en behoort nu toe aan de
V.Z.W. Proven Vrij Katholiek Basisonder-
wijs Proven.
We herinneren ons nog goed dat in juni 1990 de

laatste drie zusters, Zuster Aloïsia, Zuster Alse-
lina en Zuster Bernadette teruggegaan zijn naar
het hoofd klooster te Wingene. Toen heeft Zus-
ter Overste, Zuster Vedasta ons laten weten dat
de school van Proven de eerste kans had om dat
gebouw aan te kopen in dienst van het vrij
onderwijs en ten bate dus van de kinderen, klein
en groot, die in Proven naar school komen. We
zijn daarom de overste en de zusters van Win-
gene zeer dankbaar. Om die woning te kunnen
aankopen, hebben we een zwaar dossier moeten
aanleggen, om te kunnen genieten van een
serieuze subsidie. Dit dossier heeft een groot jaar
aangesleept, doch uiteindelijk goed uitgevallen.
Aldus behoort de woning van de zusters nu tot
het schoolcomplex.
Dank ook aan de leden van de inrichtende macht
van onze school die aan dat dossier hun goed-
keuring hebben verleend, hun instemming heb-
ben betuigd en hun medewerking hebben ver-
leend. Dit alles is ten bate van het kristelijk
onderwijs en ten bate ook van onze leerlingen,
kleintjes en grotere. Gaarne willen wij ook zulk
nieuws aan de mensen van Proven bekend
maken.

Op het voorhoofd gedrukt ...
In de Ethiopische kerk griffen ouders bij de
geboorte van hun kinderen een kruisteken op
hun voorhoofd : om zo te tonen dat ze christen
zijn, dat hun leven uit Gods hand komt en ook
weer terug naar God moet.
Hun hele leven dragen ze - letterlijk - hun
kruisje mee als een dankbare herinnering aan
thuis en aan de gave van het leven, als een zicht-
bare getuigenis voor de mensen die ze ontmoe-
ten, als een voortdurende opdracht om het leven
van een christen te leven.
In goede en kwade dagen betekent dit kruis voor
hen een bron van moed en hoop, van solidariteit
en blijdschap.

Advent
Woord van de maand: "De Heer komt"
Hierdoor worden wij uitgenodigd om uit te kij-
ken naar de komst van het Rijk Gods. Daar zul-
len allen die in dit aardse leven buiten de prijzen
gevallen zijn 'n bijzondere plaats bekleden. Zijn
wij als christengemeenschap wel bekommerd
met de kansarme medemens. De actie "Wel-
zijnszorg" vraagt in deze advenrstijd onze spe-
ciale aandacht hiervoor.



Ons
Parochieblad
Proven
20' jaargang Nr. 48 8 december 1991 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

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

Tot kind Gods gedoopt
Mare-Line Viane , d.v. Rudi en Marcelline
Pareyn, Roesbruggestraat 19, Proven.

Geboorte
Zoë Hoedt, d.v. Patriek en Sabine Mermuis,
Roesbruggestraat 35, Proven (geb. te Poperinge
op 26 nov. 91).

het kerstfeest. Ons onderwerp voor deze namid-
dag is "Verdriet en troost" door mevr. Monique
Gasquet uit Ieper. Wij zorgen voor ontspanning
en versnapering. We hopen zoveel mogelijk
leden te mogen verwelkomen om samen een
aangenaam kerstfeest te vieren.

K.V.L.V.
Agrawerking. Dierziektebestrijding in de rund"
veehouderij.
Dinsdag 10 december om 13.30 u. door de heer
Wullepit in "De Kring", B. Bertenplein 7 te
Poperinge.

