
PRIESTER VAN DIENST (3 tot 9 jan.)
E.H. Decadt, past. Haringe tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.1 1.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (I jan. ) tel. 30.15.55
Dokt. Goudeseune (2-3 jan) tel. 40.01.92
Veearts Goethals (I jan.) tel. 30.02.67
Veearts Vulsteke (3 jan.) tel. 33.41.17
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)

KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 - 300.325

Zalig en Gelukkig Nieuwjaar 1993

Vrijdag 1 januari 1993 - Nieuwjaar
9 u. H. mis om Gods zegen op voorspraak
van Maria over 1993
Zaterdag 2 januari
17 u. 3e Gez. 6-wekenmis v. André
Degraeve, wedn. v. Rachel Devos
Zondag 3 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
la u. j e gez. 6-wekenmis v. Bertha Durant,
echtgte. v. Willy Lozie
Maandag 4 januari
8 u. H. mis v. overl. echtgte. en moeder
(B.E.)
Dinsdag 5 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.K.D.)
Woensdag 6 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. (G.L.)
Donderdag 7 januari
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid. (D.D.R.)
Vrijdag 8 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 januari
17 u. 6e Gez. 6-wekenmis v. André Top,
echtg. v. Elisabeth Vandenberghe
Zondag 10 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hugo Camerlynck,
echtg. v. Lcna George en overl. ouders.
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Geboorte
Thijs Vanbecelaere, z.v. Kris en Nadine
Verdonck, Obterrestraat 10, Proven (geb. te
Poperinge op 27 december 1992).

Briefje van Zuster Lutgart Feryn
Beste Missievrienden,
Mijn oprechte DANK aan alle mensen van
Proven die hun steun en bemoediging heb-
ben betoond tijdens mijn flitsbezoek op 15,
16 en 17 december! Ja, Proven boven! Er
zijn nog wel goede mensen die zich met
hart en ziel inzetten in de missienaaikring,
de ziekenzorg, de bejaardenkring en dienst-
betoon van vriendelijke buren die geen
naam draagt! Het was voor mij onmogelijk,
nu het winter is, om de vraag naar een
bezoekje aan huis te beantwoorden. Ik
draag elk van jullie mee in mijn hart, in
mijn gebed voor uw zorgen en uw zieken.
Mocht de Vrede van Jezus uw hart vervuI-
len ! Een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar!

Zuster Lutgart Feryn

Maurits van Krombeke
Pastoor Maes van de St.-Blasiusparochie
Uw gebuur collega van St.-Victor te Proven
laat U zo maar niet weggaan, zonder over U
een woordje te schrijven in "Ons
Parochieblad Proven".
Het heeft mij getroffen en ontroerd zelf in
onze laatste conferentie van december, dat
U aan mij en uitsluitend aan mij een
geschenk gaf, schoon in gekleurd papier
gedraaid. Wat was ik verrast toen ik daaruit
in hout gegraveerd en gekleurd de beeltenis
van de H. Michaël zag te voorschijn komen,
mijn patroonheilige.
Wat ben ik U dankbaar. Als een ikoon en
met de meeste waardering, prijkt het nu in
de pastorie van Proven. Aan iedereen die
binnenkomt zal ik zeggen: "Kijk, dat heb ik
gekregen van Maurits van Krombeke".
Ik heb me zelfs afgevraagd, waar heb ik dat
verdiend, zo'n waardevol cadeau, ik die zo
dikwijls op de kappe heb gezeten van de
paster van Krombeke, ik kon niet nalaten
van te schieten altijd in zijn richting. Maar
Maurits deed hetzelfde naar mij toe.
Mijnheer de deken zei dan : "Moeten
Proven en Krombeke weeral ruzie maken ?"
De prikken die Maurits gaf waren soms wat
scherp, de mijne tegenover hem waren eer-
der zacht, zachtaardig als ik ben. Maar alles
gebeurde in de conferentie van de priesters-
collega's tot jolijt van iedereen. Eén ding is
echter waar : we gingen tegenover elkaar

nooit te ver, er zijn geen kwetsuren overge-
bleven van beide kanten, we bleven steeds
de beste vrienden in goede en kwade
dagen.
Wat ik bij de pastoor van Krombeke het
sympathiekst vond, dat waren zijn fouten
en gebreken, hij kon ze niet verduiken, hij
droeg ze bloot en blank van voren en van
achter. Daardoor was hij ook zo trefbaar en
meteen de oorzaak van onze blijdschap.
Wat mij betreft, ik heb wellicht in zekere
mate gelijkaardige gebreken, maar ik bezit
de kunst ze te kunnen camoufleren.
Ik wil niet nalaten te zeggen dat ik jaloers
was op Maurits, want let op hé, die man
bezat vele gaven en talenten en deze etal-
eerde hij niet, eenvoudig en bescheiden
zoals hij was, maar zeker een geleerd man
op velerlei gebied. Om jaloers te zijn !
Het schoonste wat ik van hem nog moet
zeggen is : Maurits Maes is een goede
priester, onverbeterlijk, wel te verstaan in
de goede zin, enzovoort, enzovoort. enzo-
voort en trouw. Ik mag echter niet teveel
goeds vertellen over Maurits, hij zou het
toch zelf niet geloven, en hij zou nog kun-
nen gelijk hebben ook.
Maurits, I love you.

M. Ollivier, pastoor Proven.

Hoe leven?
Vele mensen leven er zomaar op los, wil-
len meer en meer genieten en bezitten. Ze
laten zich (mis)leiden door alles wat op
hen afkomt. Men moet nu eenmaal mee-
doen en de ander proberen te overtreffen.
Zo worden mensen konkurrenten van
elkaar. Men ziet ze door het straatverkeer
hollen met platgestreken gezichten. Ze
worden overdraagzaam als ze het niet naar
hun zin hebben. Ze denken te overleven
door zich bezig te houden met enkel mate-
riële behoeften en ze ervaren niet dat ze
aan het stikken zijn in de materie.
Als je wil overleven moet je er andere
levensgewoonten op na houden en werken
aan een juiste levenshouding : soberder -
blijer - verdraagzamer - zorgzamer - vrolij-
ker - gedienstiger - eenvoudiger - gezelli-
ger - vriendelijker - enz.

Uit B.Z.N.

Zalig en
Gelukkig Nieuwjaar

1993



PRIESTER VAN DIENST (10 tot 16 jan.)
E. H. Lamote, past. Roesbrugge, tel.. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.1 1.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (9-10 jan.) tel.. 38.87.55
Veearts Busschaert (10 jan.) tel. 44.53.63
Apoteek
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. PareyQjgok pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 - 300.325

Vrijdag 8 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 januari
17 u. 6e Gez. ó-wekenmis v. André Top,
echtg. v. Elisabeth Vandenberghe
Zondag 10 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hugo Camerlynck,
echtg. v. Lena George en overl. ouders
Maandag 11 januari
8 u. H. mis v. over!. zoon (J)
Dinsdag 12 januari
8 u. H. mis v. over!. familie
Woensdag 13 januari
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid.
Donderdag 14 januari
8 u. H. mis v. over!. echtg. (G.L.)
Vrijdag 15 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 januari
17 u. 3e Gez. 6-wekenmis v. Henri Scharre,
wedn. v. Martha Bourrée
Zondag 17 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Dankmis ter gelegenheid V.h. gouden
huwelijksjubileum v. Marcel Dessein-
Cardinael Margriet.

Kaarting voor zakdoeken
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Obter-
restraatcomité haar kaarting t.v.v. de kerstver-
lichting.
Zoals velen hebben opgemerkt deden we dit jaar
extra inspanningen en kosten voor de verbetering
van de veiligheid van de kerstverlichting.
Inderdaad, de vroegere kerstbomen op het voet-
pad waren soms vervelend! Daarom hebben wij
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besloten om bij een plaatselijke metaalbewerker
stijlvolle, smeedijzeren artnaturen te laten
maken.
Wij hopen op een talrijke opkomst in zaal " 't
Rozenhof" op zaterdag 9 januari vanaf 19 u. en
zondag 10 januari vanaf 10 u. en vanaf 18 u. We
kaarten voor zakdoeken. De winnaars krijgen elk
2 zakdoeken. De verliezers krijgen I zakdoek.
Zelfs zij die niet kunnen kaarten, zullen door hun
aanwezigheid zeker eveneens gewaardeerd wor-
den.

Driekoningenfeest - Kerstboomverbran-
ding - Zaterdag 9 juni
- De kinderen die zich ingeschreven hebben,
worden om 14 uur verwacht in zaal Sint-Elooi :
kleuters met een geel, Ie, ze en 3e leerjaar met
een blauwen ae, Se en 6e leerjaar met een rode
kroon. Warme kledij en een oude mantel of
kleed kunnen goed van pas komen.
- Kerstbomen worden rond 15 uur afgehaald in
de Obterrestraat, Terenburgseweg, Baron Maze-
manlaan, Blokweg, Provenplein, Blekerijweg en
Eekhoute. Wanneer je wenst dat uw kerstboom
meegenomen wordt, leg hem gewoon buiten.
Anderen kunnen hun kerstboom deponeren bij
het speelplein van de wijk Eekhoute of in één
van de-vermelde straten.
- Rond 16 u. - 16.30 u. worden de kerstbomen
verbrand: iedereen (groot en klein) wordt er uit-
genodigd om dit prachtige spektakel bij te
wonen:

KSJ Proven
Zaterdag worden de KSJ-Ieden om 14 uur ver-
wacht in zaal Sint-Elooi voor het driekoningen-
feest.
Belangrijke vergadering voor de leiding op vrij-
dagavond om 19 u.

Playbackshow: kandidaten
Zaterdagavond 16 januari organiseert KSJ
Proven een playbackshow in zaal Sint-Elooi.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich inlich-
ten en inschrijven bij Veerle Hauspie,
Provenplein 17, tel. 057/30.02.41.

Glas- en papiercontainer
't Is zonder twijfel goed dat we zo'n dingen heb-
ben om weg te weten met oud papier en glas.
Mochten die containers op tijd vernieuwd wor-
den. Dan kunnen we ook aan de gebruikers vra-
gen dat ze niets rond de containers werpen.
A.u.b., iedereen netjes!

Overlijdens in 1992 die we piëteitsvol
herdenken
I. Hugo Camerlynck, echtg. van Lena George,

overl. te Poperinge op 10 jan. '92 (53 j.)
2. Zenobie Devos, wed. van Cyriel Derycke en

van Henri Cleynen, overl. te Proven op 20
jan. '92 (92 j.)

3. Albert Wyffels, echtg. v. Maria Decaesteker,
overl. te Proven op 17 febr. '92 (73 j.)

4. André Top, echtg. v. Elisabeth Vanden-
berghe, overl. te Poperinge op 4 maart '92
(85 j.)

5. Henriette Van Mechelen, wed. v. dokter
Norbert Thiers, overl. te leper op 25 maart
'92 (90 j.)

6. Daniël Descamps, echtg. v. Paula Deweerdt,
overl. te Proven op 16 mei '92 (57 j.)

7. Gerda Dewickere, echtgte. v. Marnick
Parrein, overl. te Proven op 7 juni '92 (30 j.)

8. Henri Scharre, wedn. v. Martha Bourrée,
overl. te Proven op II juni '92 (93 j.)

9. André Degraeve, wedn. v. Rachel Devos,
overl. te Proven op 17 juni '92 (80 j.)

lO.Irma Lebbe, d. v. wijlen Jules en Leonie
Blanckaert, overl. te Poperinge op 22 juni '92
(89 j.)

11. Maria Allaeys, wed. v. Oscar Borteel, overl.
te Poperinge op 7 aug. '92 (91 j.)

12. Alice Foutreyn, wed. v. Cesar Faïno en v.
Henri Louf, overl. te Proven op 21 aug. '92
(80 j.)

13. Bertha Durant, echtgte. v. Willy Lozie, overl.
te Kortrijk op 8 sept. '92 (58 j.)

14. Maria Vulsteke, wed. v. Jozef Top, overl. te
Roeselare op 19 sept. '92 (78 j.)

15. Achiel Devos, wedn. v. Gabrielle Dumon,
overl. te Poperinge op 24 sept. '92 (86 j.)

16. Camiel Carpentier, wedn. v. Maria Maerten,
overl. te Poperinge op 10 oktober '92 (83 j.)

17. Albertine Magry, wed. v. Theophiel
Fauvercq, overl. te Proven op 15 oktober '92
(87 j.)

18. Albert D~y. ~htg. v. Madeleine
Lemahieu, overl. te Proven op 27 oktober '92
(76 j.)

19. Bertha Elslander, echtgte. v. Maurits Devos,
overl. te Proven op 3 nov. '92 (75 j.)

20. Valère Lebbe, wedn. v. Maria Neuville,
overl. te Poperinge op 14 nov. '92 (92 j.)

21. Valère Boussemaere, wedn. v. Elisa
. Goudenhooft, overl. te Proven op 30 aug. '92
(91 j.)

22. Anna Decroo, d.V. wijlen Germaine en Zoë
Loor, overl. te Proven op 19 nov. '92 (84 j.)

Lijst abonnementen "Ons Parochieblad"
Proven van buiten ons postkantoor.
Elverdinge
- Maria Top, Rustoord Home Vrijzicht
leper
- Versaevel Gabrielle, Huize Zonnelied
- Gerard Dewancker-Devos, Anjelierenlaan 29
Kemme/
- Jozef Claeys, Nieuwstraat 4
Leise/e
- Coene Robert, Bergenstraat 15, Beveren
- F. Verdonck-Berquin, Waaienburgstr. 2, Stav.
- Lucienne Desomer, Bergenstr. 38, Beveren
- Monkerhey, Bromstraat 4, Stavele
- wed. Monkerhey-Coppein, Bromstr. 5, Stavele
- Coene F., Bromstraat 3, Stavele
Nieuwkerke
- Dehondt- Vanhaecke, Kleurenwaaier 8
Poperinge .
- Rita Vandenbilcke, St-Sixtusstraat 15
- Gerard Ganne, Elverdingseweg 7
- Yvan Vandecasteele, Sr-Sixtusstraat 95
- Marc Busschaert, Nijverheidslaan 14
- Gerard Quaghebeur, Hondstraat 38
- Albert Dallequin, Ieperstraat
- Maurice Sergier, Komstraat I
- Rik Vanrenterghem, Switch Road
- Bernard Degrendel, Gasthuisstraat
- Willy Denys, Deken de Bolaan
- Marcel Paesschesoone, Switch Road 64

(wordt vervolgd)



PRIESTER VAN DIENST (17 tot 23 jan.)
E.H. Lamote, past. d.d. Krombeke tel. 40.01.84

KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.1 1.89

GENEESKU DIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (16-17 jan.) tel. 30.03.38
Veearts Goethals (17 jan.) tel. 30.02.67
Apoteek Regheere - Proven

TANDHEELKU DE: tel. 30.01.54

VERPLEEGKU DE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)

KINESITHE\{A-PIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 - 300.325

Donderdag 14 januari
10.30 u. P!. Begrafenis v. Medard Debeer,
z.V. wijlen Henri en Elodie Lacour
Vrijdag 15 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 januari
17 u. 3" Gez. 6-wekenmis v. Henri Scharre,
wedn. v. Martha Bourrée
Zondag 17 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. dankmis ter gelegenheid V.h.
gouden huwelijksjubileum v. Marcel Des-
sein-Cardinael Margriet
Maandag 18 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. altijddurende
bijstand om een genezing te bekomen (C.P.)
Dinsdag 19 januari
8 u. H. mis v. over!. fam. (V.M.)
Woensdag 20 januari
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Donderdag 21 januari - H. Agnes
8 u. H. mis v. over!. ouders
Vrijdag 22 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 januari
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. André Degrae-
ve, wedn. v. Rachel Devos
Zondag 24 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
i0 u. Gez. jaarmis v. Jean Menu, echtg. v.
Maria Degraeve.
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In de Heer ontslapen
Medard Debeer, z.v. wijlen Henri en Elodie
Lacour, overl. te Poperinge op zaterdag 9 januari
'93 in de leeftijd van 89 j. en die op donderdag
14 januari '93 om 10.30 u. te Proven wordt
begraven.

Driekoningen danken
Het was mooi, heel mooi. Spijtig dat op het laat-
ste ogenblik het weer tegenviel. Zo werd tegen
onze wil in, het trajekt van de stoet heel wat
ingekort. Sorry, mensen van het Provenplein,
maar volgend jaar hopelijk beter.
Johan, Marc en Wim danken hierbij iedereen die
ons hielp bij het tot stand brengen van dit feest:
feestzaal Sint Elooi, de Noomtjes, de school, de
brandweer, de muzikanten, de politie, de KSJ, de
man met de paarden, de ouders en de vele kinde-
ren zelf. Ja, ook iedereen die zijn kerstboom
meegaf. Kortweg iedereen bedankt! Tot volgend
jaar!

KSJ Proven
Geen aktiviteit op zaterdag 16 januari wegens
voorbereiding van de playbackshow.

-GJ!aAdioos playbaekfeest
Op zaterdag 16 januari om 19.30 u. komen weer
heel wat playbackets uit alle hoeken van
Vlaanderens landje hun beste nummertje opvoe-
ren in zaal Sint Elooi. Talenten alom!
Kaarten in voorverkoop in café Sint Elooi aan
100 fr. Aan de deur 120 fr. Org. KSJ Proven.
Toemaatje: gastoptreden van Chris BORRA !

Geboorten in 1992
I. Demuynck Mathias, Uilegatstraat 10, Provo

Z.V.Eric en Snick Katrien (01.01.92, Poper.)
2. Couttouw Lore, Eekhoute 99, Proven

d.v. Hans en Boone Carine (08.01.92, Pop.)
3. Verhille Brecht, Uilegatstraat 11, Proven

Z.V.Joseph en Snaet Rosa (08.01.92, Poper.)
4. Brysbaert An-Sofie, Eekhoute 91, Proven

d.v. Johan en Butaye Annick (14.01.92, Pop)
5. Kevin Billiau, Bromstraat 7, Proven

Z.V.Paul en Katrien Parmentier (11.02.92, P)
6. Scharre Rhani, Roesbruggestraat 11, Proven

d.v. Edwin en Gruwez Rita (17.02.92, Pop.)
7. Degryse Thomas, Provenplein 52, Proven

Z.V.Luc en Vanneste Annie (22.02.92, Ieper)
8. Bourree Samira, Aankomst te Proven.

Roesbruggestraat 18, Proven
d.v. Peter en Patfoort Ingrid (04.03.92, Po)

9. Porteman Emma, Obterrestraat 19, Proven
d.v. Zegeren D'hoore Veroniek (23.03.92,P)

10. Melo Gonçalves Marty, Obterrestr. 5, Provo
Z.V.Domingos en Defever Fanny
(25.03.92, Ieper)

11. Debeer Ine, Couthotlaan 25, Proven
d.v. Rik en Deweerdt Ingrid (20.04.92, Iep.)

12. Peperstraete Matthias, Molendreef 12, Provo
Z.V.Ghislain en Wemaere Lutgart (25.05.92,
Roeselare)

13. Devos Kevin, Reningestraat 4, Proven
Z.V.Eric en Dennekin Mia (27.05.92, Pop.)

14. Desmadryl Miet, Vleterstr. 6, Poperinge
d.v. Wim en Hilde Lejeune (03.06.92, Iep.)

15. Ryckeboer Iris, Couthotlaan 22, Proven
d.v. Edward en Delanghe Ann (01.08.92,
Ieper)

16. Ryon Thomas, Blokweg 2, Proven
Z.V.Rik en Swaenepoel Mariette
(28.08.92, Poperinge)

17. Dequidt Gwen, Blekerijweg 82, Proven
Z.V.Gino en Van Exem Sandra
(30.09.92, Poperinge)

18. Vanoost Marvin, Obterrestraat 35, Proven
Z.V.Hendrik en Hondeghem Brenda
(15.10.92, Poperinge)

19. Anthony Bouw, Blasiusstraat 79, Proven
Z.V.Stefaan en Brigitte Six (03.11.92, Ieper)

20. Debacker Klaas, Obterrestraat 57, Proven
Z.V.Jan en Fieu Kristien (29.11.92, Poper.)

21. Debacker Sander, Obterrestraat 57, Proven
Z.V.Jan en Fieu Kristien (29.11.92, Poper.)

22. Dever Malvina, Blekerijweg 54, Proven
d.v. Michel en Quaghebeur Paula
(05.12.92, Poperinge)

23. Vulsteke Simon, Roesbruggestraat 6, Proven
Z.V.Marc en Tack Katrien, (07.12.92, Pop.)

24. Vanbecelaere Thijs, Obterrestraat 10, Proven
Z.V.Kris en Verdonck Nadine (27.12.92, Po)

Kaarting kerstverlichting Obterrestraat
Het Obterrestraatcomité dankt iedereen die mee-
geholpen en gesteund heeft bij het welslagen van
onze kaarting.

Winnende nummers van de kaarten:
847 982 797 092 829 322 416
287 308 423 557 447 471 017
122 318 968 419 067 101 211
679 913 815 629
Prijzen kunnen afgehaald worden bij Frans
Hauspie, Obterrestraat 17.