PRIESTER VAN DIENST (v. 8 rot 14 dec)
E.H. Louagie, past. Roesbrugge tel. 3003 74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST St. Ceciliafeest op zaterdag 7 dec. 91.
Dokt. Provoost (7-8 dec) tel. 4000 20 16 u. Verzameling voor alle muzikanten en be-
Veearts Busschaert (8 dec) tel. 44 53 63 stuursleden in 'r Rozenhof (burgerkledij) K.B. Gepensioneerden
Apoteek Taveirne - Woesten 16.40 u. Met de wagens naar de kerk. Uitslag van de kaarting van 28 november. 76
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54 17 u. Plechtige mis voor de overleden leden, op- deelnemers, 13 wonnen 3 partijen: Ganne M.
VERPLEEGKUNDE: geluisterd door de harmonie + jeugd 379; Rommens S. 360; Lefieuw M. 346; Bour-
PROVEN: te1.30 0822 (Lut Wemaere) Na de mis: bezoek bij bestuurslid Gerard Van- naillie 1. 343 Cockelaere M. 312; Meulenaere A.
KROMBEKE : tel.30 04 31 (M. Deschuttere) dromme 302; Coene R. 297; Cappoen B. 296; Baes P.
POPERINGE: te1.33 3~6 (W.-~ ~.) J8...J1LtL hIaau:!.e feestzaal "Sim EloGi" 1.7. ~ E9u.'V',L2.i6.;... WjéCka.e.r.tl. 234; Locren A. _
KINESITHERAPIE: 19.15 u. FEESTMAAL in zaal "Sint Elooi" 230; Vercruyse A. 217. Op donderdag 12 decem-
A. Dekersgierer, Obterrestr. 74 tel.30 0758 AVONDFEEST' k d ber maaltijd om 12 u. en prijsdeling om 15 u.
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54' 21.30 u. _: muzie en ans met
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11 discobar COBRA

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Vrijdag 6 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 december
17 u Gez. mis v. d. leden en over!. leden
v.d. muziekmaatschappij "De Volks-
vreugd" ter ge!. v. St. Cecilia

Zondag 8 december - 2' zon. v. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en over!. leden
v.h. vrijwillig Brandweerkorps Proven
ter ge!. v. St. Barbara

Maandag 9 december
8 u. H. mis v. bijz. over!. (CV.)
Dinsdag 10 december
8 u. H. mis v. over!. echtg., ouders en
schoonouders en fam.

Woensdag 11 december
8 u. H. mis v. over!. fam.
Donderdag 12 december
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Vrijdag 13 december .- H. Lucia
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 december
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. André De-
turck, echtg. v. Albine Gombeir

Zondag 15 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Harmonie "De Volksvreugd"
In voorbereiding van de Cecilia-mis op zaterdag
7 december om 17 u., houden we nog dringend
repetitie voor alle muzikanten (ook voor diege-
nen die achteraf niet aan de feesttafel
aanzitten 111)

Pas op : telkens IN DE KERK!!!
- Volwassenen: vrijdag 6 december om 20 u.
- Jeugd: zaterdag 7 december om 10 u.

Feest van de pompiers
St. Barbarafeest op zondag 8 december
9.15 u. Vergadering voor alle Brandweerlieden
en ere-Brandweerlieden in het arsenaal. Op-
stelling voor groepsfoto. Opstelling en op-
tocht naar de kerk.

10 u. Misoffer opgedragen voor de Leden en
overleden Ere-leden en hun familie van het
Brandweerkorps

10.45 u. Optocht naar café St. Victor bij
G. Vandromme

13 u. Optocht naar feestzaal St. Elooi voor het
middagmaal

17 u. Bezoek bij ere-korporaal G. Vandromme
20 u. Onze traditionele versterking in zaal
St. Elooi.

K. V .L. V. Kerstfeest
Maandag 16 december worden alle leden om
13.30 u. uitgenodigd in "Het Rozenhof" voor

Klassement: l' en kampioen Cockelaere M. 23
part. en 2852 p.; 2' Wyckaert 1. 23 part. en 2695
p.; 3' Vanacker C. en kampioene 22 part. en
2818 p.; 4' Vanhoucke R. 22 part. en 2806 p. en
5' Ganrois A. 22 part. en 2709 p.; 6' Looten A.
21 part. en 2359 p.

Eéndagsreis
Op 27 december richten wij een ééndagsreis in
naar Luxemburg en de Hoge Venen. Liefhebbers
kunnen nog mee I

Prijs: 680 fr. (bus + gids), middagmaal In
Ligneuville niet inbegrepen.
Inlichtingen en inschrijving bij :
Luc Gruwez, tel. 30 11 95
Rita Mareco, tel. 30 00 58
Swynghedauw Marc, tel. 33 69 54.