Uitslag hespeschatting : gewicht: 4,690 kg, werd
gewonnen door Julien Vanderhaeghe, Gody
Deschodt.

K.A.V. Proven
Er wordt een reeks aerobic (6 beurten) gegeven
door Linda Dezitter. Deze gaan door telkens op
dinsdagavond om 20 u., vanaf dinsdag 9 februari
in zaal 't Rozenhof. Inschrijven kan bij G.
Coeckelberghs, tel. 30.00.35 of bij L. Dezitter,
tel. 30.01.83, uiterlijk tegen 30 januari '93.
Kostprijs: leden 450 fr., niet -leden 800 fr.

Niet te vergeten a.u.b.
Zet het gezin in de zon.
Tijdens de week lijkt een doorsnee gezin soms
op een duiventil. De zondag is voor velen de
enige dag die met het volledige gezin kan door-
gebracht worden. Vandaar dat het goed is dat we
als gezin van die dag een "andere" dag maken.
Dat kan door 's zondags gezellig lang te ontbij-
ten, zodat ieder zijn verhaal kan doen. Waarom
rond de klok van elven geen aperitiefje? - Het
"beste" servies gebruiken? - In de namiddag een
familiebezoek. - Waarom elk gezinslid om beurt
niet laten bepalen hoe hij of zij de zondag met
het hele gezin wil doorbrengen. Zo voelt ieder
dat de zondag een dag is met een gouden randje!



PRIESTER VAN DIENST (24 tot 30 jan.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (23-24 jan.) tel. 40.00.20
Veearts Vandenberghe (24 jan.) tel. 38.81.60
Apoteek Blanckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 - 300.325

Vrijdag 22 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 januari
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis v.André Degrae-
ve, wedn. v. Rachel Devos
Zondag 24 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Jean Menu, echtg. v.
Maria Degraeve
Maandag 25 januari
8 u. H. mis t.e.v. H. Rita
Dinsdag 26 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot om gene-
zing
Woensdag 27 januari
8 u. H. mis v. over!. ouders
Donderdag 28 januari
8 u. H. mis v. over!. echtgte. (M.M.)
Vrijdag 29 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 januari
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Henri Scharre,
wedn. v. Martha Bourrée
Zondag 31 januari
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
JO u. Gez. mis v. Gerda Dewickere, echtgte.
v. Marnick Parrein, vwo de geburen.

In de Heer ontslapen
- Carlo Dequidt, echtg. v. Lily Leys, overl. te
Poperinge op zaterdag 16 jan. '93 in de leeftijd
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van 27 j. en die donderdag 21 jan. '93 om 9.30 u.
te Roesbrugge wordt begraven.
- Maria Vandenbroucke, echtgte. v. Cyriel La-
seure, overl. te Poperinge op vrijdag 15 jan. '93
in de leeftijd van 84 j. en die donderdag 21 jan.
'93 om 10 u. te Merkem wordt begraven.

Gevonden
Op het Provenplein werd een autosleutel met
zwart handvat je gevonden. Terug te bekomen in
de Pastorie.

Ter herinnering
- De Eerste Kommunie te Proven in 1993 heeft
plaats op O.L.Heer Hemelvaartdag, donderdag
20 mei om 10.30 u.
- De Plechtige Kommunie met Vormsel heeft
plaats op zondag 23 mei om 8.30 u. De vormheer
voor ons is de Bisschop zelf, Mgr. Roger Van-
gheluwe.

Hutsepotavond in de herberg "Canada"
Wanneer? Op vrijdag 29 januari, vrijdag 12 en
vrijdag 19 februari vanaf 18.30 u.
U krijgt: Hutsepot naar hartelust met één var-
kensketelet, ééH -sehelle van-de- zeuge 8R--€éR---
boereworst.
Prijs: 300 fr.
Wie vooraf bestelt, krijgt gratis één Kerelsbier.
Deze aktie gaat door ten voordele van de kaar-
tersclub. Het bestuur en de leden danken U.
Reservaties : tel. 057/33.44.75 of in Herberg
Canada: Canadaweg 44, Proven.

JAAR VAN DE ZONDAG
Zet het gezin in de zon
Vele gezinnen ontmoeten elkaar maar écht op
zondag. Pas dan wordt ieder met elkaars hebbe-
lijkheden gekonfronteerd. Vaak breken sluime-
rende ruzies dan plots echt door. Voor kinderen
uit gebroken gezinnen is het niet altijd prettig om
op zondag van de ene huishouding naar de ande-
re te moeten reizen. Hoeveel ouders van opgroei-
ende kinderen brengen de eerste uren van de
zondag wakend slapen door tot zoon- of dochter-
lief behouden met de wagen thuiskomt ? Wat
doe je op een regenachtige zondag met je kinde-
ren die uit verveling voortdurend met elkaar in
ruzie vallen? Verlangen tot het maandag is ? Of
proberen van die ondag een zon-dag te maken?

Danken
Willy Devos-Coeckelberghs Georgina, Obterre-
straat 21, Proven, danken al hun klanten voor het
vertrouwen dat zij gedurende 40 jaar in hun zaak
hebben gesteld.

Kerkelijk gehuwd in 1992
I. Menu Hans, Proven april
Vermandel Caroline, Tielt

2.Vandekerckhove Kurt, Heuvelland mei
Borrey Guyvonne, Proven

3.Top Pieter, Proven juni
Vandermeulen Chantal, Watou

17 juli4.Gokelaere Danny, Poperinge
Gruwez Krista, Proven

5.Vandevelde Rik, Roesbrugge
Notebaert Els, Proven

6.Cathry Patrick, Staden
Derycke Katrien, Proven

7.Top Kristof, Proven
Viane Valerie, Proven

8.Notebaert Peter, Proven
Vanpoucke Sofie, Kortemark

9.Veryepe Franky, Lo-Reninge
Croquette Sabrina, Proven

IO.Capoen Lieven, Pollinkhove
Gheldof Leen, Proven

11.Bulcke Stefaan, Merkern
Carpentier Monique, Proven

12.Parmentier Leo, Krombeke
Verlet Nathalie, Proven

5 aug.

7 aug.

29 aug.

31 aug.

12 sept.

19 sept.

23 okt.

31 dec.

K ••B. Gepensioneerden
Op donderdag 28 januari start het nieuwe kaar-
tersjaar 1993 voor arre leden in zaal St. Elooi.
Nieuwe leden zijn steeds welkom.

Bij schoenmaker Noël
Bolçknye.r oop vanafh~den tot 16 februari 1993.

De Volksvreugd Proven
Vooreerst wensen wij langs deze weg tot alle
inwoners van Proven te zeggen : "Dank u wel,
voor de steun en sympathie die we van u ontvin-
gen bij onze jaarlijkse rondgang met steunkaar-
ten."
Bij deze gelegenheid maken we ook bekend dat
we onze groep trommelaars en slagwerkers wen-
sen uit te breiden. Hiervoor is het niet noodzake-
lijk notenleer te kennen. Al wie een goed gevoel
voor ritme, een muzikaal oor heeft en ouder is
dan 10jaar kan meedoen.
Eens kennis maken verbindt u tot niets. Voor
meer informatie, neem contact op met Frans
Yde, Molendreef2, tel. 30.08.37.

KSJ Proven
Zaterdag gaan we met z'n allen naar Brugge !
Een speciale sloebemamiddag waarbij ook de
kastaars een bezoek brengen aan de oude stad.
Vertrek om 13 u. stipt. 60 fr. voor de bus! Terug
om 17.30 u.
Vrijdagavond: samenkomst voor de leiding.

Vrije Basisschool Proven
Op zaterdag 20 en zondag 21 februari wordt er in
de zaal St.-Jozef opnieuw gekaart voor Beau-
voordse pannekoeken, dit ten voordele van onze
Provense Basisschool.
De leerlingen komen U kaarten aanbieden :
voor 40 fr. en 3 voor 100 fr.

Al 67 keren gevraagd
Om verder zulke vragen niet meer te moeten
beantwoorden, laat de pastoor van Proven U
weten, dat hij nog niet ontslagnemend is.

Mich. Ollivier



PRIESTER VAN DIENST (31 jan. tot 6 feb.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (30-31 jan.) tel. 30.06.37
Veearts Vulsteke (31 jan.) tel. 33.41.17
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54

VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A: Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 - 300.325

Vrijdag 29 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 januari
17 u. 4' Gez. ó-wekenmis v. Henri Scharre,
wedn. v. Martha Bourrée
Zondag 31 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Gerda Dewickere, echtgte.
v. Mamick Parrein vw, de geburen
Maandag 1 februari
8 U. H. mis V.over!. ouders
Dinsdag 2 februari - O.L.V. Lichtmis
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot
Woensdag 3 februari
8 U. H. mis V.over!. ouders en fam.
Donderdag 4 februari
8 U. H. mis V.over!. echtg. en vader
Vrijdag 5 februari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 februari
17 U. 5' Gez. ó-wekenmis V.André De-
graeve, wedn. V.Rachel Devos
Zondag 7 februari
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
JO U. Gez. mis V. Valère Lebbe, wedn. V.
Maria Neuville vwode geburen.
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Tot kind Gods gedoopt
Thijs Vanbecelaere, Z.V. Kris en Nadine Ver-
donck, Obterrestraat 10, Proven.

Beste verloofden
Jullie zijn ongetwijfeld druk in de weer om je
huwelijksfeest voor te bereiden. Jullie willen
kost wat kost die dag zien slagen tot in de
details. Jullie sparen ook geen tijd en geen moei-
te om de nieuwe woonst gezellig in te richten en
ze een persoonlijk gezicht te geven. Die inspan-
ning schept vreugde en geluk. Jullie verlangen
zeker ook dit geluk in de toekomst te bewaren.
Daarom hopen wij dat jullie ook geen moeite
zullen sparen om aan het belangrijkste van alles,
DE RELATIE, te werken. Een mooie huwelijks-
dag en een mooi huis zijn geen garantie voor een
gelukkig huwelijksleven. Een geslaagd huwelijk
is wel mogelijk als men van in het begin af aan
wil bouwen aan de relatie. Jullie denken wel-
licht, "dat doen wij al spontaan".
Wij wensen jullie daarom van harte proficiat.
Maar hoe jullie verder kunnen werken aan de
relatie, morgen en overmorgen, daar kunnen
mensen met meer ervaring je in helpen. Wij
weten dat jullie tijd kostbaar is. Toch durven wij
oproepen om deel te nemen aan de een of andere
verloofdenontmoeting. Een ploeg mensen staan
voor jullie klaar. Gebruik die kans en wees er
samen gelukkig om. De relatie, daar gaat het
toch om of niet?
Verloofdenzondag : zondag 7 maart van 9.30-
17.30 u. in zaal Parsival te Westouter.
Verloofdenavond : vrijdag 30 april van 19 tot
22 uur. BLO-zaal, Rekhof, Poperinge.

Kapsalon Rita
Kapsalon Rita verhuist van de Couthoflaan naar
de Obterrestraat 49C. Om de klanten beter te die-
nen, gaat de gans vernieuwde zaak open op dins-
dag 2 februari.
Iedereen is van harte welkom, liefst na afspraak
op tel. 057/30.15.54.

Broeder Laurent
"Om bij God te zijn
is het niet nodig
de hele dag
in de kerk te zitten.
We kunnen van ons hart .
een bidplaats maken
om zo nu en dan
(ik voeg erbij: met een klein gebedje)
even met God samen te zijn,
met een hart dat bemint."

Hutsepotavond in herberg Canada
Wanneer? Vrijdag 29 januari, vrijdag 12 en 19
februari vanaf 18.30 U. voor de mensen die graag
vroeg eten. U mag natuurlijk ook later op de
avond komen.

U krijgt: Hutsepot naar hartelust met één var-
kenskotelet, één schelle van de zeuge en één
boereworst.
Prijs: 300 fr.
In Uw voordeel! Reserveer Uw plaats op voor-
hand, dan krijgt U er nog één Kerelsbier gratis
bovenop.
Deze aktie gaat door ten voordele van de kaar-
tersclub ! Het bestuur en de leden danken U.
Reservaties : tel. 057/33.44.75 of in Herberg
Canada, Canadaweg 44, Proven.

K.S.J. Proven
Zaterdag is er voor iedere K.SJ.'er een gewone
aktiviteit van 13.30 U. tot 16.30 U. in ons lokaal.
Vrijdagavond samenkomst voor de leiding.

't Is te 10.30u.
Dus is er een verandering van uur voor de
Plechtige Kommunie en Vormsel te Proven op
zondag 23 mei 1993.
Het is niet te 8.30 U. zoals eerst vermeld werd.
Maar wel te 10.30 U. op zondag 23 mei. Door
omstandigheden is het uur voor Proven veran-
derd naar 10.30 u.

Spreuken en gezegden
I. "De mens is de medicijn voor de mens."
2. "Verdraagzaam zijn is moeilijker dan ver-
draagzaamheid preken."
3. "De Kerk is geen verzameling van volmaak-
ten, maar de gezinswoning van alle verloren kin-
deren."

Gebed van een bejaarde uit het boek der
psalmen
o God, bij U kom ik schuilen.
Gij zijt voor mij als een rotswoning, een vesting.
Want Gij zijt mijn hoop, mijn toeverlaat vanaf
mijn jeugd.
Op U steun ik, vanaf mijn geboorte,
Gij zijt mijn helper, vanaf de moederschoot.
Mijn mond is vol lof voor U.
Verwerp me niet, nu ik oud word,
Verlaat mij niet, nu mijn krachten begeven.
Ik blijf steeds op U vertrouwen
en breng U altijd meer lof.
Mijn mond moet uw gerechtigheid prijzen
want zij is zonder maat.
God, vanaf mijn jeugd hebt Gij mij onderricht.
Wil mij, niettegenstaande mijn ouderdom en
grijsheid, niet verlaten, 0 God.
Zo hoog als de hemel is uw gerechtigheid.
Gij hebt grote dingen gedaan, God.
Wie is als Gij?
Ik heb tegenspoed gekend en moeilijkheden,
maar Gij zult mij eenmaal doen verrijzen.
Dan zal ik U loven bij harpspel.
Ik zal U bezingen bij het spel van de lier.
Mijn lippen gaan juichen
als ik voor U psalmen ga zingen.
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Tot kind Gods gedoopt
Malvina Dever, d.v. Michel en Paula Quaghebeur,
Blekerijweg 54, Proven.

Behoort eveneens tot de kerkelijk
gehuwden in 1992
Albert Elslander, Proven en Marleen Bauw,
Westouter, 22 juni '92 (door vergetelheid niet
in de vorige lijst vermeld - verontschuldiging).

PRIESTER VAN DIENST (van 7 tot 13 febr.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge tel. 30.03.74

KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89

GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (6-7 febr.) tel. 30.06.47
Veearts Busschaert (7 febr.) tel. 44.53.63
Apoteek Darras - Alveringem Inderdaad
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 De ouderavond van KU Proven is weer in
VERPLEEGKUNDE: zicht. Ook dit jaar zal het de moeite waard zijn
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere) om onze grappen, sketches, volksdansen, play-
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) back, ... bij te wonen.
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) Wij verwachten U op zaterdag 6 februari om

20 u. in zaal Sint Elooi te Proven of op zondag~KuI~NuE~SllI~T~HEllÄR~AöLP~IE~' ~~Nm
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58 7 februmtiln:1e-paroclrieZlrlrtle-Krombeke om
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54 19.30 u. Tot dan.
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.1 1

BRANDWEER
tel. 300.348 - 333.020 - 300.325

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

Zaterdag 6 februari
17 u. 5' Gez. 6-wekenmis v. André
Degraeve, wedn. v. Rachel Devos

Zondag 7 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Valère Lebbe, wedn. v.
Maria Neuville vwo de geburen

Maandag 8 februari
8 U. H. mis V. over!. echtgte. (c'B.)

Dinsdag 9 februari
8 U. H. mis v. over!. ouders en familie

Woensdag 10 februari
8 U. H. mis V. over!. fam.

Donderdag 11 februarl- O.L.V. v, Lourdes
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, uit dank.

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

Zaterdag 13 februari
17 U. l' Gez. 6-wekenmis V. Cam iel Carpen-
tier, wedn. v. Maria Maerten

Zondag 14 februari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Gerda Dewickere,
echtgte. V. Mamick Parrein ..

Huwelijksaankondiging
Kurt Liebert van Poperinge en Marjan
Delmaere, Molenwalstraat 3, Roesbrugge
(parochie Proven).

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 28 januari. 80
deelnemers, 15 wonnen 3 partijen: Berten G.
334 ; Delerue R. 333 ; Busson M. 307 ;
Vandecaveye R. 305 ; Ryon G. 293 ; Nuttens
J. 289 ; Deraeve M. 272 ; Pacco M. 272 ;
Hommez Z. 264 ; Ramon A. 262 ; Busschaert
C. 246 ; Camerlynck A. 246 ; Depuydt I. 232 ;
Vercruysse M. 216 ; Brysbaert G. 215.
Volgende kaarting op donderdag 11 februari.

K.V.L.V.
Maandag 8 februari om 13.30 U. gaat in zaal
St. Elooi de algemene vergadering door voor
alle leden. Johan Vandezande komt spreken
over "Geldkwesties met kinderen".
We hopen dat dit onderwerp je aanspreekt, dat
we je mogen verwelkomen op de interessante
en tevens aktuele vergadering.

Voor allen die hun dienstplicht
vervullen.
Wim Devooght
Kurt Lermytte
Tony Lefevere
Franky Saint-Machin
Dat zij niet verbitterd zijn omdat zij nog moes-
ten binnen gaan. Maar dat ze dankbaar mogen
blijven voor de mensen die voor hen iets bete-
kenen.

Laten we ook tot onze soldaten zeggen :
Bedankt.

Nieuwe pastoor te Krombeke
Op woensdag 27 januari '93 werd E.H. Jules
Lamote, pastoor van Roesbrugge door Mrg. De
Bisschop benoemd tot pastoor van de St.
Blasiusparochie te Krombeke. De aanstelling
van de nieuwe herder te Krombeke door de
Zeereerw. Heer Deken van Poperinge heeft
plaats op zondag 20 februari '93. We wensen
de nieuwe pastoor veel heil en zegen.

K.S.J. Proven
Er is dit weekend geen aktiviteit voor de leden.
De leiding gaat zondag naar Kortrijk.
Afspraken hierrond op de vergadering van vrij-
dagavond.

Bloedinzameling
Op donderdag 18 februari '93 heeft een massa-
le bloedinzameling plaats voor alle inwoners
van Proven. Deze kollekte wordt gehouden in
zaal St. Elooi van 18.30 u. tot 20.30 U.

Om even na te denken
!.Jezus Christus zegt met: dat is een publieke
zondares, een prostituée die voor altijd in
haar ondeugd is verstrikt. Hij zegt: zij staat
dichter bij het rijk Gods dan zij die zich vast-
klampen aan hun rijkdom, hun deugd of hun
kennis.

2. Hij zegt niet : hoed u voor die overspelige
vrouw. Hij zegt : ik veroordeel u niet. Ga
heen en zondig niet meer.

3. Hij zegt niet: die daar mijn mantel zoekt aan
te raken is een hysterisch persoon. Hij luis-
tert naar haar en schenkt haar genezing.

4.Hij zegt niet: ze is bijgelovig, die oude
vrouw die haar penning in de offerkist steekt
voor de werken van de tempel. Hij zegt dat
ze iets buitengewoons doet en dat haar
belangeloos gebaar navolging verdient.

5.Hij zegt niet: die kinderen zijn maar klein
grut. Hij zegt : laat ze tot mij komen en
tracht op hen te gelijken.

6. Hij zegt niet: die honderdman maakt deel uit
van de bezettende macht. Hij zegt: in heel
Israël heb ik zo'n geloof niet gevonden.
Hij zegt niet : Die schriftgeleerde is maar
een stuk intellectueel. Hij opent voor hem de
weg naar een geestelijke hergeboorte.

7. Hij zegt niet: dat individu is een boosdoe-
ner. Hij belooft hem : vandaagt zult ge met
mij zijn in het paradijs.

8.Hij zegt niet: die Judas zal nooit iets anders
zijn dan een verrader. Hij omhelst hem en
spreekt hem aan met: vriend.
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moet-ing. Een dag waarop niets moet, maar alles
kan en mag. Een dag om er te zijn voor mekaar :
als gezin, familie, buurt, parochie.

Huwelijksaankondiging
Patriek Bustraen, Obterrestraat 24, Proven en
Katrien Delhaye, Deken De Bolaan 149,
Poperinge.

Kaarten voor de schooljeugd
Te Proven wordt op zaterdag 20 en zondag 21
februari gekaart ten voordele van de plaatselijke
Vrije Basisschool.
Op zaterdagavond vanaf 19 u. en op zondag tus-
sen 10.30 u. en 13 u. en vanaf 17 u. worden de
kaarters verwacht in zaal St.-Jozef nabij de
school. De winnaars krijgen een pakje lekkere,
verse Beauvoordse pannekoeken. Ook de niet-
kaarters zijn er van harte welkom.
Er is ook doorlopend een reuze-enveloppetrek-
king met tal van prijzen.
De opbrengst komt volledig ten goede van de
Proven se schooljeugd.

In de Heer ontslapen
- Blanche Verlet, wed. van Albert Elslander,
overl. te Poperinge op donderdag 4 februari '93
in de leeftijd van 88 j. en die op woensdag 10
februari '93 om 10 u. te Proven werd begraven.
- Albert Debeer, z.v. wijlen Jules en Ida Pattyn,
overl. te Poperinge op vrijdag 5 februari '93 in de
leeftijd van 78 j. en die op donderdag II februari
'93 om 10.30 u. te Proven wordt begraven.

PRIESTER VAN DIENST (14 tot 20 feb.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GE EESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (13-14 feb.) tel. 38.82.71
Veearts Vandenberghe (14 feb.) tel. 38.81.60
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere) De Noomtjes nodigen uit
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) De Noomtjes nodigen heel Proven en omstreken
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) uit op hun jaarlijkse hutsepot en dit op 13 febru-
KINESITHERAPIE : ari '93.
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58 Plaats van het gebeuren: Sint-Elooi. Prïs : 250
ArPareyn (ook pedicure);' retr: 3>dOT.ft03'1·.-<ni~----i<fr-'-'.'-'='---"-- -
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 Dit gastronomisch menu gaat door t.v.v. het
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 - 300.325 Provens kultureel leven met ondermeer : de

loopwedstrijd, een namiddag voor de derde leef-
tijd, cijfers en letters, de grootste barbecue aller
tijden en tal van kleinere aktiviteiten.
Ook aan huis bestelling (tel. 057/ 30.04.83).

K.S.J. Proven
Zaterdag van 13.30 u. tot 16.30 u. is er weer kin-
derpret te beleven bij ons lokaal. Gewone aktivi-
teit dus!
Vrijdag, leiderskring ! K.V.L.V.

Agra: stress in land- en tuinbouw.
Door de heer Jan Goddyn, psycholoog, op dins-
dag 16 februari om 13.30 u. te Poperinge in "De
Kring", Burg. Bertenplein 7.

Geluidshinder
Ons milieu is bezoedeld door geluidshinder.
Lawaai overal : Buiten: wagen, radio, TV,
muziek, geschreeuw. Maar ook in ons hart : tal-
loze gevoelens, driften en verlangens schreeu-
wen om ter luidst en vervreemden mij van mijn
diepste ik. Voor mijn geestelijke gezondheid, om
de Heer te horen, moet ik het stil maken.
Ik kan in deze Advent eens naar de Kerk gaan
om in de H. Mis of in een stil moment te waken
bij de Heer. Ik kan thuis de radio en TV afzetten,
's morgens en vooral 's avonds een moment van
stilte en gebed in acht nemen, alleen of samen
met het gezin.
"Min de stilte in uw wezen
min de stilte die bezielt,
zij die alle stilte vrezen
hebben nooit in 't hart gelezen,
hebben nooit geknield."

Vrijdag 12 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot uit dank
Zaterdag 13 februari
17 u. IC Gez. ó-wekenmis v. Camiel
Carpentier, wedn. v. Maria Maerten
Zondag 14 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert
Vandenbroucke, echtg. v. Julia Samyn
Maandag 15 februari
8 u. H. mis v. over!. broer (M.D.)
Dinsdag 16 februari
8 u. H. mis v. bijz. over!. (M)
Woensdag 17 februari
8 u. H. mis v. over!. echtgte. en moeder
(CB)
Donderdag 18 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz. int.
Vrijdag 19 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 februari
17 u. Gez. jaarmis v. David Lefevere, z.v.
Jacques en Gisèle Goudenhooft
Zondag 21 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Wyffels, echtg.
v. Maria Decaesteker

Ziekenzorg - e.M. Tombolabiljetten
Zoals ieder jaar organiseert Ziekenzorg e.M.
ook nu weer een grote tombola.
De grootste prijzen zijn: een Volkswagen Passat
en 21 Volkswagens Polo. Zeker de moeite waard
om een biljet te kopen!
Te bekomen bij alle bestuursleden alsook in het
e.M.-lokaal bij Gilberte Dever. Het bestuur.

(Adema van Schel tema)Enkele spreuken en gezegden.
I. Wat voor de vogel de kracht van zijn vleu-

gels is, is voor de mens de vriendschap.
2. Niet te weinig tijd hebben we, maar we ver-

spillen er te veel.
3. Vier dingen komen niet terug: het gesproken

woord, een afgeschoten pijl, het voorbije
leven, en een verzuimde gelegenheid.

4. Zich veranderen kan niemand, zich verbete-
ren wel.

Wat heb ik onthouden van de heilige
broeder Mutien ?
I. Groot in de kleine dingen van iedere dag :

klokkeluider, de kaarsen aansteken, surveil-
lant op de slaapzaal en op de speelplaats,
meegaan met de studenten op wandeling, de
muzieklessen en tekenlessen voorbereiden,
catecheseles geven in de dorpsschool. Alles
deed hij nauwkeurig en plichtsgetrouw met
de glimlach.

2. Een man van gebed : ze noemden hem : "de
broeder die altijd bidt" of ook' nog "de bid-
der". Dat deed hij met vertrouwen en geduld.
Geduld is één van de schoonste kanten van
het gebed.

3. Een apostel voor de leerlingen : nooit boos,
niemand afsnauwen, altijd tendienste, veel
geduld en steeds opnieuw aanmoedigen.

H. Broeder Mutien, bid voor ons.

Moeten of ont-moeten
ont-moet-ing
In ons taalgebruik is het werkwoord "moeten" in.
We moeten eten, moeten werken of studeren,
moeten uitgaan, moeten naar de mis gaan. Van
doen waar je zin in hebt, is de dag van vandaag
blijkbaar geen sprake meer.
Alles is blijkbaar vooraf geprogrammeerd.
Vandaar dat we in het jaar van de zondag de
zondag willen herwaarderen tot een dag van ont-

Tot kind Gods gedoopt
Simon Vulsteke, z.v. Marc en Katrien Tack,
Roesbruggestraat 6, Proven.



PRIESTER VAN DIENST (v. 21 tot 27 feb.)
E.H. Decadt, pastoor Haringe tel. 30.06.09
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (20-21 feb.) tel. 42.27.91
Veearts Goethals (21 feb.) tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 4O.00~11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 - 300.325

Vrijdag 19 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 februari
17 u. Gez. jaarmis v. David Lefevere, z.V.
Jacques en Gisèle Goudenhooft
Zondag 21 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
la u. Gez. jaarmis v. Albert Wyffels, echtg.
v. Maria Decaesteker
Maandag 22 februari
8 u. H. mis v. bijz. over!. (M.V.)
Dinsdag 23 februari
8 u. H. mis v. over!. broer (M.D.)
Woensdag 24 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz. int.
Donderdag 25 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 26 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Achiel Boury - Borra
Prudenee
Zondag 28 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Desomer,
echtg. v. Martha Quaghebeur en over!.
familie

Kaarten voor de schooljeugd
Dit weekend is er weer Beauvoordse pannekoe-
kenkaarting ten voordele van de Proven se
schooljeugd. De kaarting vindt plaats in zaal
"Sint-Jozef" op zaterdag 20 februari vanaf 19 uur
en op zondag 21 februari tussen 10.30 en 13 uur
en vanaf 17 uur.

Ons
Parochieblad
Proven
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Er is ook enveloppentrekking met tal van waar-
devolle prijzen. Voor de kinderen worden er
doorlopend teken- en animatiefilms vertoond.

K.B. Gepensioneerden - Hobbyc1ub
Alle leden worden verwacht op dinsdag 23
februari. Diegenen die Perlé nr. 5 hebben, breng
het mee, ook ter plaatse verkrijgbaar. We maken
een mooi handwerkje.

De Canadakaarters
Op vrijdag 19 februari vanaf 18.30 u. of later op
de avond, gaat de derde en laatste hutsepotavond
door ten voordele van de kaartersclub.
U krijgt: hutsepot zoveel als U wenst, met een
kotelet, een worst en een schelle van de zeuge en
een Kerelsbier. Prijs: 300 fr.
Het bestuur en de leden danken iedereen die tot
het sukses van de eerste twee hutsepotavonden
hebben bijgedragen.
U kunt nog steeds reserveren op tel. 33.44.75 in
herberg Canada !

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van II februari. 68 deel-
nemers. 10 wonnen 3 partijen : Busschaert J.
416, Goussey A. 412, Depuydt I. 365, Claeys M.
354, Yandecaveye R. 348, Delerue R. 348,
Memhout M. 318, Butaye M. 314, Depuyper M.
295, Vandaele M. 274. Volgende kaarting op
donderdag 25 februari.

B.G.J.G.
De plaatselijke afdeling van" De Bond" organi-
seert opnieuw een lessenreeks " Koken voor
mannen ". Vorig jaar startten we met dit initiatief
en het werd een reuze meevaller. Dit jaar koken
we in Sint-Elooi op donderdagen 25 februari, 4-
18-25 maart en we houden een afsluitend feestje
met de dames op zaterdag 3 april. We roeren in
de potten van 19.30 u. tot 22 u.
Deelname in de organisatiekosten : 400 fr. per
persoon (niet-leden : 600 fr.). Kosten voor
gebruikte grondstoffen worden verdeeld onder
de deelnemers. Inschrijven en betalen bij Frans
Yde vóór 22 februari.
Slechts de eerste 15 kunnen van deze unieke
kans genieten!!

KSJ Proven
Zaterdag vanaf 13.30 u. gaan de sloebers op
zoek naar het Grote Spelenboek.
De kastaars zullen heel wat wijzer huiswaarts
trekken om 16.30 u. na de Super Quiz met prij-
zen.
We vragen dat ieder lid steeds het uniform zou
dragen, d.W.Z.het sjaaltje om de hals.
Leiding komt vrijdagavond om 19 u. samen.

Woensdag 24 februari - Aswoensdag
Aswoensdag is de eerste dag van de 4O-daagse
vasten. Op die dag kunnen we ons in de winter-
kapel laten tekenen met as en kunnen we probe-
ren 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 dienen 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 schrift-
woord ter overweging. Op de keerzijde informa-
tie en teksten die tot nadenken stemmen. Ieder
jaar in de vasten wordt zo'n kalender dankbaar
aanvaard en met aandacht gelezen.

Hoe de vastenkalender gebruiken?
Nogal eens blijft het gebruik van de "vastenka-
lender" tot de dagspreuk beperkt. Maar voor wie
wil, steekt er ook de kans in om elke dag een
kleine huisliturgie te houden. Vijf minuutjes, bij-
voorbeeld bij het begin van het avondeten, zijn
daarvoor voldoende.

We zitten met z'n allen aan tafel. We beginnen
met een kruisteken. Er wordt een kaarsje aange-
stoken.

Een van de kinderen neemt de vastenscheurbun-
del en leest hardop de spreuk.

Samen vragen wij ons af wat die spreuk wil zeg-
gen, wat zij voor ons betekent, wat er achter
steekt, enz.

Kleine kinderen kunnen vertellen wat zij op de
foto zien. Zij illustreert de dagspreuk. Zien we
het verband ?

Dan leest vader of moeder het schriftwoord. Het
komt uit de liturgie van de veertigdagentijd en
staat los van de dagspreuk en de foto. We gaan
na wat het te maken heeft met de veertigdagen-
tijd en wat het voor ons kan betekenen.

We spreken af wat we met ons gezin concreet
kunnen doen, of we gaan na wat we van onze
vroegere voornemens hebben terecht gebracht.

We eindigen met een kort gebed, mogelijk uit de
"Gebeden bij de vastenscheurbundel", of
gewoon een Onze Vader, en daarna een kruiste-
ken. Smakelijk.

Vluchten kan niet meer ...
Velen van de ouderen onder ons hebben het zelf
nog meegemaakt : de paniek toen de Duitsers
kwamen, het dreigende gebrom van de vliegtui-
gen, het suizen van de vliegende bommen. De
lange weg naar Frankrijk, te voet, met de fiets,
met paarden- of hondenkar.
De onzekerheid, de angst. De dankbaarheid om
een bord soep, om een hooizolder voor de nacht,
om een kan melk voor een ziek kind.

Een vluchteling is ook maar een mens...
Niemand vlucht voor zijn plezier. Niemand laat
zomaar have en goed, familie en vrienden achter.
Vluchtelingen zijn vaders en moeders, zonen en
dochters. Mensen zoals u en ik die liever leven
dan sterven en die het beste willen voor hun kin-
deren.

DEEL BROEDERLIJK
VOOR VLUCHTENDE

VADERS EN MOEDERS.



PRIESTER VAN DIENST (v. 28 febr tot 6 ma.)
E.H. J. Lamote, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (27-28 feb.) tel. 30.00.72
Veearts Vulsteke (28 feb.) tel. 33.41.17
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dèkersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 - 300.325

Vrijdag 26 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Achiel Boury -
Borra Prudenee
Zondag 28 februari - I' zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
JO u. Gez. jaarmis v. André Desomer,
echtg. v. Martha Quaghebeur en over!.
familie
Maandag 1maart
8 u. H. mis v. over!. echtgte. en moeder
(BE)
Dinsdag 2 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. en H. Rita
Woensdag 3 maart
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius
Donderdag 4 maart
8 u. H. mis v. over!. broer (M.D.)
Vrijdag 5 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 maart
17 u. Gez. jaarmis v. André Top, echtg. v.
Elisabeth Vandenberghe
Zondag 7 maart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
JO u. Gez. jaarmis v. Prosper Gheldof -
Verhille Adrienne en over!. dochter.

Tot kind Gods gedoopt
Klaas en Sander Debacker, zoontjes van Jan en

Ons
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Kristien Fieu, Obterrestraat 57, Proven.

Kaas- of aardappelkrokettenkaarting
Naar jaarlijkse gewoonte houeen de
Eekhoutvrienden hun kaarting op zaterdag 6 en
zondag 7 maart in de zaal St.-Elooi. De zater-
dag vanaf 19 u., de zondag van 10 tot 13 u. en
vanaf 17 u.
Ondertussen is er weer een prachtige prijs te
winnen met de schatting.

De Eekhoutvrienden.

Je tijd nemen - rustig!
Lekker lang slapen of vroeg uit de veren.
De mis niet missen of ben je zaterdag al
geweest?
Koffie en taart thuis of zelf bij oma op bezoek.
Een kaartje leggen in de club of aperitieven
met de buren.
Het gras afmaaien op zaterdag en de strijk
laten voor maandag.
Een rondje met de fiets of fileschuiven naar de
kust.
Je beste pak of slobbertrui.
Gezellig kokerellen of samen een etentje uit.
Verdiende rust of toch werken als dienst.
Zoete inval voor Jan en alleman of de telefoon
laten rinkelen.
DE ZONDAG ZO'N DAG!

De eigenlijke grootheid bestaat
in de hulp aan de kleinen.

K.S.J. Proven
Zaterdag van 13.30 u. tot 16.30 u. gewone
aktiviteit voor de sloebers en duisternisspelle-
tjes voor de kastaars.
Leiding: vrijdag 18.30 u.

Vluchten kan niet meer!
Vluchten •.•
Alles achterlaten, niet weten waarheen;
niets meer hebben, niemand meer zijn;
nergens meetellen, nergens echt welkom zijn ...
Voor miljoenen mensen is dit de bittere werke-
lijkheid. Armoede, honger, oorlog, achtervol-
ging ... jagen hen op de vlucht naar een buur-
land, of verder naar Europa of Amerika. Op
zoek naar een nieuw bestaan.
Elke dag worden we ermee geconfronteerd.
We zien beelden op TV, politici leggen verkla-
ringen af, we ontmoeten vluchtelingen in eigen
stad. Daarom koos Broederlijk Delen dit aktu-
ele thema:
"VLUCHTEN KAN NIET MEER!"

Cambodja
Het dekenaat Poperinge, dus ook Proven,
steunt dit jaar twee projecten in Cambodja. De
bloedige oorlog in dit land - met het schrikbe-
wind van Pol Pot en de Rode Khmer, en de
bezetting door Viëtnam - is officieel voorbij.

Maar de littekens van de voorbije twintig jaar
zijn nog overal zichtbaar. De meeste mensen
sloegen op de vlucht, of werden vermoord.
Eén Cambodjaan op 236 heeft een amputatie
ondergaan.
Het eerste project is een trainingscentrum voor
gehandicapte Cambodjanen die willen terugke-
ren naar hun land. Ze leren er technische vaar-
digheden aan om zo hun reïntegratie in de
gemeenschap gemakkelijker te maken. Het
tweede project omvat een vormingscentrum
voor vrouwen.
Door twintig jaar oorlog moet 1 op 3 gezinnen
het stellen zonder volwassen man; de verant-
woordelijkheid van de Cambodjaanse vrouwen
is dus bijzonder zwaar.
Het programma besteedt vooral aandacht aan
het verhogen van de voedselproductie en aan
de gezondheidszorg.
We hopen op een betere toekomst voor deze
mensen!

Kalender
Dinsdag 2 maart, 20 uur:

kapel College
bezinningsavond rond Broeder iijk
Delen

Dinsdag 9 maart, 20 uur:
feestzaal College
Mgr.Vangheluwe
"De zondag, een dag om te leven"

Dinsdag 16 maart, 20 uur:
feestzaal College
Geert Dedecker
"Op stap naar Pasen !"

Zondag 4 april, 12 - 13 u. :
refter College
sober maal

De vrije basisschool Proven bedankt
De direktie en het onderwijzend personeel dan-
ken u, ouders, familieleden, vrienden en sym-
pathisanten voor uw aanwezigheid op onze
kaarting. Aan u is het groot succes en welsla-
gen te danken. Meteen een bijzondere dank
voor die mensen die de bediening verzorgd
hebben en voor alle handelaars die de tombola
mogelijk maakten. De opbrengst van deze
kaarting zal gebruikt worden in dienst van
onze leerlingen.

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

Vastenkalender 1993 te Proven
is reeds ten huize besteld. Die kalender is een
gids op de weg naar Pasen. Scheur iedere dag
een blaadje af en lees.
"Veel beloven en weinig geven, laat de arme in
armoe leven."
"Het zijn niet de kijkers die doelpunten
maken."

/



PRIESTER VAN DIENST (v. 7 tot 13 maart)
E.H. Ollivier, pastoor Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (6-7 maart) tel. 30.15.55
Veearts Busschaert (7 maart) tel. 44.53.63
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel-ïook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 - 300.325

Vrijdag 5 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 maart
17 u. Gez. jaarmis v. André Top, echtg. v.
Elisabeth Vandenberghe
Zondag 7 maart - 2' zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
lau. Gez. jaarmis v. Pro sper Gheldof -
Verhille Adrienne en overl. dochter
Maandag 8 maart
8 u. H. mis v. overl. broer (M.D.)
Dinsdag 9 maart
8 u. H. mis voor overl. broer (A.D.)
Woensdag 10 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 11 maart
8 u. H. mis v. overl. ouders
Vrijdag 12 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg.
v. Maria Deberdt
Zondag 14 maart - 3' zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps -
Gesquière Inna en overl. zoon Daniël.

Wat is er beter?
"Je zet je beter een uur in voor je medemensen,
dan je te gaan zitten vervelen in de kerk. Wat
doen sommigen die iedere zondag naar de mis
gaan voor de anderen ?" Een vaak gehoord
verwijt. Die mensen wijzen er ons op dat je
God niet kan liefhebben zonder je naaste te
beminnen. Echt pratikeren is vieren op zondag
en geloven op maandag ! De wekelijkse zon-

Ons
Parochieblad
Proven
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dagseucharistieviering moet een krachtbron
zijn van waaruit wij ons tijdens de week inzet-
ten voor de anderen.

Vriendenmaal zondag 14 maart
Het bestuur van de missiekring nodigt alle
missievrienden en Derde Wereldsympathisan-
ten uit om aan te zitten aan het Vriendenmaal
in de eetzaal van het College, ingang Deken
De Bolaan. Al vanaf 11.30 u. kun je, gezellig
bij mekaar, genieten van een eenvoudig etentje
Karbonaden met frieten en een lekker gebak-
je ... dit alles voor de prijs van:
350 fr. voor volwassenen
200 fr. voor kinderen
Uw meeleven en financiële steun betekenen
een enorme bemoediging voor onze werkers te
velde die het momenteel zeer moeilijk hebben.
Je leest het in de krant, je ziet het op de beeld-
buis. Zij blijven ter plaatse en helpen mensen
overleven en op weg zetten naar zelfredzaam-
heid. Zij zijn een teken van hoop voor vele
mensen die snakken naar bevrijding en gerech-
tigheid. We laten hen niet los ...
Graag vooraf inschrijven of kaarten aankopen
bij:
Jan en Lutg. Claus, Boeschepestraat 70 (tel.
33.53 ..:Ht
Alice Battheu, Priesterstraat 29 (tel. 33.43.04),
Maria Coutigny, Priesterstraat 14 (tel.
33.30.67),
Fr. Nouwynck, K. Reningelststraat 47 (tel.
33.60.89).