"Ons parochieblad" Proven
Voor de hernieuwing van het abonnement heeft
de pastoor nu alle straten doorlopen en aan alle
huizen aangebeld. Ik stel vast dat men gaarne
dat kleine parochie blaadje trekt.
't Is begrijpelijk dat ik op mijn toer enkele meno,
sen niet thuis heb gevonden. Mag ik aan die
gezinnen vragen dat ze hun bijdrage voor het
Parochieblad in de bus van de pastorie zouden
steken (schrijf op de omslag uw naam en adres),
of stort uw bijdrage op mijn postnr. 000-523888-
88 van E.H. Ollivier Michel, Alexisplein 16, Pro-
ven, dit ten langste tegen 15 december 1991.
Dank.



PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 dec)
E.H. Macs, past. Krombeke tel. 40 Ol 84
GENEESKUNDIGE ZONDAGDiENST
Dokt. Vulsicke (14-15 dec) tel. 42 27 ')1
Veearts Busschacri (15 dec) tel. 44 53 63
Apoteek Taveirne , Woesten
TANDHEELKUNDE. tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE'
PROVEN tel.30 08 22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE. tel.30 04 31 (M. Deschuuere )
POPERINGE. te/.33 31 16 (W.-G. Kr.)

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

BRANDWEER tel. 300348-300365-300325

Vrijdag 13 december
8 u. H. mis Le.V. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 december
17 'u. 6' Gez. 6-wekenmis v. jozef De-

wulf, echtg. v. Maria Deberdt
Zondag 15 december - 3< zon. v. Advent
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
JO u. l " Gez. 6-wekenmis v. Guillaume

Desmyrer , wedn. v. Alice Louwaege
Maandag 16 december
8 u. H. mis v. over!. fam.
Dinsdag 17 december
8 u. H. mis v'. over!. eeh tg. en vader
Woensdag 18 december
14 u. P!. Huw.mis v. Marc Vandevelde,

en Katleen Verstraete
Donderdag 19 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 20 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 december
17 u. Gez. jaarmis v. Tobit Swynghe-

dauw, echtg. v. Aliee Deschilder en v.
Gerard Swynghedauw en overI. fam.

Zondag 22 december - 4< zon. v. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Martha Metsu,

echtgte. v. Charles Vermeerseh.

Ons
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In de Heer ontslapen
Willy Maerten, zoon v. wijlen Nestor en Mauri-
tia Dumon, overl. te Poperinge op donderdag 5
dec. ') 1 in de leeftijd van 61 j. en die woensdag
11 dec. '')1 om 10 u. te Proven werd begraven.

Stoelgeld en schaal
Toen ik nog een jongen was van omtrent 8 tot 10
j., dan was ik misdienaar te Bulskamp voor de
missen in de week en vooral ook in de zondags-
missen. Toen gebeurde het dat ik ook moest
rondgaan met de schaal in de kerk. Dat was met
een koperen schaal met een houten handvat
eraan om de schaal naar de mensen uit te steken.
En de gelovigen wierpen meestal in die tijd een
"soutje" (5 centiem) of een "klütje" (10 cen-
tiem) in de schaal, sommigen wierpen er wat
meer in. En voor "soutje" of "klütje" zei de
misdienaar. "God sonnrje loon", dat zoveel wil
zeggen als. "God zal het U lonen". Beste men-
sen, mocht uw kerkgave nu bekeken worden als
een gift aan God, en dat de Heer U ervoor moge
lonen. We herhalen:
Stoelgeld en schaal
Vanaf 1 januari 1992 wordt het stoelgeld in heel
ons bisdom van 2 op 5 fr. gebracht en wordt aan
de kerkgangers ook een grotere kerkgave in de
schaal gevraagd, minstens 5 fr. en waarom ook
niet wat meer.
Het is hoog tijd dat na 35 jaar die bijdrage opge-
trokken wordt, gezien de stijging van de index in
die periode. Elke kerkganger die het hart op de
juiste plaats draagt, zal daar mee instemmen.
Bovendien zal het ophalen van het stoelgeld veel
vlotter verlopen omdat er geen kleingeld meer
moet gewisseld worden.
Stoelgeld waarvoor? Een deel gaat naar de kerk-
fabriek om onderhoud, verlichting, verwarming
en verzekering van de kerk te helpen betalen.
Een ander deel gaat naar het bouwfonds Domus
Dei waarmee het bisdom de parochies helpt die
scholen, kapellen, parochiezalen moeten bou-
wen of herstellen. Proven werd reeds meermaals
geholpen door Domus Dei. Een vijfde deel gaat
naar de parochie voor allerlei pastorale werk-
zaamheden bv. buurtwerking. doopsel- en
vormselpastoraal, bidprentjes, kerstpakjes. zie-
kenwerking ,onthaalkaarten, affichen.