Een lichtgroen winterjasje
(vroeger reeds vermeld) bleef achter in de kerk
(voor jongen of meisje). Terug te bekomen in
de pastorie.

Broederlijk Delen Cambodja
Het dekenaat Poperinge koos dit jaar twee pro-
jecten in Cambodja, een land gelegen tussen
Thailand en Viëtnam. Na de onafhankelijkheid
van Frankrijk in 1953 kende Cambodja onder
het bewind van prins Silhanouk een relatieve
rust. Maar Silhanouk kreeg meer en meer
tegenstand, en in 1970 werd de macht overge-
nomen door een Westersgezinde regering. Dit
was het begin van een bloedige burgeroorlog,
die eindigde met een communistische overwin-
ning : de Rode Khmers met als leider Pol Pot
kwamen in 1975 aan de macht. De vier vol-
gende jaren waren gruwelijk. Cambodja werd
terecht "the killing fjelds" genoemd.
In 1979 viel Viëtnarn Cambodja binnen, een
bezetting die tien jaar duurde. Als in 1989
Viëtnam zich terugtrekt, staat de weg naar de
vrijheid open, en langzaam begint het socio-
culturele leven zich te herpakken.
En toch ... de Cambodjanen leven nog steeds in
angst. Ondanks het vredesakkoord van oktober
1991, is er nog geen echte vrede, leveren de
beruchte Rode Khmers nog regelmatig slag,
leven nog vele Cambodjanen in vluchtelingen-
kampen in Thailand.

Wat zei de verloren zoon?
De zoon zei:" Ik ben niet meer waard uw zoon
te heten." Maar de vader gelastte zijn knechts:

"Haal vlug het mooiste kleed en trek het hem
aan."
Ook nu worden mensen van alles beroofd,
door oorlog, door natuurrampen, door dieven
en onderdrukkers. Ze vluchten naar onze rijke-
re landen.
Hebben wij voor hen het mooiste kleed
klaarliggen ?

GEBRUIK UW VASTENKALENDER
BLAADJE PER BLAADJE

DAG PER DAG.
'T IS VOOR DE ARMEN

VOEDSEL - MEDIKATIE - KLEDING

Denk eens na: Wat is Vasten?
Vasten is :
eens in de lange rij gaan staan
van hen die honger lijden,
met minder door de dagen gaan,
niet altijd voor jezelve strijden.

Vasten is :
eens met minder tevreden zijn
en soms je iets ontzeggen
en ook al is het maar heel klein
er toch je hart in leggen.

Vasten is:
ook dienend in het leven staan
met Jezus' beeld voor ogen,
eens aan de kant van zwakken staan
en door hun lot bewogen.

Vasten is:
eens loslaten je eigen eer
en met de armsten delen
dan wordt de wereld weer
een woonplaats voor heel velen.

K.S.J. Proven
Zaterdag aanstaande van 13.30 u. tot 16.30 u.
werken we onze knutsel woede uit als voorbe-
reiding op het kamavalfeestje op zaterdag 13
maart.
Kleed je dus niet te mooi want verfvlekken
kunnen de pret bederven.
Leiding komt vrijdag om 18.30 u. samen!

Vormsel 1993
De vormselvoorbereiding start op dinsdag 16
maart.
We verzamelen jn de zaal Sint-Jozef. De bij-
eenkomst duur van 16.30 u. tot 18 u.

Vlaamse kerkdagen ?
Te Antwerpen. Over alles wat te maken heeft
met geloof, leven en kerk.
Op zaterdag 24 april en op zondag 25 april.
Per bus. Vertrek uit Poperinge om 8 u. Terug
thuis om 20 u.
Prijs: 350 fr.
U kunt er ook een uitstap van maken.
Uw naam opgeven in de pastorie.



PRIESTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 maart)
E.H. Decadt, pastoor Haringe tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (13-14 maart) tel. 40.01.92
Veearts Goethals (14 maart) tel. 30.02.67
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 - 300.325

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

Zaterdag 13 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg.
v. Maria Deberdt

Zondag 14 maart - 3' zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps -
Ghesquière Irma
Maandag 15 maart
8 u. H. mis t.e.v. St. Jozef

Dinsdag 16 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. uit dank voor wel-
doeners

Woensdag 17 maart
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (D.D.)

Donderdag 18 maart
8 u. H. mis v. over!. zuster (D.M.)

Vrijdag 19 maart - H. Jozef
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (l.T.)

Zaterdag 20 maart
17 u. 5' Gez. 6-wekenmis v. Henri Scharre,
wedn. v. Martha Bourrée

Zondag 21 maart - 4' zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. I'Gez. 6-wekenmis v. Albert Deprey,
echtg. v. Madeleine Lemahieu.

Ons
Parochieblad
Proven
22e Jaargang Nr. II 14maart 1993 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Vlaamse kerkdagen Antwerpen

De Vlaamse kerkgemeenschap viert in feest. De
Kerk van Vlaanderen heeft in het VERLEDEN
met veel TALENT het evangelie verkondigd en
de problemen van mens en samenleving aange-
pakt. Daarvan getuigt het netwerk van kerkel!jke
en christelijke werken. Dat mag dus eens gevierd
worden. Feesten brengt bovendien NIEUWE
TALENTEN samen die voor de TOEKOMST
nodig zijn. Met duizenden willen wij same~o-
men. Daartoe nodigen de bisschoppen ons UItop
de EERSTE VLAAMSE KERKDAGEN ANT-
WERPEN 23, 24 en 25 april.
De dekenij organiseert de inschrijvingen en het
vervoer per autocar.
Zaterdag 24 april en zondag 25 april vertrek te 8
uur, terug 20 uur. Prijs: 350 fr. autocar, plus 100
fr. deelnemingskaart. Het aantal kaarten voor het
grote feest in het Sportpaleis op zondag 25
april te 14 uur is beperkt.
Men kan nu reeds inschrijven bij de parochie-
priesters. Naam opgeven en betalen in de pasto-
rie tegen 17 maart.

K.B. Gepensioneerden

Uitslag VaD de kaarting van 25.februari. 81 deel-
nemers, 9 wonnen 3 partijen: Vercruyse M. 354;
Soenen D. 331 ; Vercruyse Maria 314 ;
Depuyper M. 297 ; Thoré E. 292 ; Deturck J.
290; Moncarey M. 279 ; Devroedt G. 278 ;
Claey B. 222.
Volgende kaarting op donderdag II maart.

Feestzaal Sint-Elooi

Verse kippebillenkaarting t.v.v. radioverbin-
dingsteam.
Vrijdag 12 en zaterdag 13 maart vanaf 19 uur.
Zondag 14 maart vanaf 18 uur.
Inleg 35 fr. Gratis tombola met inschrijvings-
kaarten.
Winnaars elk 2 kippebillen.
Inrichters :
Gruwez Luc, Baron Mazemanlaan 12, Proven
Swynghedauw Marc, Doornstraat 94, Poperinge.

Opmaak kermisaftiche

Verenigingen en herbergiers die met
Sinksenkermis een aktiviteit organiseren, gelieve
dit schriftelijk mee te delen aan de secretaris van
het feestcomité, Kris Rosseeuw, en dit vóór
einde maart.

Dank

Eekhoute dankt iedereen die ons steunde bij de
kaarting. De schatting was weer een voltreffer.
Niet minder dan 1098 fr. zat er in de bokaal.
Deze werd gewonnen door Frank Verdonck die
l.l 00 fr. geschat heeft. Van harte proficiat !

Broederlijk Delen - Financies

Een belangrijke pijler van Broederlijk Delen zijn
de geldinzamelingen. Vele vrijwilligers in scho-
len, parochies, verenigingen, ... zetten zich hier-

voor in. Dit gebeurt op de meest diverse manie-
ren : collectes in de kerk, sponsortocht, sober
maal, posterbeurs, giften via overschrijvingen,
spaarvarken in de klas, briefomslagen van deur
tot deur, ...
Deze inspanningen zijn een heuse karwei.
Gelukkig blijft de opbrengst bijzonder goed. In
1991 werd in heel Vlaanderen 229 miljoen frank
ingezameld; het bisdom Brugge was goed voor
64 miljoen. In onze eigen dekenij werd in 1992
2.587.000 fr. bij elkaar gebracht.
Broederlijk Delen is er trots op dat slechts 14 %
hiervan aan werkingskosten wordt besteed (druk-
werk, personeel, ...). De ingezamelde gelden
worden dan verdeeld over de tientallen projec-
ten, die door Broederlijk Delen nationaal werden
erkend. Wat er verder met het geld gebeurt,
wordt streng gevolgd en gecontroleerd. En dit
leert dat met deze gelden in de Derde Wereld
heel wat zinvolle en nuttige goede werken
gedaan worden.
De geldinzamelingen blijven dus een on~isbaar
element in de campagne. Ontvang hen die rond-
gaan voor Broederlijk Delen vriendelijk en mild.
Dank U.

De eerste omhaling van Broederlijk Delen
Zal gebeuren ten huize met omslagen, en dit
vanaf donderdag 25 maart tot en met donderdag
I april.
De medewerkers zullen U in die periode ten
huize een omslag aanbieden. Wil daarin de waar-
de steken, door U bepaald, voor voeding (brood -
melk), medikamenten en kleding. Dank U
oprecht.

Vormelingen 1993
Alle kandidaat-vormelingen weten ondertussen
dat de vormselplechtigheid doorgaat op zondag
23 mei te 10.30 uur. Op dinsdag 16 maart starten
we met de bijeenkomsten van de voorbereiding.
Iedereen wordt om 16.30 u. verwacht in de zaal
Sint-Jozef. Het einde is telkens voorzien voor
omstreeks 18 u.

Harmonie "De Volksvreugd"

Vrijdag 12 maart is er opnieuw voor iedereen
repetitie op de gewone uren.
De chef bereidt het lenteconcert voor dat door-
gaat op zondag 18 april op 17 uur.

Woord van Jezus Christus
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
"Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.
Oordeelt niet,
dan zult ge niet geoordeeld worden.
Veroordeelt niet,
dan zult ge niet veroordeeld worden.
Spreekt vrij
en gij zult vrijgesproken worden.
Geeft,
en u zal gegeven worden :
een goede, gestampte, geschudde en overlopende
maat zal men u in de schoot storten.
De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken."



PRIESTER VAN DIENST (v. 2) tot 27 maart)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74

KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89

GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (20-21 maart) tel. 38.87.55
Veearts Vandenberghe (2) maart) tel. 38.81.60
Apoteek Darras - Alveringem

TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54

VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Donderdag 18 maart
8 u. H. mis v. over\. zuster (D.M.)
Vrijdag 19 maart
8 u. H. mis v. over\. echtg. en vader (J.T.)
Zaterdag 20 maart
17 u. s- Gez. 6-wekenmis v. Henri
Scharre, wedn. v. Martha Bourrée
Zondag 21 maart - 4' Zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. l" Gez. 6-wekenmis v. Albert
Deprey, echtg. v. Madeleine Lemahieu
Maandag 22 maart
8 u. H. mis v. over\. broer (M.D.)
Dinsdag 23 maart
8 u. H. mis v. over\. broer (A.D.)
Woensdag 24 maart
8 u. H. mis v. over\. echtg. en vader
(D.D.)
Donderdag 25 maart
8 u. H. mis v. over\. broer (B.D.)
Vrijdag 26 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Maria Gruwez, echt-
gte. v. Henri Desmarey
Zondag 28 maart - Passiezondag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Gerda
Dewickere, echtgte. v. Mamick Parrein.

Ons
Parochieblad
Proven
22e Jaargang Nr. 12 21 maart 1993 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

VANAF VANDAAG
DONDERDAG 18 MAART

TOT EN MET
DONDERDAG 25 MAART
OMHALING TEN HUIZE

VOOR
BROEDERLIJK DELEN

Wellicht de laatste kans voor mij dit
jaar?
- Wat gij aan de minsten van de mijnen

hebt gedaan, dat hebt gij aan Mezelf
gedaan.

- De natuur heeft ons twee oren gegeven,
maar slechts één mond. Deel broeder-
lijk.

- Haat en onverschilligheid maken meer
slachtoffers dan kanker.

Huwelijksaankondiging
Bart De Kervel, Couthoflaan 13, Proven
en Ilse St-Germain, Westvleterenseweg
61, Poperinge.

Geboorte
Matthyas Femagut, z.v. Ludo en Brigitte
Dekester, Gravendreef 21, Proven (geb. te
Poperinge op 20 februari 1993).

K.B. Gepensioneerden
- Uitslag van de kaarting van 11 maart :

66 deelnemers, 11 wonnen 3 partijen :
Sticker L. 346 ; Cockelaere M. 344 ;
Vercruyce M. 340 ; Rommens G. 312 ;
Bustraen M. 308 ; Delerue R. 272
Claeys B. 262 ; Busson M. 254 ;
Deturck J. 254 ; Hommez Z. 249 ;
Lecomte J. 236. Volgende kaarting op
donderdag 25 maart.

- Graag nodigen wij alle leden uit op onze
jaarlijkse bezinningsnamiddag op dins-
dag 23 maart om 14 u. in zaal Sint-
Elooi. Het thema van deze bezinning is
"Tijd om mens te zijn met anderen."

Radioverbindingsteam
De inrichters danken alle medewerkers en
sympathisanten voor de geslaagde kaar-
ting in feestzaal Sint-Elooi.
Winnaars van de teerlingbak :
- Hesp (5, 585 kg) : Vandenabeele Dorine,
Stavele.
- Hespenworst (2,5 kg) : Vandromme
Lander, Proven.
Winnende inschrijvingsnummers :
100110311034106011111145
1164 1184 1204 1209 1232 1284

1342 1347 1367 1380 1382 1400
1402 1416 1466 1496 1506 1528
1537 1562 1604 1609 1648 1658
1765 1780 1783 1787 1804 1808
1841 1847 1852 1864 1923 1937
1977 1982 2010 2065 2088 2099
Prijzen af te halen bij Swynghedauw
Marc, Doomstraat 94, Poperinge, tot en
met 30 april 1993.

K.S.J. Proven
De komende twee zaterdagen houden we
een serieuze rustpauze na het karnaval-
feestje. Zaterdagnamiddag is er voor de
geïnteresseerden kinderkamaval in
Poperinge, Maeke-Blydezaa\. Met de KSJ
gaan we niet. Maar met het volgend
K.S.J.eetje zullen we meer weten i.v.m.
het kamp 1993. Mogelijks gaan we naar
Lokeren!

Je bent op de goede weg
als rijkdom en bezit, weelde en luxe niet
het einddoel van je leven zijn.
Je bent op de goede weg
als je bereid bent te delen met hen die
nauwelijks of niets te eten hebben.
Je bent op de verkeerde weg
als je meent dat je alleen gelukkig kunt
zijn wanneer je zoveel geld hebt dat je je
alles kunt permitteren.
Je bent op de verkeerde weg
als je het allemaal onverschillig laat, als je
emiet van wakker ligt dat één derde van
de wereldbevolking honger lijdt en in
ellende leeft.

Zeg nooit van je leven:
"Ik doe niet mee aan Broederlijk Delen",
want dat zou je je eerstdaags bitter kunnen
beklagen!

Giften van 1.000 fr, en meer
Hiervoor kun je een attest bekomen voor
aftrek van de belasting. Maar dan moet je
in je omslag voor Broederlijk Delen ook
een briefje steken met uw naam en adres
(alleen in geval je een attest verlangt).

De grote vraag van Jezus Christus
- Wat hebt u gedaan voor uw mede-

mens?
- Ben je een goede dienaar ?
- Gebruik a.u.b. uw gezond verstand!
- Wie de arme dient, dient God.

In de naam van Jezus Christus

vraag ik a.u.b.,

geef mild aan Broederlijk Delen.

Moge God het u lonen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 28 ma. tot 4 apr.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89

GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (27-28 maart) tel. 30.03.38
Veearts Vulsteke (28 maart) tel. 33.41.17
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54

VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHER-m"IE: -
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 - 300.325

Vrijdag 26 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Maria Gruwez, echt-
gte. v. Henri Desmarey
Zondag 28 maart - Passiezondag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Gerda
Dewickere, echtgte. v. Mamick Parrein
Maandag 29 maart
8 u. H. mis v. over!. broer (M.D.)
Dinsdag 30 maart
8 u. H. mis v. over!. broer (A.D.)
Woensdag 31 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
intentie
Donderdag 1 april
8 u. H. mis v. over!. fam. (G.A.)
Vrijdag 2 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 april
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Fauvercq, z.v.
Louis en Madeleine D'Hooghe
Zondag 4 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Gerda
Dewickere, echtgte. v. Mamick Parrein.

Ons
Parochieblad
Proven
22e Jaargang Nr. 1328 maart 1993 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

De grot van O.L.Vrouw te Proven
Velen zeggen nu al : 't is mooi. En 't zal
nog mooier worden. Inderdaad, er moest
eens grote kuis gehouden worden. En zo
is Gilbert Indevuyst van "Au Petit Jardin"
te Proven op zekere dag afgekomen met
man en macht, met zaag en hakmes om
tussen de bomen en de struiken en de
planten ruim baan te maken. En 's ande-
rendaags zijn ook twee brave mensen
komen opdagen om al het houtgewas op
te laden en weg te voeren (12 volgepreste
remorken). Alles ter ere van O.L.Vrouw
in de grot te Proven. Grote dank.

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 om te bedelen, niet voor zichzelf
maar voor de arrnen. 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 ik hoop dat het goed zal

-uitvaHen:-Wordt -volledig -meegedeeld in
volgen parochieblad. In alle geval dank
voor Proven en proficiat.

De Pleute
Zaterdag 27 maart is er een vergadering
gepland i.v.m. de werking en de toekomst
van het speelplein "De Pleute" te Proven.
Al wie geïnteresseerd is in de verdere uit-
werking van het speelplein of tijdens de
vakantie wil bijspringen als monitrice, is
hartelijk welkom om 10 u. in de muziek-
klas van het Socio-Cultureèl Centrum te
Proven.

Dank. De jeugddienst Poperinge.

Eerste Kommunie 1993
Donderdag 20 mei te 10.30 u.
voor de volgende leerlingen:
l "LEERJAAR A :
1. Borra Davy, Roesbruggestr. 14
2. Cambron Elewaut, Blekerijweg 92
3. Camerlynck Dirk, Montefoulstr. 2
4. Cappoen Pepijn, Reningestr. 17
5. Cayzeele Kelly, Eekhoute 47
6. Degruyter Thomas, Obterrestr.
7. Delporte Frederik, Reningestr. 3
8. Descamps Heidi, Couthoflaan 15
9. Dever Manuel, Blekerijweg 54

10. Dever Pedro, Provenplein 30
11. Devos Sylvester, Couthoflaan 73
12. Gheldof Steven, Uilegatstraat 6
13. Ghyselen Jan, Blokstraat 13
14. Lahaye Carmen, Eekhoute 30

1c LEERJAAR B :
1. Malbrancke Niels, Eekhoute 30
2. Masson Aurelie, Eekhoute 17
3. Masson Emilie, Eekhoute 17

4. Masson Virginie, Eekhoute 17
5. Ollevier Thijs, Blekerijweg 94
6. Torrez Ilse, Obterrestraat 13
7. Vandenbroucke Emely, Uilegatstr. 7
8. Vandromme Aike, Provenplein 18
9. Vandromme Jonas, Eekhoute 8

10. Vandromme Piet, Eekhoute 103
11. Vanexem Alexander, Provenplein 39B
12. Verdonck Lieselot, Waaienburgstr. 2,

Stavele
13. Verschaeve Braam, Eekhoute 12
14. Vulsteke David, Roesbruggestr. 6

Modeshow bij Francine
Op zondag 4 april om 14.30 u. in zaal
't Rozenhof te Proven.
Kaarten te verkrijgen bij Coiffure Ronny
en Francine.

K.A.V. Proven nodigt uit
voor volgende aktiviteiten:
I. Lentefeest
- Alle K.A.V.-Ieden en alle jonge vrou-

wen van Proven op haar LENTEFEEST
op dinsdag 30 maart 1993 om 20 u. in
de Bovenzaal van het Gemeentehuis.

- Om praktische redenen: gelieve vooraf
een seintje te geven bij
- Gilberte Dever, te!. 057/30.13.82
- Valerie Viane, te!. 057/30.08.51

ll. Bloemschikken
Aandacht!! Dringend!'
Op dinsdag 27 april 1993 starten we met
een zeer interessante reeks "BLOEM-
SCHIKKEN" en dit gedurende 5 weken
(4 - 11 - 18 - 25 mei) om 19.30 u. stipt in
de Gemeenteschool te Proven.
Oeïnteresseerden gelieve DRINGEND
VOOR 8 APRIL in te schrijven bij
Gilberte Dever (Leden : 300 fr. - Niet-
leden: 600 fr.).
Hartelijk welkom.

Brandweer Proven
De Provense brandweer nodigt iedereen
uit op haar 1c grote saucissenkaarting op
zaterdag 27 maart 1993 (18 u.) en zondag
28 maart 1993 (10 u. en 18 u.) die door-
gaat in de refter van de firma TOP-MOU-
TON.
Inleg: 35 fr. - 3 kaarten voor 100 fr.
Ook niet-kaarters zijn welkom voor een
frisse pint!

Een leerling schrijft en bidt.
Wij hebben alles wat wij maar kunnen
dromen : lekker eten, een zacht bed, een
fijne school, vriendjes en vriendinnetjes,
hopen speelgoed.
Veel kinderen hebben niets. Help ons,
Heer, om te leren delen, om iets van onze
overvloed te geven aan de mensen die het
echt nodig hebben.



PRIESTER VAN DIENST (v. 4 tot 10 april)
E.H. Decadt, pastoor Haringe tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (3-4 april) tel. 4D.OO.20
Veearts Goethals (4 april) tel. 30.02.07
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedlcure), tel. 4D.()().I I

BRANDWEERtel. 300.348 - 333.020 - 300.325

Vrijdag 2 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 april
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Fauvercq, z.V.
Louis en Madeleine D'Hooghe
Zondag 4 april - Palmzondag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Gerda
Dewickere, echtgte. v. Mamick Parrein
Maandag 5 april
8 u. H. mis v. over\. broer (M.D.)
Dinsdag 6 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
intentie (A.M.)
Woensdag 7 april
8 u. H. mis v. over\. ouders, schoonouders
en zuster (Y.D.)
Donderdag 8 april - Witte Donderdag
18 u. Biechtgelegenheid (I biechtvader)
19 u. Dienst v. Witte Donderdag en aanbid-
ding tot 20.30 u.
Vrijdag 9 april - Goede Vrijdag
15 u. Sterfdag en sterfuur van 1. Chr:
Laten we de kruisweg gaan.
18 u. Biechtgelegenheid (I biechtvader)
19 u. Dienst v. Goede Vrijdag en kruisvere-
ring (met bloempje)
Zaterdag 10 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biechtgelegenheid (2 biechtvaders)
19 u. Verzoeningsviering of biechtviering
met H. mis en Paaskommunie
Zondag 11 april - Pasen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhillde
Demolder Ida

Ons
Parochieblad
Proven
22e Jaargang Nr. 14 4 april 1993 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonaert

Opbrengst van de eerste omhaling van
"Broederlijk Delen" ten huize
De omhaling bracht de grote som op van
80.245 fr. Dat is merkelijk meer dan verle-
den jaar. De mensen in Proven hebben meer
gegeven. Dat komt, meen ik, omdat ze, om
zo te zeggen, dagelijks in de televisie de
beelden zien van vluchtelingen, zieken,
hongerigen, armen en vervolgden. Het raakt
ons en we geven meer. We willen helpen.
Mij blijft de plicht alle gevers te bedanken
en in het bijzonder ook alle medewerkers
die rondgegaan zijn.

Michel Ollivier, pastoor.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 25 maart.
79 deelnemers, 11 wonnen 3 partijen
Cardinael M. 399 ; Vandaele M. 355
Vancaeyseele M. 344 ; Soenen D. 336
Coene R. 309 ; Pacco M. 293; Berten G.
288 ; Bustraen M. 286 ; Nuttens J.281
Vanexem M. 264; Veniere M. 223.
Volgende kaarting op donderdag 8 april.

SenioFenaktie
Waarom?
I. Een algemene verhoging van de pensioe-
nen
2. Betaalbare rusthuisopname
3. Afhankelijkheidsverzekering.
Nee, we laten ons niet doen !
Ja, wij gaan mee betogen op vrijdag 7 mei
1993 !
Inschrijven kan bij G. Ryon, Obterrestraat
48.
Kostprijs: gratis.

K.S.J. Proven
Zaterdag start de aktiviteit voor sloebers en
kastaars zoals gewoonlijk om 13.30 u.
Breng jullie zwemgerief en 50 fr. mee en
vraag aan je ouders of ze be-rijd-willig zijn
ons te voeren om 14.30 u. naar het zwem-
bad van Poperinge of ons te halen rond
16.30 u.
Leiding komt vrijdag samen om 18.30 u.

Modeshow bij Francine
Zondag 4 april vanaf 14.30 u. in zaal 't
Rozenhof.
Kaarten te verkrijgen bij Coiffure Ronny en
in de Cera. Winkel gesloten vanaf donder-
dag I april tot en met zondag 4 april.

ZONDAG = PALMZONDAG
Vóór de Hoogmis = Palmwijding

Harmonie "De Volksvreugd"
Sympathisanten en muziekliefhebbers note-
ren alvast volgende datum: zondag 18 april.
Om 17 u. presenteert de harmonie haar jaar-
lijks LENTECONCERT in de Sint-
Victorkerk te Proven.

Muzikanten : nog DRIE repetities scheiden
van het lenteconcert. We mogen steeds
rekenen op een grote aanwezigheid op de
herhalingen. Voor de komende vrijdagen 2,
9 en 16 april verwachten we ALLE muzi-
kanten! Bovendien valt er op vrijdag 2 april
belangrijk nieuws te rapen.
Zowel tot sympathisanten en muzieklief-
hebbers als tot muzikanten : het bestuur
rekent op uw aanwezigheid!

De 2' omhaling voor Broederlijk Delen
gebeurt in de kerk de zaterdagavond vóór
Pasen tijdens de verzoeningsviering te 19 u.
en ook op Pasen zelf in al de missen.
Daartoe zult U in de Goede Week een paar
omslagen in uw brievenbus ontvangen.

Voor alle kleuters en leerlingen van de
lagere afdeling
Ze krijgen allemaal van Meneer Pastoor een
mooi Paasgeschenk. Dit gebeurt in de kerk
de zaterdagavond vóór Pasen, onmiddellijk
na de verzoeningsviering ofwel op Pasen
zelf na de Hoogmis. Welkom!

Om goed te onthouden
De zaterdag vóór Pasen zijn er hier noch
elders in de kerken voorafgaande avond mis-
sen.
Deze vallen weg op Paaszaterdag. Er is
alleen de avonddienst. Bij ons in Proven om
7 u. 's avonds.

GOEDE WEEK EN PASEN
WIE VAN U ZONDER ZONDE IS

WERPE DE EERSTE STEEN

Al geheel mijn leven
Jk heb mij al geheel mijn leven lang als een
mens gevoeld: "Jk ben maar een mens" met
fouten en gebreken en zondigheid !
Ik heb behoefte aan vergiffenis : "Heer,
wees mij zondaar genadig".
Jk doe ook mee aan de verzoeningsviering
de zaterdagavond vóór Pasen.

Pastoor van Proven, Mich. Ollivier

ALS IK ER NIET MEER TOE KOM
MUN ZONDEN PERSOONLUK

TEBELUDEN
IN DE BIECHTSTOEL,
LAAT ME DAN TOCH
TENMINSTE GRUPEN

NAAR DE VERZOENINGSVIERING

Een uitgestoken hand
Onze biechtviering of verzoeningsviering
de zaterdagavond vóór Pasen is de uitgesto-
ken hand van J. Christus terwijl Hij zegt:
"Kom" en je krijgt vergiffenis.

GOD,
WEESMU

ZONDAAR GENADIG.



PRIESTER VAN DIENST (v. II tot 17 apr.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (10-11 april) tel. 30.06.37
Dokt. Vandercruysse (12 april) tel. 30.06.47
Veearts Busschaert (11 april) tel. 44.53.63
Apoteek Taveime - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03S4
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Donde.rdag 8 april ~Witte Donderdag
18 u. BIechtgelegenheid (I biechtvader)
19 u. Dienst v. Witte Donderdag en aanbidding
tot 20.30 u. .
Vrijdag 9 april - Goede Vrijdag
15 u. Sterfdag en sterfuur v. J. Christus.
Laten we de Kruisweg gaan.
18 u. Bi.echtgelegenheid (I biechtvader)
19 u. Dienst v. Goede Vrijdag en kruisverering
(met bloempje)
Zaterdag 10 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biechtgelegenheid (2 biechtvaders)
19 u. Verzoeningsviering of biechtviering met
H. Mis en Paaskommunie
Zondag 11 april - Pasen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille - De-
molder Ida
Maandag 12 april - Paasmaandag
10 u. Gez. jaarmis v. Sylvain Lefebvre en
overl. familie
Dinsdag 13 april
8 u. H. mis v. overl. broer (A.D.)
Woensdag 14 april
8 u. H. mis v. overl. broer (M.D.)
Donderdag 15 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot dank
Vrijdag 16 april '
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 april
17 u. Gez. jaarmis v. Madeleine Meersseman
echtgte. v. Maurits Malbrancke '
Zondag 18 april - Beloken Pasen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
JO u. Gez. jaarmis v. Hektor Delanote wedn.
v. Hélène Nollet en van Felicie Depouv;e.

Ons
Parochieblad
Proven
22e Jaargang Nr. 15 11 april 1993 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Opendeur-weekend Doe Het Zelf Devos
Couthoflaan 7b, Proven
Paaszaterdag 10 april van 9-12 u. en van 13-18 u.
Paaszondag II april en Paasmaandag 12 april
van 10-12 u. en 14-18 u.
Iedere bezoeker wordt verrast op een drankje
en op Paasmaandag demonstratie kookpotten
Demeyer van 15-18 u.

Open Tuindagen Au Petit Jardin
Couthoflaan 32, Proven
tel. 057/33.39.63
Vanaf Paaszaterdag 10 april tot en met zondag
18 april 1993.
We zouden het fijn vinden u te mogen ontmoe-
ten op onze open deurdagen in het tuincenter
"Au Petit Jardin" te Proven.
Meer nog, wij geven 10 % korting op al uw
aankopen tijdens deze week, daarbij nog een
extra geschenkje vanaf 500 fr.
Breng gerust uw vrienden mee.

De grot van O.L.Vrouw te Proven
Da~ ~an ~lle mensen die van onze grot een
moot mteneur gemaakt hebben. Wat ik wel
n?g op het oog heb is : dat er in onze grot van
uit de grond wat verlichting zou kunnen aange-
bracht worden met een vijftal lichtpuntjes.
Vooral als het donker is, zou dit een mooie
aanblik zijn. Doch daarvoor zou ik eerst eens
moeten informeren. Intussen kan het ook wel
gebeuren dat er mensen zijn die uit devotie
persoonlijk een bloempje gaan planten aan de
grot. Ja, wie weet.

Paaskommunie ten huize
In deze d~gen wordt ~e paaskommunie gedra-
gen naar Zieken en bejaarden ten huize.

VERZOENINGSVIERING
ZATERDAGAVOND vóór PASEN TE
19 u., geen avondmis 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
k.erk op zaterdagavond na de verzoeningsvie-
nng en op Pasen zelf na de hoogmis.

BROEDERLIJK DELEN
Zaterdagavond te 7 u. en op Pasen zelf
in al de missen
- Uw "Broederlijk Delen" wordt een offergave
aan de armen.

- Breng uw envelop mee naar de Kerk zater-
dagavond te 19 u. of in de zondagmissen op
Pasen.

- Maak van uw offergave een Paasgave.
- Enveloppen komen deze week in uw bus
terecht.

K.S.J. Proven
De leiding verwacht weer alle sloebers en kas-
taars op zaterdag om 13.30 u. aan het lokaal.

Bij mooi weer trekken de sloebers op zoek-
tocht. De kastaars daarentegen houden het bij
duisternisspelen.
Geen samenkomst voor de leiding!

De Noomtjes
Eindelijk wat meer nieuws aan het front van de
"Nooms". Op zaterdag 8 mei gaat onze jaar-
lijkse uitstap naar Hann-sur-Lesse. Houd de
datum vrij. Meer nieuws volgt.

Kapsalon Rita - tel. 057/30.15.54
Rita en Paul Ganne-Laseure nodigen iedereen
vriendelijk uit op hun opendeurdag op
Paaszondag 11 april vanaf 10 uur om samen
een glaasje te drinken. Allen hartelijk welkom.

Paaseierenkaarting
"De Rozenhofkaarters" richten voor het eerst
een kaarting in ten voordele van hun club. Er
wordt gekaart in "Het Rozenhof" op zaterdag
10 april en zondag 11 april, telkens vanaf 18 u.
De winnaars trekken met heerlijke paaseieren
naar huis en ook de verliezers worden niet ver-
geten !!!
De inleg bedraagt 35 fr. en 3 kaarten kosten
100 fr. Maat naar keuze. Welkom ook aan niet-
kaarters!! !

Paasklanken
De Provense harmonie "De Volksvreugd"
houdt haar jaarlijks lenteconcert op zondag 18
april om 17 u. in de Sint- Victorkerk.
De Jeugd en Volwassenen brengen tijdens een
anderhalf uur durend optreden een mengeling
van populaire, hitgevoelige muziek.
Een optreden in eigen gemeente dat zeker niet
mag gemist worden!!!

Bedanking
De Proven se Brandweer dankt iedereen voor
zijn aanwezigheid of voor zijn steun ten voor-
dele van onze eerste kaarting.
Gewicht van de hesp : 6.310 kg. Deze werd
gewonnen door Linda Devroedt.

Bibliotheek uitleenpost Proven
Wij willen de geïnteresseerden van Proven nog
even attent maken op het feit dat de uitleenzit-
ti~g~n van de Uitleenpost Stedelijke Openbare
Biblioteek Proven (Provenplein 19) sinds 1992
op volgende uren plaats hebben:
- woensdag: 15.30 - 17.30 u.
- vrijdag : 16.30 - 18.30 u.
pe inschrijving bedraagt 100 fr. per kalender-
Jaar. Jongeren beneden de 14 jaar, die zich
enkel in de jeugdafdeling laten inschrijven,
moeten geen inschrijvingsgeld betalen.
De uitleen van werken is kosteloos. De uitleen-
termijn bedraagt drie weken. Een verlenging
van die termijn is mogelijk voor zover de wer-
ken niet door andere leners zijn aangevraagd.
Wie lid is van de Uitleenpost Proven kan ook
boeken lenen in de hoofdbibliotheek (Werf 4).
Het personeel is bereid werken uit die hoofd-
bib te reserveren voor lezers van Proven.

VERZOENINGSVIERING
PAASZATERDAG 19U.

o GOD,
WEES MIJ ZONDAAR GENADIG



PRIESTER VAN DIENST (v. 18 tot 24 april)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (17-18 april) tel. 38.82.71
Veearts Vandenberghe (18 april) tel. 38.81.60
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40:00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 16 april (49 j. Priester)
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 april
17 u. Gez. jaarmis v. Madeleine Meersse-
man, echtgte. v. Maurits Malbrancke
Zondag 18 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hektor Delanote,
wedn. v. Hélène Nollet en v. Felicie
Depouvre
Maandag 19 april
8 u. H. mis v. over!. broer (M.D.)
Dinsdag 20 april
8 u. H. mis v. over!. broer (A.D.)
Woensdag 21 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Donderdag 22 april
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader H.P. (Y.D.)
Vrijdag 23 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 april
17 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. André
Degraeve, wedn. v. Rachel Devos
Zondag 25 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen-
Verhaeghe Madeleine.

Een groot succes
Het verheugt mij U te kunnen zeggen dat de
Paasviering in de kerk een groot succes was.
En dit niet alleen door een verzorgde en zin-
volle inhoud van de verzoeningsviering paas-
zaterdag, voorafgegaan door de vormelingen,
maar vooral door de massale aanwezigheid van
zoveel mensen die intens meegedaan hebben.

Ons
Parochieblad
Proven
22e Jaargang Nr. \6 \8 april \993 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 9\ - Druk. Schoonaert

Ook vele jonge mensen en jongeren hebben
eraan deelgenomen. Het moet dus zijn, dat zo'n
manier hen aanspreekt. Er waren immers tus-
sen 350 en 400 mensen aanwezig om de boete-
viering te volgen en mee te bidden en mee te
zingen. Ook op Pasen zelf was de aanwezig-
heid groter dan gewoonlijk.
Ik was fier, dank U en proficiat!

Nog een succes
Laat mij U eerst herinneren aan de eerste
omhaling voor Broederlijk Delen ten huize.
Deze bracht de mooie som op van 80.130 fr.
De tweede omhaling nu laatstleden in de kerk
met Pasen bracht de grote som op van 51.825
fr. Dit is voor een omhaling in de kerk zeer veel.
Totaal nu voor 1993 :

I'omhaling:
2' omhaling:

80.310
51.825

132.135
Ik meen dat we zouden kunnen zeggen :
Proven boven. Ik ben U zeer dankbaar voor
alle gevers en voor alle milde gevers.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 8 april. 68 deelne-
mers, II wonnen 3 partijen : Depuyper M.
417; Knockaert M. 402; Dequeeker M. 366 ;
Sticker L. 299 ; Deturck J. 293 ; Ryckeboer U.
285 ; Vercruyce M. 279 ; Demolder M. 272 ;
Vercruyce A. 256 ; Nouwynck N. 235 ; Van
Engelandt E. 226. Volgende kaarting op don-
derdag 22 april.

Halve dagreis
Op donderdag 29 april halve dag reis naar
Rijsel met gids. Prijs: 500 fr.
Inschrijven kan bij de bestuursleden of bij G.
Ryon of Jozef Vanbeveren, dit vóór 22 april.

Dekenale gebedsavond voor Poperinge
Ter gelegenheid van Roepingenzondag 2 mei
wordt in elke dekenij van ons bisdom een
gebedswake gehouden op dinsdag 27 april om
20 u. Voor onze dekenij heeft ze plaats in St.-
Bertinus te Poperinge. Vraagt en gij zult ver-
krijgen, zegt de Heer. Als wij met velen eens-
gezind, vertrouwvol en volhardend bidden, zal
God aan zijn Kerk de priesters, diakens, religi-
euzen, missionarissen en Godgewijde leken
geven die zij nodig heeft. Kom en bid!

Bedevaart Oostakker 13 mei
De dekenij Poperinge organiseert voor de 65'
maal haar bedevaart naar Oostakker op don-
derdag 13 mei. Onze bisschop, die vernam dat
wij met meer dan 500 bedevaarders zijn, druk-
te zijn wens uit erbij tezijn. Hij gaat voor in de
Eucharistieviering om 10 u.
De terugreis verloop via Moerkerke waar wij
ter ere van de H. Rita, patrones van de hopelo-
ze zaken, de eerste dag van de plechtige
noveen kunnen meevieren.
Prijs: 350 fr. Inschrijven tegen 9 mei bij Mevr.
Dedecker-Struye F. Vertrek 8 u. Terug te 19 u.
De bedevaarders worden opgehaald bij hun
parochiekerk.

Bedevaart Oostakker • Moerkerke St.-Rita
Donderdag 13 mei 8 u. - 19 u. De autocar haalt
de bedevaarders op bij de parochiekerk. Prijs:

350 fr. Inschrijven tegen 9 mei bij Mevr.
Dedecker-Struye Francine.
Oostakker : het dichte Lourdes, waar één van
de merkwaardigste genezingen gebeurd is op
voorspraak van O.L.Vrouw van Lourdes, de
Onbevlekte Ontvangenis : het plotse herstel
van het gebroken en etterende been van Pieter
Derudder uit Jabbeke in 1875.
Moerkerke Sint Rita : Deze kerk werd
gebouwd van 15 maart 1975 tot 2 oktober
1977, dank zij het diep geloof, de volle inzet,
de blijvende overgave en volharding van 45
vrijwilligers. De grote bezieler was Pastoor
Kamiel Ackaert, eerst schrijnwerker, later
priester. Hij heeft zelf het vele houtwerk van
de kerk gemaakt en tevens de levende Kerk
van de jonge parochie opgebouwd. Deze kerk,
gebouwd tot eer van God, is toegewijd aan de
heilige Rita van Cascia. Sindsdien komen jaar-
lijks duizenden mensen op bedevaart om de
hulp van de Patrones der hopeloze gevallen in
te roepen. De kerk is enig in bouw, afwerking,
schikking en eenvoud.

Waardering waard !!
Het is zeker niet vanzelfsprekend tegenwoor-
dig nog op de trouwe aanwezigheid van leden
van een vereniging te kunnen rekenen.

-Nochtans mag het bestuur van cl harmonie
"De Volksvreugd" zich verheugen over de
opkomst van de muzikanten (telkens een 40-
tal) op de vrijdagavondrepetitie. Maanden aan
een stuk hebben jongeren en volwassenen zich
ingezet om het lenteconcert van zondag 18
april voor te bereiden. Het zal voor hen een
grote morele steun betekenen indien de
Provenaars met hun aanwezigheid hun waarde-
ring laten blijken voor zoveel inzet. Niet te
missen dus : het lenteconcert van "De
Volksvreugd" op zondag 18 april te 17 uur in
de Sint- Victorkerk. De toegangsprijs bedraagt
slechts 100 fr. en kinderen onder de 12 jaar
komen gratis binnen!

Kristelijk Ziekenfonds
Vanaf I mei 1993 is er iedere maandag van 10
u. tot 11.30 u. uitbetaling van het Christelijk
Ziekenfonds in café "De Zwaan" , dit in plaats
van de donderdag.