Een brief van Zuster Lut Feryn
Lieve Missievrienden ,
Een hartelijke groet aan jullie allen! In Kalomba
gaat alles goed ... toch leven we wat onzeker voor
de dag van morgen ! Niettegenstaande alle troe-
bels blijven de mensen wroeten en werken en dat
nog al lachend: .. toch een formidabel volk, he !
Ja, de massale uittocht van de blanken raakt ons
ook, maar we willen blijven zolang het kan, en
doen gewoon elke dag ons werk bij de vele zie-

ken en sukkelaars, de vele moeders in hel moe-
derhuis I De mensen zijn zeer blij dal we blij-
ven, dat is voor hen een aanmoediging en levens
een juiste getuigenis van ons leven hier als mis-
sionaris : omwille van Jezus ... in goede en kwade
dagen I De bevoorrading zal wellicht niet meer
zijn zoals voorheen, de vaten uit Heulc zullen nu
ook niet verstuurd worden, we krijgen geen brie-
ven, maar je leen ermee leven, en we hebben
nog nooit iets lekort gehad I We kunnen nu niet
veel plannen maken voor de toekomst. We pro-
beren zo wat van dag tol dag te leven, zo zijn
ook onze mensen I

'k Wens aan ieder van U een" Vredevol Kerst-
feest" I Vrede in eigen hart.: en eigen kleine
huiskring, zodat het goed is samen te zijn en te
leven I Met de Vrede van Kerstmis, gaan we dan
een "Gelukkig gezegend Nieuwjaar" tegemoet,
dal wens ik jullie elk persoonlijk van harre I

Volgend jaar kom ik op verlof, maar ik weet nog
niet wanneer. Z. An komt in juli naar 't kapittel
voor één maand, 't zal wellicht eind juli lijn. Nu
komen er geen brieven door, geen enkel
nieuws ... We zijn blij dat de groeiofoon van
Marc Deltour ons regelmatig nieuws uit Heule
meedeelt, ook vele families profiteren ervan. Ik
hoop dat het met elk van jullie goed gaat, en
iedereen gezond is.
Een paar weken geleden was ik in Kananga toen
men voor de tweede keer plunderde. Alle grote
magazijnen zijn leeg en alle deuren en vensters
kapot. Daags voor de plundering had ik nog in
"mama mpoto " enkele pièces gekocht voor ons
personeel, de volgende dag was alles leeg el.1ver-
laten. Niemand durfde nog op de baan rijden,
want men eiste auto's op om het gestolen gerief
te vervoeren. De militairen hebben het meest
geplunderd, en ze nodigden alle mensen op
straat uit, kinderen zowel als volwassenen, liepen
en vochten voor de brokken! Ik was zinneus een
paar weken in Nganza te blijven, en retrer te
doen, maar ik besloot terug naar huis te gaan.
De provinciaal van de scheutisten kwam verge-
zeld van een militair ons bezoeken m Nganza.
Hij zei dat het wel goed was niet alleen door de
stad te rijden. Zo kwam hij 's anderendaags, ver-
gezeld van zijn militair, mij uitgeleide doen tot
ongeveer 25 km uit de stad. Alles was veilig op
de baan. Ik was om 19.30 u. thuis. En of ze bil)
waren I (wordt vervolgd)

De Kerstnachtmis te Proven !
Om het voor onze kinderen en ook voor de
ouders en voor alle mensen gemakkelijk te
maken, gaan dit jaar de Kerstnachtmis door
in de vooravond van Kerstdag, namelijk
dinsdag 24 december te 6 u. 's avonds. Zo
kan iedereen nadien nog Kerstmis vieren in
gezin en familie.



PRIESTER VAN DIENST (v. 22 tot 28 dec)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 300391
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (21-22 dec) tel. 300647
Dokt. Verhoeve (25 dec) tel. 388271
Veearts Vandenberghe (22 dec) tel. 38 81 60
Veearts Goethals (25 dec) tel. 30 02 67
Apoteek Darras (22 dec) - Alveringem
Apoteek Regheere (25 dec) - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30 Ol 54
VERPLEEGKUNDE:
"PROVEN: tel.30 08 22 (Lur Wemaere)
KROMBEKE: tel.30 0431 (M. Deschunere)
POPERINGE: tel.33 31 16 (W.-G. Kr.)