Mededeling
Voor opvang van uw kinderen kunt U vanaf 24
mei '93 terecht bij Lozie Sandy. Als zelfstandi-
ge onthaalmoeder onder toezicht van Kind en
Gezin, biedt zij u volgende mogelijkheden :
voltijdse opvang, deeltijdse opvang, buiten-
schoolse opvang, buitenschoolse vakantie-
opvang, aftrekbaar belastingen. Voor verdere
inlichtingen kunt u terecht bij Lozie Sandy,
Baron Mazemanlaan 33, Proven, tel. 30.04.05.

K.A.V.
"Begin jij ook te vergeten ?". Dat men heel wat
aan die vergeetachtigheid kan doen, is het
onderwerp van deze gespreksavond voor 40-
plussers op dinsdag 20 april om 19.30 u. bij G.
Dever. Lesgever is M. Jo Loobuyk uit Ieper.

K.S.J. Proven
Er is gewone aktiviteit zaterdag van 13.30 u.
tot 16.30 u. aan het lokaal !



PRIESTER VAN DIENST (v. 25 apr. tot I mei)
E.H. Decadt, pastoor Haringe tel. 30.06.09

KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89

GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (24-25 april) tel. 38.87.55
Veearts Vulsteke (25 april) tel. 33.41.17
Apoteek Blanckaert - Roesbrugge

TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54

VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.3\ (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)

KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 - 300325

Vrijdag 23 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 april
17 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. André De-
graeve, wedn. v. Rachel Devos.
Zondag 25 april
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen-Ver-
haeghe Madeleine
Maandag 26 april
8 u. H. mis v. overl. broer (A.D.)
Dinsdag 27 april
8 u. H. mis v. overl. echtgte. en schoonzoon
(M.M.)
Woensdag 28 april
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
Donderdag 29 april
8 u. H. mis v. overl. ouders
Vrijdag 30 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 mei - H. Jozef
17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Bertha Durant,
echtgte. v. Willy Lozie
Zondag 2 mei
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez, echtg.
v. Maria Fockenoy.
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Geboorte
Kenneth Degruyter, z. v. Paul en Carry
Depoorter, Obterrestraat 31, Proven (geb. te
Poperinge op 14 april '93).

Tot kind Gods gedoopt
Matthias Fernagut, z.v. Ludo en Brigitte
Dekester, Gravendreef I,Proven.

We bidden voor priesterroepingen
Ter gelegenheid van Roepingenzondag 2
mei wordt in elke dekenij van ons bisdom
een gebedswake gehouden op dinsdag 27
april om 20 u. Voor onze dekenij heeft ze
plaats in St.-Bertinus te Poperinge. Vraagt
en gij zult verkrijgen, zegt de Heer. Als wij
met velen eensgezind, vertrouwvol en vol-
hardend bidden, zal God aan zijn Kerk de
priesters, diakens, religieuzen, missionaris-
sen en Godgewijde leken geven die zij
nodig heeft. Kom en bid!

Wat schreef M. Weemaes
Mens voor de mensen zijn, Herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.
God roept zijn mensen, Hij roept ze bij
naam,
opdat zij toegewijd hun wegen gaan.
Genade zaait Hij als zaad in hun hart,
zijn Geest vernieuwt hun geest, geneest hun
smart.
Klein met de kleinen zijn, vriend onver-
wacht,
zichzelf vergeten, op anderen bedacht.
Zieken omarmen, hun tranen verstaan,
met hen de kruisweg ten einde toe gaan.
Gods woorden spreken, aanstekelijk echt,
zijn liefde tonen en doen wat HIj zegt.
Licht in het duister zijn, laaiende vlam
mens van vertrouwen zijn, zijn wie men
kan.
Van God gezonden, deemoedig en blij,
teken van leven zijn, zo trouw als Hij.
Mens voor de mensen zijn, Herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

Het werk van de priesterroepingen
Het Grootseminarie is geen gesubsidieerde
onderwijsinrichting. Dit betekent dat het
Ministerie van Onderwijs geen personeels-
leden betaalt, geen werkingskosten voor de
bibliotheek of voor schoolbenodigdheden,
voor het onderhoud van de gebouwen of
voor verwarming. Het seminarie moet zelf
instaan voor de financiering daarvan. De
studenten dragen naar vermogen bij in de
leef- en studiekosten. Het aanzienlijke
tekort wordt vereffend met giften van pries-
ters, van religieuze congregaties en van een

grote groep sympathisanten uit het hele bis-
dom.

Gevonden
Een klein vingerringetje van een kind.
Terug te bekomen in de pastorie.

Eekhoute-nieuws
Wij kregen bericht van stad Poperinge dat
de speelweide gedraineerd wordt. Nieuw
gras zaait men ook. Mogen wij daarom vra-
gen tot nader bericht het plein niet te betre-
den zodat het pas gezaaide gras niet bescha-
digd wordt.
Zondag 25 april komt "Papa Chico" voor
het laatst dit seizoen op VTM. Kinderen,
niet getreurd, het "Papa Chico Team" komt
tijdens de Eekhoute-feesten op 3 juli jullie
allemaal verwennen.

De Eekhoutevrienden

KSJ Proven
Om 13.30 u. start zaterdag voor sloebers en
kastaars- weer de aktiviteit. Kastaars bren-
gen oude tijdschriften mee!

De Noomtjes
Op zaterdag 8 mei verzorgen de Noomtjes
voor 1.300 fr. (kinderen: 800 fr.) een bus-
reis naar het reservaat van wilde dieren in
Han-sur-Lesse, met maaltijd, bezoek aan
Mini-Europe in Brussel en een surprise in
de avond!
We vertrekken om 7.00 u. en beloven om
22.00 u. weer in Proven te zijn. Inschrijven
tot I mei in Sint-Elooi (tel, 057/30.04.83).

Je hoort wel eens zeggen ...
De mis staat zo ver af van het leven ..•
Is dat wel zo ? Om te leven heb je drie din-
gen nodig : licht, voedsel en toekomst.
Daarover gaat het precies in elke mis. Je
krijgt er licht en kracht en uitzicht over de
dood heen. .
We komen er samen rond Jezus' woord. In
het evangelie kan je horen wat je moet doen
en hoe. Het is een wegwijzer. En de priester
geeft nog wat meer uitleg. Je krijgt licht.
Om te leven heb je ook kracht en voedsel
nodig. Dat is de communie: daar ontvang je
Jezus' Lichaam en Bloed.
Ons leven eindigt met de dood. Dat werpt
een schaduw over ons geluk. Is het daarmee
uit? Neen.
De eucharistie is voedsel voor een leven dat
ons over de dood heen reikt. "Wie mijn
Vlees eet en mijn Bloed drinkt", zegt Jezus,
"zal eeuwig leven".
Staat de mis dan echt zo ver van het leven?



PRIESTER VAN DIENST (v. 2 tot 8 mei)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (I mei) tel. 30.00.72
Dokt. Geeraert (2 mei) tel. 30.15.55
Veearts Goethals (I mei) tel. 30.02.67
Veearts Busschaert (2 mei) tel. 44.53.63
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (09k pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 30 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 mei - H. Jozef
17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Bertha
Durant, echtgte. v. Willy Lozie
Zondag 2 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez,
echtg. v. Maria Fockenoy
Maandag 3 mei
8 u. H. mis v. overl. broer (A.T.)
Dinsdag 4 mei
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader
Woensdag 5 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 6 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
int.
Vrijdag 7 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 mei
17 u.2' Gez. 6-wekenmis v. Albert
Deprey, echtg. v. Madeleine Lemahieu
Zondag 9 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. René Deraeve-
Thoris Julienne en overl. kinderen en
familieleden.

In de Heer ontslapen
- Maria Bulteel, echtgte. van Cam iel Boury,
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overl. te Proven op zondag 25 april '93 in de
leeftijd v. 84 j. en die op zaterdag Imei '93 om
10 u. te Proven wordt begraven.
- Maria Clarebout, wed. v. Georges Adriaen,
overl. te Ieper op vrijdag 23 april '93 in de
leeftijd v. 89 j. en die op zaterdag I mei '93 om
10.30 u. te Hollebeke wordt begraven.

Huwelijksaankondiging
- Didier Beek, Wormhout, Frankrijk en Sandy
Lozie, Mazemanlaan 33, Proven.
- Luc Vandevelde, Lindestraat 18, Roesbrugge
en Ann Derycke, Blokstraat 7, Proven.

Reis K.V.L.V.
Op' dinsdag I juni jaarlijkse reis. Vertrek om
7.45 u. op de markt. We rijden naar Gent. Om
9.1'5 u. bezoek aan de krant "Het Volk".
's Middags eten we op de Korenmarkt in de
stad. Menu : soep, beenhesp met frieten, een
pils, dessert met koffie. 's Namiddags bezoek
aan het kasteel van Laarne en rondrit met gids.
Elk is vrij om de groep te volgen of niet.
Bezoek aan een rozenkwekerij. Afzakken naar
"Het Pompierke". Om 21.30 u. terug in
Proven. Dit alles voor de prijs van 950 fr.,
middagmaal, gids, inkomgeld, fooi chauffeur
inbegrepen. Inschrijven bij Simonne Deprey,
tel. 057/33.43.22.

Eenzaam en alleen
In het ziekenhuis liggen is helemaal geen pret-
je. Tijdens het weekend zeker niet. Er is min-
der personeel aanwezig, waardoor de verzor-
ging sneller afgewerkt wordt. Tijd voor een
babbel blijft er niet over. Er gaan op zondag
geen onderzoeken door, geen therapie.
Vrienden bezoekers laten soms op zich wach-
ten. Zo krijgen zieken op zondag de kans om te
piekeren, zich ongerust te maken. Om dat te
voorkomen, waarom geen beurtrol met de
familie afspreken? Of eens telefoneren, als het
echt niet lukt om langs te gaan? Ook al ligt
men in het ziekenhuis, men blijft toch meetel-
len?

Zorg voor roepingen
In heel de wereld wordt op 2 mei
Roepingenzondag gevierd. Een dag van
bewustmaking van de nood aan priesters; dia-
kens, kloosterlingen, Godgewijde leken, mis-
sionarissen. Bewustmaking ook van de
schoonheid van deze geestelijke roepingen.
Een dag ook van gebed tot de Heer van de
oogst dat Hij arbeiders zendt om te oogsten. In
ons land staat die dag onder het motto: "Maar
gij, ga en verkondig het evangelie".
In alle kerken wordt een bizondere omhaling
gedaan voor het WERK VAN DE PRIESTER-
ROEPINGEN. De vorming van priesters in
ons seminarie kost veel. Onze bisschop is blij
dat alle gelovigen deze financiële kost helpen
dragen. Dank bij voorbaat.

Bedevaart Oostakker 13 mei
De dekenij Poperinge organiseert voor de 65'
maal haar bedevaart naar Oostakker op don-

derdag 13 mei. Onze bisschop die vernam dat
wij met meer dan 500 bedevaarders zijn, druk-
te zijn wens uit erbij te zijn. Hij gaat voor in de
Eucharistieviering om 10 uur.
De terugreis verloopt via Moerkerke waar wij
ter ere van de H. Rita, patrones van de hopelo-
ze zaken, de eerste dag van de plechtige
noveen kunnen meevieren.
Prijs : 350 fr. Inschrijven tegen 9 mei bij
Mevr. Dedecker-Struye Francine, Proven.
Vertrek om 8 u. Terug om 19 u. De bedevaar-
ders worden opgehaald bij hun parochiekerk.

K.S.J. Proven
Door omstandigheden maken we de gouwdag
in Vichte niet mee. Het wordt dus een gewone
aktiviteit van 13.30 u. tot 16.30 u. voor sloe-
bers en kastaars, zaterdag a.s. Zaterdag 8 mei
is er geen aktiviteit. De leiding komt samen op
vrijdagavond om 18.30 u.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 22 april: 79 deel-
nemers, II wonnen 3 partijen: Ganne M. 345 ;
Delbaere R. 344 ; Vandewynckel F. 336 ;
Sticker L. 329 ; Vanda~1 M. 321~ Butaye M.
277 ; Masschelein M. 256; Vanexem M. 231 ;
Metsu M. 221 ; Vercruyce M. 220 ;
Vancaeyseele M. 201. Volgende kaarting op
donderdag 13 mei.

K.B.G. Fietsen
Vanaf maandag 3 mei is er elke maandag fiet-
sen. We vertrekken om 2.30 u. op het Proven-
plein. We verwachten Umet een grote groep.

Ter gelegenheid van Roepingenzondag
2 mei 1993

TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN MIJNE
HEILIGE PRIESTERWIJDING EN AAN MIJN
PLECHTIGE EEREMIS.

BRUGGE 16APRIL 1944
BULSKAMP 20 APRIL 1944

Priester zijn was het vurigste ver-
langen, het grootste geluk en de

zaligste verplichting van mijn leven.
IH.Aug.)

En toch, ik vreesde en mijn hart
was met angst bevangen, 0 Heer,
toen ik uw stem hoorde,' "Gij zijt
Priester in eeuwigheid." (Ps. 109)
Heer, uw stem verstond ik en ik

sidderde ... Last dragen en krank
zijn, hoog verheven en nietig zijn,

in waardigheid en onwaardig zijn!
IH. Leo de Gr.)

De zegen van den Almachtigen God dale neder
over mijn geliefde Ouders, zusters en familie-
leden, over mijn dorpsgenooten, over mijn
dierbare studenten en over allen die mij eenig
goed hebben gedaan.

MichelOllivier
H. Maria, Koningin der priesters, bid voor mij.



PRIESTER VAN DIENST (van 9 tot 15 mei)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (8-9 mei) tel. 40.01.92
Veearts Vandenberghe (9 mei) tel. 38.81.60
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Zaterdag 8 mei
17 u.2' Gez. ó-wekenmis v. Albert
Deprey, echtgte. v. Madeleine Lemahieu
Zondag 9 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. René Deraeve-
Thoris Julienne en over!. kinders en fam.
Maandag 10 mei
8 u. H. mis v. over!. broer (A.T.)
Dinsdag 11 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 12 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijzon-
dere intentie
Donderdag 13 mei
8 u. H. mis v. over!. echtg. (A.I.)
Vrijdag 14 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 mei
10.30 u. P!. Huw.mis van Didier Beck en
Sandy Lozie
17 u. Gez. mis V.d. leden en over!. leden
V.h. A.C.W. Proven ter gelegenheid v.
Rerum Novarum
Zondag 16 mei
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 5' Gez. ó-wekenmis v. Gerda
Dewickere, echtgte. v. Marnick Parrein.

Juffrouw Lucienne
Neemt ontslag, werd reeds aangevraagd en
bekomen en dit gaat in per 31 augustus 1993.
Haar termijn te Proven beloopt van I septem-
ber 1973 tot 31 augustus 1993. Dus 20 jaar
werkzaam in de school te Proven. De leer-
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krachten samen met mij weten het best dat zij
hier in de loop van die jaren paardewerk heeft
verricht ten goede van onze school, ten bate
van onze leerlingen. Haar vele prestaties,
trouw dag na dag en onvermoeibaarheid zijn
niet in woorden te omschrijven. Vele dagen en
veel tijd zelfs van haar vakanties heeft zij
opgeofferd voor onze school. De laatste 5
jaren, van I oktober 1988 tot nu toe, was haar
werk als directrice niet vergemakkelijkt door
de fusie met de school van Krombeke.
Meermaals per week reed zij naar Krombeke,
ook daar werd zij door de leerkrachten en de
ouders van de leerlingen zeer gewaardeerd.
Ja, in alle geval moet ik zeggen: we zijn ent-
wie kwijt teweeg. Maar we zullen dit afscheid
van onze directrice Juffrouw Lucienne zomaar
niet zonder meer laten voorbijgaan.
Hier volgt nu het verloop in onze school sedert
zij hier aankwam op I september 1973 :

I september 1973 : Proven
5 klassen: 3 lagere + 2 kleuterklassen:
± 80 leerlingen

- I oktober 1979 : fusie met de gemeente-
school
8 klassen: 5 lagere + 3 kleuterklassen:
± 160 leerlingen

- I septr l<784: invoer van lestijdenpakker
6 lagere klassen + 3 kleuterklassen:
± 170 leerlingen
Directie: 12 lestijden klasvrij

- 1986: nog 6 lestijden lesopdracht
I oktober 1988 : fusie met Krombeke
aantal klassen lager: Proven 6

Krombeke 2-
Totaal lager 8

kleuterklassen: Proven 3
Krombeke I
maart 89 1
Totaal 5

Directie: klasvrij
- schooljaar 92-93

aantal klassen lager Proven
kleuter
Totaal Proven

7
1
10

+ zomerklas

aantal klassen lager Krombeke 2
+ 12 resturen

kleuter 2-
Totaal Krombeke 4

+ 12 resturen
Een bloeiende school!

Mich. OlJivier, pastoor

Gevonden
Autosleutel met sleutelhanger (zwart koord-
je).Terug te bekomen in de pastorie.

Harmonie De Volksvreugd
Herinnering voor alle muzikanten : vrijdag 7
mei is er GEEN repetitie aangezien de chef
zich niet kan vrij maken. Gelieve allen nog
eens de laatste brief door te nemen in verband
met de afspraken voor zaterdag 8 mei!

's Avonds aan de grot in de meimaand
Te 7 u. paternoster voor uw persoonlijke inten-
ties.

Plechtige Kommunie en H. Vormsel te
Proven
Op zondag 23 mei te 10.30 u. De Vorm heer ?it
jaar is Monseigneur Roger Vangheluwe, bIS-
schop van Brugge, voor de volgende leerlin-
gen:

I. Berten Renaat, Provenplein 16
2. Boussemaere Joke, Blokweg 4
3. Busschaert Joke, Eekhoute 18
4. Castryck Greet, Legerstraat 4, Krombeke
5. Cayzeele Björn, Eekhoute 5
6. Degruyter Evelyne, Obterrestraat 31
7. Demaeght Thomas, Blokweg I1
8. Demaerel Björn, Terenburgseweg 2
9. Deprey Franky, Reningestraat 8
10. Deschodt OJivier, Obterrestraat 70
I I. Devos Charlotte, Couthoflaan 7 b
12. Devos Peter, Couthoflaan 7 b
13. Goemaere Tom, Eekhoute 23
14. Gruwez Deborah, Eekhoute 7
15. Jansseune Bart, Blasiusstraat 71, Kromb.
16. Jansseune Frank, Blasiusstraat 71, Kromb.
17. Lemahieu Kathy, Obterrestraat 51
18. Lietaer Pieter, Blasiusstraat 89, Krombeke
19. Mahieu Frederik, Eekhoute 89
20. Masson Steve, Eekhoute 17
21. Monkerhey Geert, Eekhoute 20
22. Soenen Annelies, Blokstraat 23
23. Vandenbroucke Henk, Uilegatstraat 7
24. Vandenbussche Lieselot, Handstraat 7, Kr.
25. Vandeputte Mieke, Blokweg 4
26. Vander Paelt Kurt, Eekhoute 24
27. Verschaeve Maarten, Eekhoute 12

T.S.C.- nieuws
• Zondag a.s. om 15 u. spelen de reserven-
jeugd tegen de reserven A de reeds lang en
veel besproken derby. Doen de A-reserven hun
naam als "dream-team" alle eer aan of lichten
de jongeren de oudjes een voetje. Zondag om .
kwart voor vijf is dit vraagstuk wellicht opge-
lost. Voor alle Provense voetballiefhebbers is
deze wedstrijd een must!
• Zaterdag 15 mei organiseert TSC Proven het
jaarlijkse bal. In de zaal "Maeke~~lyde" te
Poperinge zorgt Luc Steeno met zijn dansor-
kest ''The Tipsy's" gegarandeerd voor een
ouderwetse Proven se ambiance-avond.
Proven aars, door uw aanwezigheid kunt U uw
steun betuigen aan uw club die momenteel
reeds 150 spelende leden telt. ..
Kaarten in voorverkoop kosten 200 fr. en zijn
te verkrijgen bij bestuursleden en spelers.

De grot van O.L.Vrouw te Proven
Onlangs gesnoeid bomen en struiken van over-
tollige takken en groen, gekuist, verzorgd.' en
nu ook nog verlicht met sobere en bescheiden
lampjes, die 's avonds van 9 u. tot II u. bran-
den de moeite waard om eens te bekijken.
Mensen van Proven, onthoudt goed : 't is niet
de grot van de pastoor, maar wel de grot van
de Provense gemeenschap. Want ieder gezin
van Proven heeft deze grot van Maria helpen
betalen en bekostigen met de aanleg en beplan-
ting erom heen inbegrepen. In onze grot zit
van ieder gezin een deel van het uwe. Help
zorgen voor onze grot.

Dank.



PRIESTER VAN DIENST (v. 16 tot 22 mei)
E.H. Decadt, pastoor Haringe tel. 30.06.09

KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89

GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (15-16 mei) tel. 38.87.55
Veearts Busschaert (16 mei) tel. 44.53.63
Apoteek Vanacker - Leisele

TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54

VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 3T31-:1o(W.-G. Kr.)

KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 14 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 mei
10.30 u. PI. Huw.mis v. Didier Beek en
Sandy Lozie
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
v.h. A.C.W. Proven, ter gelegenheid van
Rerum Novarum
Zondag 16 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. SC Gez. 6-wekenmis v. Gerda
Dewickere, echtgte. v. Mamick Parrein
Maandag 17 mei - Kruisdag
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Voorzienigheid
Dinsdag 18 mei - Kruisdag
8 u. H. mis v. overl. ouders
Woensdag 19 mei
17 u. H. mis v.d. vruchten der aarde
Donderdag 20 mei - O.H. Hemelvaart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. Eerste Kommunie v.d. kleinen
met hun ouders en familie
Vrijdag 21 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 mei
10.30 u. PI. Huw.mis v. Luc Vandevelde

Ons
ParochÏeblad
Proven
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en Ann Derycke
17 u. Gez. jaarmis v. André Degraeve -
Devos Rachel
Zondag 23 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. Plechtige Kommunie met H.
Vormsel v.d. vormelingen met hun
ouders, peters en meters en familie.

Huwelijksaankondiging
Danny Beghein, Westvleterendorp 32,
Westvleteren en Fanny Leys, Mazemanlaan
17, Proven.

In de Heer ontslapen
Maria Yde, echtg. v. Maurice Devooght, overl.
te Poperinge op zaterdag 8 mei '93 in de leef-
tijd van 84 j. en die op vrijdag 14 mei '93 om
10 u. te Krombeke wordt begraven.

Worden uitgenodigd samen met hun
ouders en familie tot de Eerste
.Kommunie np-û_L.H.-Hemehmart op
donderdag 20 mei '93 om 10.30 u.
De eerste Kommunikanten samen met vader en
moeder en familie. Er zijn voorbehouden
plaatsen voor de Eerste Kommunikanten en
hun ouders. Bij het binnenkomen in de kerk
blijft de Eerste Kommunikant nog even bij zijn
vader en moeder staan totdat zijn naam wordt
afgeroepen. Dan pas komt het kind op zijn
voorbehouden stoeltje plaatsnemen.
Ook de vaders en moeders hebben een voorbe-
houden plaats, onmiddellijk achter de Eerste
Kommunikanten (naam op een briefje op uw
stoel). De overige familieleden zitten elders in
de kerk. - Om de plechtigheid niet te storen zal
er iemand aanwezig zijn om te fotograferen.
Vaders en moeders, dank voor uw medewer-
king. Wees a.u.b. op tijd.

Een eerlijke vinder
Gevonden op de speelplaats nabij de school
een som geld. Wie meent dat dit zijn eigendom
is, mag zich komen aanmelden in de pastorie.

Een beetje humor
"Humor", eens goed en gezond lachen gebeurt
in deze sture maatschappij veel te weinig.
Onze lachspieren liggen stijf en stram. Toch
hebben lachprogramma's steeds een daverend
sukses. We voelen ons na zo'n stukje grapjas-
serij lichamelijk gezonder en geestelijk opge-
lucht. We lachen graag om een ander. Ook al
eens om jezelf gelachen ? Lachen als je in de
fout gaat of bij een mislukking, als pech je
overkomt. Integendeel, het brengt je dikwijls
in een slecht humeur terwijl met een kwinkslag
of wat gezonde humor alles lichter om dragen
wordt. De humor-pil werkt even goed hetzij als

oppeppertje voor hart en geest, hetzij als pijn-
stillertje wanneer het je even tegenzit. Heb die
wonderpil altijd op zak!
Met wat humor op zak... kan je tegen een
stootje ! (BZN)

Eenzaam en alleen
Eenzaam en toch met twee. Voor hoevelen is
dat op zondag een harde realiteit? De zondag
wordt een echte lijdensdag, wanneer je als
echtpaar niets meer met mekaar te delen hebt.
Tijdens de week kan je mekaar nog ontlopen,
op zondag niet. Kinderen voelen de spanning
aan en lopen er eenzaam en verloren bij. Of
wanneer je steeds je hobbies laat voorgaan op
die van de andere gezinsleden ? Zodat die dag
een dag wordt voor hen van geduldig wachten?
De zondag - zovele kansen om die gezellig
door te brengen. Maak er gebruik van!

Rerum Novarum
Op zaterdag 15 en zondag 16 mei is er voor en
na de missen de jaarlijkse omhaling met
omslagen. De projecten die Wereldsolidariteit
steunen, zijn dan ook door de mensen ter plaat-
se ingediend. Als dienst van de Kristelijke
Arbeidersbeweging (A.C.W.) werkt Wereldso-
lidariteit uitsluitend samen met volksbewegin-
gen in de Derde Wereld: vakbonden, boeren,
vrouwen en jongerenorganisaties en mutuali-
teiten.
Actie voor de mensenrechten in Sri Lanka. Wij
rekenen op uw steun. Die is er nodig. De mis
op 15 mei om 17 u. staat in het teken van
Rerum Novarum en wordt opgedragen voor de
levende en overleden leden van het Algemeen
Christelijk Werkersverbond.
Op donderdag 20 mei om 19 u. is er een grote
prijskaarting voor de leden bij Gilberte Dever.

K.B. Gepensioneerden
Op maandag 24 mei gaan we op reis naar de
Abdij van Postel in Mol. Vertrek om 7 u. Er
zijn nog enkele plaatsen vrij.
Inschrijving vóór 17 mei bij de bestuursleden
of bij Jozef Vanbeveren of Gerard Ryon.

Gesloten
Op zaterdag aanstaande 15 mei is de winkel bij
Jacques Berquin, Couthoflaan, Proven, geslo-
ten.

Staat van het bisdom Brugge
Het bisdom Brugge (dus provincie West-
Vlaanderen) telt volgens de volksstelling van
1991, 1.106.829 inwoners. Er zijn in West-
Vlaanderen 25 decanaten en 367 parochies. Op
31 december '92 telt ons bisdom nog 1087
eigen priesters, bisschoppen en hulpbisschop-
pen meegeteld. Buiten deze serie priesters heb-
ben we nog 59 diakens.



PRIESTER VAN DIENST (v. 23 tot 29 mei)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (20 mei) tel. 30.03.38
Dokt. Provoost (22-23 mei) tel. 40.00.20
Veearts Vulsteke (20 mei) tel. 33.41.17
Veearts Goethals (23 mei) tel. 30.02.67
Apoteek Dubaere (20 mei) - Reninge
Apoteek Blanckaert (23 mei) - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 - 300.325

Woensdag 19 mei - Kruisdag
17 u. H. mis v.d. vruchten der aarde
Donderdag 20 mei - O.H. Hemelvaart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. Eerste Kommunie v.d. kleinen
met hun ouders en familie
Vrijdag 21 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 mei
10.30 u. Pl. Huw.mis v. Luc Vandevelde
en Ann Derycke
17 u. Gez. jaarmis v. André Degraeve-
Devos Rachel
Zondag 23 mei
8 u. Gez. mis v.d. parochianen
10.30 u. Pl. Kommunie met H. Vormsel
voor de vormelingen met hun ouders,
peters en meters en familie
Maandag 24 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (D.V.)
Dinsdag 25 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders
Woensdag 26 mei - H. Filippus
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (P.V.)
Donderdag 27 mei
8 u. H. mis v.d. Godd. Vzheid en O.L.V.
V.d. grot (D.D.R.) .
Vrijdag 28 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

Ons
Parochieblad
Proven
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Zaterdag 29 mei
17 u. 6c Gez. 6-wekenmis v. Henri
Scharre, wedn. v. Martha Bourrée
Zondag 30 mei - Sinksen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. s- Gez. 6-wekenmis v. Albert
Deprey, echtg. v. Madeleine Lernahieu

Geboorte
Tom Overbergh, z.V. Geert en Liliane Defever,
Eekhoute 97, Proven (geb. te Poperinge op 17
mei 1993).

In de Heer ontslapen
Marguerite Lebbe, wed. v. Valère Deblock,
overl. te Poperinge op vrijdag 14 mei '93 in de
leeftijd van 88 j. en die op vrijdag 21 mei '93
om 10.30 u. te Krombeke wordt begraven.

Grandioze Opendeurdagen
Bij Raf Lamaire-Baes op 29, 30 en 31 mei '93.
Iedereen is er hartelijk welkom en er wordt een
gratis drankje aangeboden. Open vanaf 9 u.

Worden uitgenodigd samen met hun
oudêrs eriTaiiillle- tot oe Eerste Kom-
munie op O.L.H. Hemelvaart op don-
derdag 20 mei '93 om 10.30 u.
De Eerste Kommunikanten samen met vader
en moeder en familie. Er zijn voorbehouden
plaatsen voor de Eerste Kommunikanten en
hun ouders. Bij het binnenkomen in de kerk
blijft de Eerste Kommunikant nog even bij zijn
vader en moeder staan totdat zijn naam wordt
afgeroepen. Dan pas komt het kind op zijn
voorbehouden stoeltje plaatsnemen.
Ook de vaders en moeders hebben een voorbe-
houden plaats, onmiddellijk achter de Eerste
Kommunikanten (naam op een briefje op uw
stoel). De overige familieden zitten elders in
de kerk.
Om de plechtigheid niet te storen zal er iemand
aanwezig zijn om te fotograferen.
Vaders en moeders, dank voor uw medewer-
king. Wees a.U.b. op tijd.

Zondag a.s. 23 mei '93 te 10.30 u.
Pl. Kommunie met H. Vormsel te Pro-
ven. De Vorm heer dit jaar is Monseig-
neur Roger Vangheluwe, bisschop van
Brugge.
Graag willen we met de ouders van onze vor-
melingen herinneren aan enkele afspraken.
Mogen we vragen alle richtlijnen te volgen.
- Gelieve voor de vormselplechtigheid ruim op

tijd te komen, vooral de familieleden die een
goede plaats in de kerk wensen. Voor de vor-
melingen, de ouders en de vormselmeter of -
peter zijn er plaatsen voorbehouden in de kerk.

- Zoals vorige jaren hebben we gezorgd voor
een fotograaf en een video-operateur die de
belangrijkste momenten van de eucharistie-
viering op beeld zullen vastleggen. Achteraf
is elk gezin vrij foto's of video-opnamen te
bestellen. Op deze manier kunnen we de

ouders geruststellen : deze mooie dag in het
leven van uw kind zal "vereeuwigd" worden
en niemand hoeft zich zenuwachtig te maken
tijdens de plechtigheid.

- Alle vormelingen worden met hun ouders en
met hun vormselmeter of -peter uitgenodigd
tot de receptie die door Mijnheer Pastoor
wordt aangeboden in zaal St.-Jozef, onmid-
dellijk na de mis, waar meteen ook een
groepsfoto wordt genomen.

Wij wensen ouders en vormelingen een fijne
dag op 23 mei en groeten,

M.Ollivier F. Yde

Wie wordt uitgenodigd tot de receptie
in de zaal St. Jozef na de Vormsel-
plechtigheid ?
De vormelingen, de ouders, de peter of meter
van de vormeling, de muziekmaatschappij, de
leerkrachten, het schoolcomité, de kerkfabriek,
de kerkbedienden, de gemeenteraadsleden van
Proven, de pastoor en de vormheer, Mgr. de
Bisschop.

Harmonie De Volksvreugd
Aan de muzikanten:

Vrijdag 21 mei is er voor allen repetitie in
de kerk.
Gewone herhaling voor de jeugd.
Opluisteren Vormselviering voor de
Harmonie.
Op zondag 23 mei worden de muzikanten
om 10.10 u. in de sakristie verwacht.
Wil a.U.b. op de aanstaande repetitie het
strookje van de voorlaatste omzendbrief
overmaken aan de sekretaris.

A.C.W. dankt
Wij houden eraan alle gevers te danken die het
voorbije weekend ons werk financieel steunden.
De inzameling bracht de som van 10.051 fr. op.
Op donderdag 24 mei om 19 u. is er grote
prijskaarting voor de leden bij Gilberte Dever.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 13 mei: 58 deel-
nemers, 7 wonnen 3 partijen : Berten M. 435 ;
Berten G. 427 ; Rommens 1. 341 ; Bottecare A.
325 ; Busschaert P. 315 ; Hommez Z. 295 ;
Ganne M. 281. Volgende kaarting op donder-
dag 27 mei.

Een gebroken zondag
Een Chinees spreekwoord zegt: "Een dag van
verdriet duurt langer dan een maand van
vreugde". Niet voor iedereen is de zondag een
zalige familiedag. Voor heel wat mensen is de
zondag een dag met pijnlijke herinneringen.
Sommigen hebben afscheid moeten nemen van
een echtgenoot, verdriet om een gestorven
kind, pijn om een gebroken huwelijksrelatie. In
de rust van de zondag komen al die herinnerin-
gen angstwekkend op hen af en dreigen ze er
in te verstikken. Hebben wij als parochiege-
meenschap - ook op zondag oog voor deze
mensen?



PRIESTER VAN DIENST (30 mei - 5 juni)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (29-30 mei) tel. 30.06.37
Dokt. Vandercruysse (31 mei) tel. 30.06.47
Veearts Vandenberghe (30 mei) tel. 38.81.60
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgteter, tel. 33.32;:)& of:)O.0'7 .58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 28 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 mei
17 u. 6c Gez. 6-wekenmis v. Henri
Scharre, wedn. v. Martha Bourrée
Zondag 30 mei - Sinksenkermis
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3c Gez. 6-wekenmis v. Albert
Deprey, echtg. v. Madeleine Lemahieu
Maandag 31 mei - Kermismaandag
9 u. Dienst v. overl. Parochianen en oud-
strijders v. beide W.O.
Dinsdag 1juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 2 juni
8 u. H. mis v. overl. ouders
Donderdag 3 juni
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam.
Vrijdag 4 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 juni
17 u. Gez. jaarmis v. Valère Decaesteker -
Defrancq Anna
Zondag 6 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6c Gez. 6-wekenmis v. Gerda
Dewickere, echtgte. v. Mamick Parrein.

Geboorte
Nele Verhaeghe, d.v. Pol en Marleen
Clarebout, Terenburgseweg 15, Proven (geb. te
Ieper op 21 mei 1993).

Ons
Parochieblad
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Huwelijksaankondiging
Marnix Carpentier, Blekerijweg 37, Proven en
Nadine Desot, Westbrouckstraat 59, Merkem.

SOS Speelplein Proven
Al wie monitor wil zijn op het speelplein in
juli of augustus, gelieve je naam op te geven in
't gemeentehuis. Vergoeding : ± 400 fr. per
namiddag.

Proven - Sinksenkermis 1993
Vrijdag 28 mei
Vanaf 17 u. " start van de FOTOZOEKTOCHT
in de Obterrestraat. Deelname is mogelijk tot
vrijdag 4 juni. Inschrijving in café Sint-Elooi
of café Het Rozenhof. Prijsuitdeling op vrijdag
4 juni om 20 u. Inr. : Obterrestraatcomité.
Vanaf 20 u. " Enveloppetrekking in café Sint-
Victor bij Martine en Marc.
Zaterdag 29, zondag 30 en maandag 31 mei
Van 10 tot 19 u. " TENTOONSTELLING
VAN KERAMIEK, POTTEN EN KOPER-
SCULPTUREN bij Rik Ryon, Blokweg 2.
Zaterdag 29 mei
20 u. " COCKTAIL-AVOND in café Sint-
Victor bij Martine en Marc
20 u. " SUR'tJN ÁIR D'ACCORDEON in café
De Krombeekhoek bij Rita
Zondag 30 mei
Vanaf 16 u. (doorlopend in de dorpskom) :
- Wandelconcert door de plaatselijke muziek-

maatschappij "DE VOLKSVREUGD" ter
gelegenheid van de ingebruikname van hun
nieuwe uniformen.

- Optreden van goochelaar-illusionist
SANTINI in de dorpscafés.

- Optreden van de VOLKSDANSGROEP
NELE uit Bissegem.

Vanaf 17 u. (in de weide van Hugo
Vermeulen: toegang langs de Terenburgse-
weg): Oplaten van 4 WARMELUCHTBAL-
LONS
Uitloten van 5 ballonvaarten: lotjes zijn vanaf
15 mei te verkrijgen in plaatselijke café's.
Muzikale animatie-door The Streetparadeband
''The Playboys" uit Poperinge.
OPLA TEN ZEPPELEIN UIT 1914 (L. Deprez
uit Roeselare) 5 m hoogte - 20 m lengte
Maandag 31 mei
Vanaf JO u. " Reuze SPRING KASTEEL nabij
café Het Rozenhof (gratis voor alle kinderen)
Vanaf 14.30 u. " GEZINSFIETSTOCHT
Inschrijving tot 16 u. in café De Zwaan bij G.
Dever (50 fr. en kinderen tot 12 jaar gratis).
Prijsuitdeling in café Het Rozenhof.
Vanaf 17.30 u. " REUZE BARBECUE nabij
café Het Rozenhof.
Dinsdag 1juni
14 u. " zaal Sint-Elooi : KERMISFEEST
VOOR DE GEPENSIONEERDEN

Kermiskaartingen (vanaf 19 u.)
Vrijd. 28 mei: café Het Hoplandbij Agnès en Antoon
Dinsd. I juni: café De Bascule bij Carine en Guido
Woe. 2 juni: café Sint-Victor bij Martine en Marc
Don. 3 juni: café Het Rozenhof bij Maria en Emiel.

30 mei Sinksenkermis te Proven
Wie tijdens het komende Sinsenweekend het
Provense zwerk afspeurt, zal zich zeker de
ogen open trekken, en terzelfdertijd moeilijk
zijn eigen kijkers geloven. EEN ZEPPELIN of
VLIEGENDE SIGAAR zal het anders rustige
Proven domineren. Inderdaad, vanaf zaterdag
29 mei tlm 30 mei zal boven Proven een
levensechte vliegende sigaar of ZEPPELIN uit
grootmoeders tijd door het luchtruim zweven.
Zij die hiervoor verantwoordelijk zijn, is het
Provense Feestcomité. Dank zij de medewer-
king van vele sponsors van en buiten Proven is
dit niet alledaags opzet mogelijk geworden.
Niet alledaags inderdaad: immers de bewuste
ZEPPELIN werd gebouwd in 1914, is 5 m
hoog en 20 m lang en nog in perfecte staat,
waarschijnlijk de grootste en oudste ZEPPE-
LIN van België. Trotse bezitter van dit uniek
vliegend monument is LUC DEPREZ (ex-
industrieel) uit Roeselare.
Vergeten we daarbij niet welk huzarenstuk het
vergt "dat ding" goed en wel in de lucht te krij-
gen ; de huid van de ZEPPELIN daterend uit
1914, alhoewel gerestaureerd, is immers zeer
broos geworden.
Vele mensen en vooral kinderen zagen nooit
een echte ZEPPELIN. Daarom is het de wens
van het Provense Feestcomité samen met de
vriendelijke medewerking van Luc Deprez
deze unieke "vliegende sigaar" een weekend
lang boven Proven te laten zweven.
Dat er in Proven meer in. de lucht hangt dan
wat men kan vermoeden is deze keer weer
eens bewezen. Behalve de ZEPPELIN, worden
er zo maar eventjes nog vier warmeluchtbal-
lons het luchtruim ingestuurd. Luchtballons die
zullen bemand zijn met passagiers. Want er
worden 5 prachtige ballonvaarten uitgeloot.
Afspraak Sinksen, 30 mei. Het Feestcomité

Barbecue
Op kermismaandag, 31 mei, nodigt Het
Rozenhof alle smullers uit tot de grote barbe-
cue op het terras vóór de feestzaal.
Vanaf 17 uur worden de borden gevuld met 3
soorten vlees, groenten en aardappelen "in de
pele".
Voor deze lekkernij betaalt u 250 fr. Allen
welkom !!

Een gebrokenzondag
Vlamingen feesten graag. Je kan het zo gek
nog niet bedenken of het is al een reden om
met familie en vrienden samen te komen. Door
een meningsverschil komt een goed bevriend
koppel niet meer langs. Na een hoogoplopende
ruzie verlaat het kind het huis. Door erfenis-
problemen valt een familie uiteen. De zondag,
een dag van zovele vreugdevolle momenten is
veranderd in een dag van diepe stilte en heim-
wee naar het mooie van vroeger. Kan de zon-
dag - als de dag van de Heer - geen uitnodiging
zijn om de ander terug op te zoeken ? Als elk
die stap zet, moet maar de helft van de weg
afgelegd worden.



PRIESTER VAN DIENST (v. 6 tot 12juni)
E.H. Decadt, pastoor Haringe tel. 30.06.09
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (5-6 juni) tel. 38.82.71
Veearts Goethals (6 juni) tel. 30.02.67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER
tel. 300.348 - 333.020 - 300.325

Vrijdag 4 juni
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 juni
17 u. Gez. jaarmis v. Va1ère Decaesteker-
Defrancq Anna
Zondag 6 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6c Gez. 6-wekenmis v. Gerda
Dewickere, echtgte. v. Marnick Parrein
Maandag 7 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, exa-
mens
Dinsdag 8 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
intentie
Woensdag 9 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot voor 't
welslagen in de examens
Donderdag 10 juni
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader
Vrijdag 11 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 juni
17 u. 2c Gez. 6-wekenmis v. Camiel
Carpentier, wedn. v. Maria Maerten
Zondag 13 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniël Descamps,
echtg. v. Paula Deweerdt.