KINESITHERAPIE :
A. Dekersgierer , Obierrestr. 74 tel.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 400011

BRANDWEER tel. 300348-300 365-300 325

Vrijdag 20 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 december
17 u. Gez. jaarmis v. Tobit Swynghe-
dauw, echrg. v. Alice Deschilder en v.
Gerard Swynghedauw en overI. fam.

Zondag 22 december - 4' zon. v. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Manha Metsu ,
echtgre. v. Charles Vermeersch

Maandag 23 december
8 u. H. mis v. overl. fam.
Dinsdag 24 december
18 u. Kerstnachtmis verzorgd door de
schoolkinderen en opgeluisterd door de
Muziekmaatschappij "De Volksvreugd"

Woensdag 25 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. E.H. Michiel De
Geerer en voor E.H. Arnold De Witte.

Donderdag 26 december - H. Stefaan
9 u. H. mis Le.V. Godd. Vzheid. en
O.L.V. v.d. grot

Vrijdag 27 december - H. Johannes
8 u. H. mis Le.V. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Ons
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Zaterdag 28 december - Onschuld. Kind.
17 u. Gez. mis v. Camiel Cambier-Ver-
brigghe Margriet vw. buren, fam.,
kennissen en vrienden

Zondag 29 december - H. Familie
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Robert Ver-
hille , echtg. v. Ida Demolder

KERSTNACHTMIS
TE PROVEN OP DINSDAG
24 DECEMBER TE 18 U.

Waarom doen we de nachtmis in de voor-
avond van Kerstdag, dit is dan dinsdag 24
december te 18 u. ?
- Omdat de kinderen dan niet zolang moeten
opblijven, tot 11 u. of 12 u. 's nachts,
- Ook omdat het voor de ouders, de gezinnen en
de families aanvcnarncr is het Kerstfeest te kun-
nen vieren in h~[i~gezin.
- Ook nog voor de boercmensen. Als ze vooraf
weten dat de nachtmis te Proven de dinsdag-
avond te 6 u. is, dan kunnen ze voor één keer
hun werk zo schikken dat ze met hun gezin naar
de Kerstnachtmis kunnen komen, om daarna
verder te vieren thuis of in familie.

Hartelijk welkom.

De levende kerststal : een gezin
Dit jaar 1991, wordt de levende kerststal uitge-
beeld door het gezin Rudi Viane-Pareyn Matcel-
line, Roesbruggestraat 19, Proven. Kindje
Jezus: Mari-Line Viane. Jozef: vader Rudi
Viane, Maria: moeder Marcelline Pareyn, omge-
ven door de andere kinderen van het gezin
Pieter-Jan en Willem Viane als engeltjes rond de
kerststal.

Kerstpakket
Vanwege de kinderen van onze school aangebo-
den aan de mensen die ruer kunnen komen naar
de kerstmis door ziekte of ouderdom. We mogen
ze niet vergeten. Daarom deze welgemeende
aucnuc.

Ook voor alle kinderen een kerstgeschenk
Onmiddellijk na de kerstnachtmis geeft Mr. Pas-
toor een kerstgeschenk aan alle kleutertjes en
jongens en meisjes van de lagere afdeling. Aan
alle kinderen van binnen en buiten de parochie
gaarne gegeven.

Programma Kerstmis te Proven
"In die dagen verscheen er een besluit van keizer
Augustus om een volkstelling over heel de
wereld te houden. Allen gingen op reis om lith
aan te geven. Jozef en Maria vertrokken naar bu·

Iehem. Terwijl ze daar waren, brak de tijd aan
dat Maria Moeder van God de Zoon werd .. "
2000 jaar later vieren we dit gebeuren in de mis
van dinsdag 24 december om 18 u.
De ganse parochiegemeenschap werkt mee I

De kinderen van de school hebben allen een
taak:
Het 1'" leerjaar deelt een aandenken uil.
Het 2' leerjaar laat de sterren schitteren.
Het 3' leerjaar zingt voor de vrede.
Het 4' leerjaar bidt opdat wijzelf een ster
mogen zIJn.

Het Y' en 6' leerjaar becldt het kerstverhaal uit.
De schoolmuzikanten begeleiden de kerstliede-
ren.

De Harmonie "De Volksvreugd" brengt de pas-
sende sfeer met aangepaste muziek.
Alle aanwezigen bidden en zingen mee.

Postkantoor Proven
Vanaf 2 januari 1992 nieuwe openingsuren
Open van 9.15 u. tot 12 u.
's Namiddags altijd gesloten.

B.G.J.G.
Tijdens de komende kerst vakantie vertonen wij
opnieuw twee films voor de jeugd. Op donder-
dag 26 december kunnen de kleinsten om 14 u.
kijken naar de Nederlands gesproken rekenfilm
"De laatste eenhoorn" en om 16 u. spelen we de
jeugdfilm "Mama mia".
Zowel leden als niet-Icden van de Bond zijn wel-
kom op donderdag 26 dec. in zaal Sl.-Elooi I

K.S.). Proven
- Op zaterdag 21 december worden alle KSj-ers
om 13.30 u. in de zaal Sl.-Elooi verwacht voor
ons kerstfeestje. We vragcn dan ook aan ieder
om een cadeautje mee te brengen van ± 100 fr.
die we onder elkaar zullen wisselen.
- Op zondag 29 decern ber gaan de sloebers en
kastaars naar Samson te Poperinge. Gelieve om 2
u. stipt aan het lokaal te zijn. Vervoer is ook wel-
kom.
- Vrijdag dringende vergadering voor ALLE lei-
ding om 19 u. STIPT 11

- Playbackshow I

Dit jaar opnieuw houdt K.S.). Proven een gran-
dioze playbackshow. Voor inlichtingen of in-
schrijvingcn kan men terecht bij
Vccrlc Hauspic , tel. 057/30 02 41
Anja Goethals, tel. 057/30 11 21.

Hernieuwen van abonnement op "Ons
parochieblad Proven".
Er zijn er maar een S-t al meer die hun abonnc-
ment voor 1992 nog moeten betalen. Wil dit
a. u. b. vandaag nog doen, dan bestaat er geen
gevaar van vergeten. Geef" in uw omslag uw bij-
drage van 250 fr. of In de bus van de pastorie.
Dank bij voorbaat.



PRIESTER VAN DIENST (v. 29 dec - 4 jan 92)
E.H. Decadt, past. Haringe tel. 30 06 09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (25 dec) tel. 38 82 71
Dokt. Vandenberghe (28-29 dec) tel. 3006 37
Veearts Vulsteke (29 dec) tel. 33 41 17
Veearts Busschaert (31 dec-1 jan) tel. 44 53 63
Apoteek Vandewalle (29 dec) - Oostvleteren
Apoteek Dubaere (31 dec - 1 jan) - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 3001 54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te!.lQ. 08 22 (Lut Wem~ere)
KROMBEKE : teUO 04 31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: teU3 31 16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Obterrestr. 74 tel.30 07 58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 3003 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4000 11

BRANDWEER tel. 300 348-300 365-300 325

Dinsdag 24 december
18 u. Kerstnachtmis verzorgd door de
schoolkinderen en opgeluisterd door de
muziekmaatschappij "De Volksvreugd"

Woensdag 25 december - Kerstdag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. E.H. Michiel De
Geeter en v. E.H. Arnold De Witte

Donderdag 26 december
9 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en
O.L.V. v.d. grot

Vrijdag 27 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 december
17 u. Gez. mis v. Camiel Cambier-Ver-
brigghe Margriet vwo buren, fam, vr. en
kennissen

Zondag 29 december - H. Familie
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4· Gez. 6-wekenmis v. Robert Ver-
hille, echtg. v. Ida Demolder

Maandag 30 december
8 u. H. mis v. over!. broer
Dinsdag 31 december
8 u. Dankmis t.e.v. O.L.V. v.d. grot

Ons
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Woensdag 1 januari 1992 - Nieuwjaar
9 u. H. mis v. Gods zegen op voor-
spraak van Maria over 1992

Donderdag 2 januari
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Vrijdag 3 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 januari
17 u. Gez. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot
voor de zieken van de Parochie

Zondag 5 januari - Driekoningen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Alidor Durant-
Truyaert Leonie

In de Heer ontslapen
Paul Top, echtgenoot van Christiane Leys, overl.
te Poperinge op maandag 23 december '91 in de
leeftijd van 48 j. en die zaterdag 28 december
'9f om 10.30 u. te Proven wordt Qçg(aven.

Tot kind Gods gedoopt
Matthieu Vanthournout, Z.v. Frans en Chantal
Deswarte, Dr. Gheysenstraat 12, Roesbrugge.

Groene Kerst of witte Kerst
't is al gelijk

Maar zoals 't weer nu is
winderig en regen

is 't beter
van 's nachts thuis te zijn.

Daarom
doen we de Kerstnachtmis

te Proven
op dinsdagavond 24 december

om 6 uur.
Dan is iedereen, groot en klein,

op een treffelijk uur thuis
om Kerstfeest te vieren

in 't gezin en met familie

De levende kerststal 1991
Het gezin Rudi Viane-Pareyn Marcelline met
Pieter-jan, Willem en Mari-Line.

Ook voor alle kinderen een kerstgeschenk
Onmiddellijk na de kerstnachtmis geeft Mr. Pas-
toor een kerstgeschenk aan alle kleutertjes en
jongens en meisjes van de lagere afdeling. Aan
alle kinderen van binnen en buiten de parochie
gaarne gegeven.

Programma Kerstmis te Proven
"In die dagen verscheen er een besluit van keizer
Augustus om een volkstelling over heel de
wereld te houden. Allen gingen op reis om zich

aan te geven.Jozef en Maria vertrokken naar Bet-
lehem. Terwijl ze daar waren, brak de tijd aan
dat Maria Moeder van God de Zoon werd ... "
2000 jaar later vieren we dit gebeuren in de mis
van dinsdag 24 december om 18 u.
De ganse parochiegemeenschap werkt mee I

De kinderen van de school hebben allen een
taak:
Het 1· leerjaar deelt een aandenken uit.
Het 2' leerjaar laat de sterren schitteren.
Het 3< leerjaar zingt voor de vrede.
Het 4< leerjaar bidt opdat wijzelf een ster
mogen zijn.

Het 5<en 6<leerjaar beeldt het kerstverhaal uit.
De schoolmuzikanten begeleiden de kerstliede-
ren.

De Harmonie "De Volksvreugd" brengt de pas-
sende sfeer met aangepaste muziek.
Alle aanwezigen bidden en zingen mee.

De omhaling in de kerk in de Nachtmis
dinsdagavond en in al de missen op Kerst-
aag zelf, ÎSVooroe armen en In 'tbijzorider
voor de kinderen.
't Zijn schokkende beelden, wanneer men man-
nen, vrouwen en kinderen ziet vechten om een
pakje voedsel te bemachtigen, dat men uit een
helikopter werpt of van een kamion. Wij. die
met Kerstmis van zoveel kunnen genieten,
mogen dan ook eens extra mild zijn voor de
omhaling met Kerstdag.

Voor de kinderen
Jullie hebben de kans om twee films bij te wonen
in zaal "Sint-Elooi" op donderdag 26 december.
"De laatste eenhoorn" (tekenfilm voor de jong-
sten) start om 14 u. en "Mama Mia" wordt om
16 u. gedraaid. Inrichting: B.G.J.G. Iedereen is
welkom, ook niet-leden!!!

K.S.). Proven
De sloebers en kastaars gaan zondag 29 decem-
ber naar Samson! Vertrek naar Poperinge om 14
u. stipt. Breng 100 fr. en eventueel drinkgeld
mee. Er is dus zaterdag geen aktiviteit.
Te noteren: zaterdag 25 januari gaan we naar
Diksmuide I

In de voetsporen van ...
Gezocht: een echte Provenaar met karakter die
in de voetsporen wil treden van Rik Ryon, Kris
Rosseeuw, Luc Lemahieu, Dirk Top, Frans
Dehondt, Marnix Vandromme, Marc Kerckhof,
Benin Noppe, Guido Ganne, Martial, Mark
Gruwez, Marc Devroedt , Guido Vanden-
broucke, Rudy Deschynck, Danny Scharre, Eddy
Buseyne, Wim Devooght, Lieven Notebaert en
Dirk Devos onder het motto "Proven laat zich
nooit onbetuigd!". Inlichtingen bij karnavalis-
ten Eddy Buseyne of Wim Devooght.