Ons
Parochieblad
Proven
22e Jaargang Nr. 23 6 juni 1993 Verantw. uitg, Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Huwelijksaankondiging
Andy Boutton, Houtkerkestraat 10, Watou
en Inge Sergie, Blekerijweg 18, Proven.

- Geert Acke, Westkerkestraat 151, Eemegem
en Mieke Deblock, Switspapendreef 3,
Proven.

Een nieuw schoolhoofd te Proven
We willen langs deze weg aan alle ouders van
onze leerlingen en aan de bevolking van
Proven meedelen wie de nieuwe directeur
(schoolhoofd) wordt aan de Vrije Basisschool,
Alexisplein 15 te Proven en dit vanaf I sep-
tember 1993.
Na het ontslag van Mevr. Desomer, Juffrouw
Lucienne, is de Inrichtende Macht van onze
school in vergadering bijeengekomen op don-
derdag laatstleden 27 mei '93 's avonds te 7.30
u., om de kandidaturen te overwegen voor het
ambt van nieuwe directeur voor onze school.
De voorkeur van de Inrichtende Macht is eens-
gezind en eensluidend gegaan naar meester
Frans Yde, leraar van het 6' leerjaar te Proven.
Het wordt dus een nieuw schoolhoofd uit eigen
midden.
Gans de leerkrachtengroep Proven-Krombeke
(20 in getal) is uiterst tevreden met deze
benoeming en meteen ook de ouders van onze
leerlingen en eveneens mag ik zeggen de
Provense bevolking.
Wil ons echter goed verstaan : wij hebben dit
ambt van directeur van onze school zo maar
niet aan meester Frans Yde aangeboden als een
cadeau, neen, verre van daar, we hebben hem
immers gevraagd : "Wil U dit ambt aanvaar-
den?", want 't is een zware en serieuze opdracht
schoolhoofd te worden van Proven-Krombeke.
Frans Yde staat in het onderwijs vanaf 1971
waarvan één jaar (1971-1972) 5' en 6' leerjaar
gemengde klas te Krombeke.
Van 1972 tot 1984 in het St. Stanislascollege
te Poperinge :
3 jaar 7' leerjaar
2 jaar 4' leerjaar
6 jaar 5' leerjaar
I jaar 2' leerjaar.
Van 1984 tot 1993 aan de Vrije Basisschool te
Proven in het 6' leerjaar.
Tevens sedert 1984 verantwoordelijk voor de
begeleiding van de vormelingen.
Meester Frans, we weten dat onze school u ter
harte gaat. We wensen u veel moed bij uw
nieuwe taak te weeg in het leiden en begelei-
den van onze school ten bate van onze leerlin-
gen.

Namens de Inrichtende Macht,
Michel Ollivier

Pastoor

B.G.J.G. - Gratis tombola
In de loop van de maand januari werd een fol-
der verspreid die de "Spaar en Win"-tombola
aankondigde. We willen er nog even aan herin-
neren dat de volle zegelboekjes van de BOND
recht geven op deelname aan de jaarlijkse

gewestelijke en aan de nationale tombola.
Op 15 juni heeft de trekking plaats van de
50.000 fr. prijzen die door het gewest verdeeld
worden.
De leden worden gevraagd hun volle boekjes
zo vlug mogelijk om te ruilen bij de hande-
laars. In tegenstelling tot vorige jaren moeten
er GEEN strookjes meer gekleefd worden op
de zegelboekjes. Wel duidelijk lidnummer,
naam en adres invullen!

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 27 mei. 71 deelne-
mers, 8 wonnen 3 partijen: Windels R. 410 ;
Rommens G. 348 ; Vanhoucke R. 347 ; Metsu
M. 309 ; Vercruyce A. 287 ; Dever D. 240 ;
Simoen M. 234 ; Delbaere R. 196 . Volgende
kaarting op donderdag 10 juni.

K.A.V.
"Koken voor elke dag met de microgolfoven".
Deze demonstratie gaat door op donderdag 10
juni om 19.30 u. in de zaal" 't Rozenhof",
Naast objektieve informatie over de voor- en
nadelen van de microgolfoven wordt tijdens
deze demonstratie enkele gerechten klaar
gemaakt en geproefd. Gelieve hiervoor mee te
brengen: bord, ondertas, bestek, servet.

Het bestuur.

Lotjes ballonvaart
Wegens het niet opstijgen van de warme lucht-
ballons zullen de 5 winnaars een geldprijs ont-
vangen. Het zijn de nummers 1399, 1416,
1596, 1729, 1815. De prijzen zijn af te halen
vóór 20 juni bij Kris Rosseeuw, Provenplein
48. .

Gevonden
Een zondagse pet op het Provenplein. Terug te
bekomen in de pastorie.

De Parochie
wenst U

een fijne zondag

een dag voor de goede
dingen van het leven:

rust voor jezelf,
een praatje,

een bezoekje,
een telefoontje,

een dag met een
knipoog naar God.

TOT ZONDAG



PRIESTER VAN DIENST (v. 13 tot 19 juni) "
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
'Iexisplein 13, tel. 30.11.89
.ENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST

Dokt. Bal (12-13 juni) tel. 30.00.72
Veearts Busschaert (13 juni) tel. 44.53.63
Apoteek Taveime - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 .
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 11 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 juni
17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Camiel
Carpentier, wedn. v. Maria Maerten

.ndag 13 juni
(, u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniël Descamps,
echtg. v. Paula Deweerdt

laandag 14 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
intentie
Dinsdag 15 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, exa-
mens
Woensdag 16 juni - H. Lutgardis
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, v. geluk
in de studies
Donderdag 17 juni
8 u. H. mis v. over!. ouders
Vrijdag 18 juni - H. Hart v. Jezus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 juni
17 u. Gez. jaarmis v. Jerome Wyffels,
echtg. v. Blanche Cappoen
Zondag 20 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Pl. Dankrnis ter gelegenheid v.h.
Diamanten Huwelijksjubileum v. Achiel
Pacco en Alida Lamaire.

Ons
Parochieblad
Proven
22e Jaargang Nr. 24 13juni 1993 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Geboorte
- Jana Deblock, d.V. Jan en Kathleen

Demonie, Switspapendreef 5, Proven
(geb. te Poperinge op 2 juni '93).

- Armeleen Vaneeckhoutte, d.V. Geert en
Marleen Baes, Poperingestraat 49,
Westouter (geb. te Poperinge op 4 juni
'93).

Uitnodiging
Proven, 7 juni '93

Vriendelijke Uitnodiging

Iedereen weet nu, zowel in Krombeke als
in Proven, dat Juffrouw Lucienne ontslag
heeft genomen. Maar wij zullen dit af-
scheid van onze Directrice zomaar niet
zonder meer laten voorbijgaan.
Wij hebben gemeend op zaterdag 26 juni,
laatste zaterdag van dit schooljaar, een
dankrnis op te dragen in de kerk van
Proven in de avondrnis te 17 u. En dit in
aanwezigheid van de leerlingen van beide
vestigingsplaatsen Proven-Krombeke, ook
de ouders van onze leerlingen, eveneens
alle leerkrachten van nu en vroegere jaren,
de Inrichtende Macht en nog vele andere
sympathisanten. Het wordt dus op zater-
dag 26 juni om 17 u. een druk bijgewoon-
de dankmis tegenover Juffrouw Lucienne.
Onmiddellijk na de dankrnis wordt ieder-
een die in de kerk aanwezig was, uitgeno-
digd voor een drank in de "Zaal St. Jozef"
in een algemene receptie, waarbij ook de
ouders en iedereen ten ander de gelegen-
heid heeft om Juffrouw Lucienne per-
soonlijk met een warme handdruk harte-
lijk dank te zeggen.

Namens de Inrichtende Macht,
de pastoor van Proven

Michel Ollivier

K.B.G. Proven
Uitslag trekking steunkaarten. De prijzen
kunnen afgehaald worden bij de voorzit-
ster Jeanne Busschaert, Obterrestraat 25,
Proven en dit tot I juli 1993.
8540 8549 8573 8585 8600 8614 8665
8674 8695 8698 8734 8740 8746 8749
8758 8773 8779 8791 8794 8800 8830
8845 8848 8851 8860 8872 8875 8878
8884 8890 8935 8962 8965 8968 8983
9004 9022 9031 9044 9086 9110 9134
28546 28576 28615 28645 28693 28714
28723 28726 28756 28775 28814 28820
28829 28844 28856 28886 28895 28951
28919 28922 28928 28954 28957 28993
29029 29065 29080 29092 29101 29104
29110 48534 48547 48557 48560 48590
48606 49619 48634 48643 48664 48670
48673 48682 48694 48703 48709 48745

48751 48754 48757 48763 48766 48769
48778 48790 48793 48811 48814 48820
48835 48838 48841 48850 48877 48895
48904 48910 48928 48934 48946 48967
48985 49041 49044 49059 49080 49083
49104 49110 49118 49137

Brood- en Banketbakkerij Stefaan
Neemt zijn jaarlijks verlof van 17 juni tot
en met 29 juni

Kanttentoonstelling
Van woensdag 16 tot zondag 20 juni, tel-
kens van 14 tot 19 uur, stelt Andrea
Devooght haar eigen kantwerk ten toon.
Deze tentoonstelling onder de naam
''Traditionele en hedendaagse kant" gaat
door in " 't Hof van Vlaanderen" bij Linda
op het Krombekeplein 13 te Krombeke.
Gratis toegang!

Wereldmissiehulp
Dank zij de medewerking van duizenden
vrijwilligers kon Wereldmissiehulp in
1992 3.400.00 kg goederen versturen.
Hierdoor kon gedeeltelijk voldaan worden
aan de vragen van missionarissen, leken-
helpers en inlandse kerkmensen. De vra-
gen blijven stijgen. De ophaalaktie in
Poperinge Stad bracht 13.350 kg op in de
periode van 1 mei 1992 tot 15 november
1992, en nog eens 10.400 kg in de eerste
helft van dit jaar. Beste dank aan alle
gevers en aan de depothouders Gezusters
Hondeghem, Casseistraat 84, waar u elke
dag uw goederen kunt afgeven.

Wijsheid
- Wij kristenen zijn misschien de enige

bijbel die de wereld nog leest.
- Een hard woord kan evenveel vernieti-

gen als een strenge nachtvorst.
- Een vriendelijk woord kost niets en is

toch het schoonste geschenk.
- Elk woord en elk gebaar dat vergeving

schenkt, draagt bij tot de vrede.

Thuis op zondag
Op zondag is iedereen thuis. Vele gezin-
nen komen tijd te kort. Er valt zoveel te
gebeuren. Nemen we tijd om eens attent te
zijn voor diegenen in onze buurt die het
op zondg moeilijk hebben ? Een belletje
kan de eenzaamheid van die dag voor hen
doorbreken. Of even luisteren, met hen
praten na de zondagsmis ? Durf je het aan
hen uit te nodigen voor een kop koffie en
hen nog eens hun verhaal te laten doen ?
Ook dat is christen-zijn-op zondag : oog
en oor hebben voor God en de mens.



PRIESTER VAN DIENST (v. 20 tot 26 juni)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (19-20 juni) tel. 42.27.91
Veearts Vulsteke (20 juni) tel. 33.41.17
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgteter, tel. 33.32.36 of 30.07 .58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 18 juni - H. Hart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 juni
17 u. Gez. jaarmis v. Jerome Wyffels,
echtg. v. Blanche Cappoen
Zondag 20 juni
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. PI. Dankrnis ter gelegenheid v.h.
Diamanten Huwelijksjubileum van Achiel
Pacco en Alida Lamaire
Maandag 21 juni - H. Aloisius
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, examens
Dinsdag 22 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz. int.
Woensdag 23 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, intentie
V.d. gever
Donderdag 24 juni
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam.
Vrijdag 25 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 juni
10 u. PI. Huwelijksmis v. Danny Begheyn
en Fanny Leys
17 u. PI. Dankrnis vwo de Inrichtende
Macht ter gelegenheid V.h. afscheid van
Juffr. Lucienne
Zondag 27 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Achiel Indevuyst,
echg. V.Germaine Deroye.

Ons
ParochÏeblad
Proven
22e Jaargang Nr. 25 20 juni 1993 Verantw. uitg, Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Tot kind Gods gedoopt
Kenneth Degruyter, z.v. Paul en Cari
Depoorter, Obterrestraat 31, Proven.

Diamant te Proven
Langs deze weg willen wij het diamanten
huwelijkspaar Achiel Pacco-Lamaire
Alida, Canadaweg 30, Proven en hun kin-
deren Maria, Gilbert, Clara en Jacqueline,
in naam van hun buren, vrienden en ken-
nissen en van allen die hen kennen, harte-
lijk proficiat wensen met hun zestigjarig
huwelijksleven.
Zestig jaar getrouwd zoals het in het
huwelijksregister van de parochie
beschreven staat:
"Achiel Pacco - Lamaire Alida.
Ten jare 1933, de 17c van de maand juni,
nadat de drie huwelijksbannen werden
afgeroepen, hebben voor mij, ondergete-
kende pastoor van Proven, het huwelijk
gesloten van Achiel Comelius Pacco uit
Westvleteren, zoon van Petrus en Eugenie
Boury, geboren in Westvleteren de 7' sep-
tember 1911, en Alida Lamaire uit
Proven, dochter van Henri en Eudoxie
Quac1aeys, geboren te Proven de 6' maart
1911.
De getuigen waren:
Cam iel Moerman en Maurice Pacco.
Pastoor August Comeyne."
Dus juist vandaag, donderdag 17 juni = 60
jaar.
God zij dank Proficiat

Omhaling K.V.G. aan de kerkdeur
Op zaterdag en zondag 19 en 20 juni aan-
staande vóór en na al de missen.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 10 juni : 63
deelnemers, 7 wonnen 3 partijen: Depuy-
per M. 367 ; Ramon A. 338 ; Neuville D.
310 ; Deturck J. 301 ; Metsu M. 260 ;
Berten G. 230 ; Looten A. 192. Volgende
kaarting op donderdag 24 juni.

Halve daguitstap
Dinsdag 29 juni halve daguitstap. Op het
programma : Geraardsbergen, bezoek St.
Adriaansabdij waarin het kantmuseum en
pijp- en sigarenkabinet.
Panoramische rondrit. Bezoek Audenberg
en de fameuze muur van Geraardsbergen.
Winkelcentrum en avondeten. Prijs 600 fr.
Vertrek om 12.30 U.
Inschrijven bij G. Ryon, J. Vanbeveren of
bij één van de bestuursleden.

Bij het afscheid van Juffr. Lueienne
We herinneren aan de dankrnis tegenover
Juffr. Lucienne, die zal opgedragen wor-
den op zaterdag 26 juni '93, in de avond-
rnis om 17 U.
De leerlingen van de school zullen die
avondrnis met tekst, liederen en ook muzi-
kaal helpen verzorgen.
We maken er een mooie dankrnis van. En
dit in aanwezigheid van onze leerkrachten
Proven-Krombeke en ook de leerkrachten
van vroegere jaren. De ouders in het bij-
zonder van onze leerlingen, de Inrichtende
Macht van onze school en nog vele andere
sympathisanten.
Onmiddellijk na de mis wordt er voor
iedereen die in de kerk aanwezig is, een
drank geschonken in de St. Jozefszaal.
Daar heeft men de gelegenheid Juffr.
Lucienne persoonlijk te danken. Welkom.

Harmonie "De Volksvreugd"
Vrijdag aanstaande is er geen repetitie,
noch voor de jeugd, noch voor de volwas-
senen.
Vergeet echter de uitstap niet van zondag
aanstaande : te Proven en in Krombeke.
We verzamelen te 9.30 U. aan "De
Bascule".

Boetiek TopZ
Wij zetten de zomersolden nu reeds in.
Vanaf heden tot aan de sperperiode (1
juli) geven wij kortingen -20 % op alles
en -30 % op de vesten. Wees er vlug bij
om te profiteren van deze extra lage prij-
zen.
Openingsuren: ma., di., wo., vr., zat. : 9 -
12 U. en 14 - 19 u. Do. : 17- 21 u. Zon. : 9 - 12 u.
Boetiek TopZ, Provenplein 40A, Proven,
tel. 057/30.14.84.

Sport op zondag
Vandaag wordt het sportgebeuren vaak in
een slecht daglicht gesteld. Dopingge-
bruik, het steeds sterker wordende geweld
voor, tijdens of na topwedstrijden, waan-
zinnige transfertsommen ...
Toch moeten we ook de positieve waar-
den van de sport blijven in het zonnetje
zetten. Wie aan sport doet, vormt zijn
karakter. Het is een voortdurend oefenen
in zelfbeheersing, groeien in wilskracht,
na een nederlaag de pijn leren verbijten.
Voor degenen die langs de lijn staan, is
het een gezonde vorm van ontspanning.
En ook een kans om andere supporters te
ontmoeten.



PRIESTER VAN DIENST (v.27 juni tot 3 juli)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (26-27 juni) tel. 30.15.55
Veearts Vandenberghe (27 juni) tel. 38.81.60
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 25 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 juni
10 u. Pl. Huw.mis v. Danny Begheyn en
Fanny Leys
17 u. Pl. Dankrnis vwo de Inrichtende
Macht ter gelegenheid V. h. afscheid van
Juffr. Lucienne
Zondag 27 juni
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Achiel Indevuyst,
echtg. V. Germaine Deroye
Maandag 28 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gever)
Dinsdag 29 juni - H. Petrus en Paulus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Woensdag 30 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Donderdag 1juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijzon-
dere intentie
Vrijdag 2 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 juli
17 U. Gez. mis V. Camiel Carpentier,
wedn. V. Maria Maerten, vwo de buren
Zondag 4 juli
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Valère en Julia Lebbe, Z.

en d. V.wijlen Jules en Leonie Blanckaert.

Ons
Parochieblad
Proven
22e Jaargang Nr. 26 27 juni 1993 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Huwelijksaankondiging
Filip Berquin, Krombeekseweg 71,
Poperinge en Sabine Vansieleghem,
Palingstraat 9, Watou.

In de Heer ontslapen
Georges Delanote, zoon van wijlen
Hyppolite en van Gabrielle Declerck,
overleden in het U.Z. te Gent op 16 juni
1993 in de leeftijd van 58 j. en die dinsdag
22 juni 1993 om 10 U. te Haringe werd
begraven.

Omhaling K.V.G.
Bracht de mooie som op van 7.681 fr.
Dank.

ZATERDAG AANSTAANDE
26 JUNI TE 17 U.

DANKMIS VOOR JUFFR. LUCIENNE
LEES WAT VOLGT!

Zelfs de kleutertjes worden uitgenodigd
van Proven-Krombeke
Tot de dankrnis voor Juffr. Lucienne
zaterdagavond te 17 U. Ze komen naar de
kerk samen met papa en mama en blijven
bij papa en mama in de kerk.

Ook de leerlingen van de lagere afdeling
Proven-Krombeke zijn uitgenodigd ...
Want zij helpen de dankrnis voor
Juffrouw Lucienne verzorgen met zang en
muziek.

Zullen ook aanwezig zijn in die dank-
mis:
De Inrichtende Macht van de school, alle
leerkrachten van nu' en vroegere jaren,
enkele speciaal genodigden: de deken van
Poperinge, de leden van de kerkfabriek,
mensen van de gemeenteraad, de
Inspectie, het verenigingsleven, niet in het
minst ook het school personeel van
Proven-Krombeke en meteen ook alle
sympathisanten.

Er worden geen stoelen bijgezet in de
kerk.
Kom dus op tijd als je wilt een zitplaats
hebben.

Worden uitgenodigd tot de receptie:
Iedereen.

Jaar van de zondag
Dag van de sport
Sport kan je op twee totaal verschillende
manieren beoefenen. De eerste is presta-

tiegericht. Ik hou de bal zo lang mogelijk
aan m'n voeten in plaats van hem door te
geven, want ik wil de goal maken. Zo'n
houding wordt na enige tijd afgestraft. De
tweede mogelijkheid is : niet "IK" moet in
het zonnetje staan, maar de ploeg. We
staan als één man op het veld. Ieder is
even belangrijk. Kan die laatste houding
niet doorgetrokken worden naar de maan-
dag?

De Post - Jaarlijkse vakantie
Wegens de jaarlijkse vakantie zal het
postkantoor te Proven gesloten zijn van 5
juli tot 24 juli. Voor al uw postverrichtin-
gen kan u evenwel terecht in het postkan-
toor van Roesbrugge en bij uw postman
op ronde.

Dank zeggen
De meeste mensen krijgen graag een
dankjewel als ze iets gegeven of gedaan
hebben. Maar menigeen vergeet het als ze
iets krijgen.
In de eucharistie is er na de H. Communie
tijd voorzien voor "stil gebed". Ik vraag
me soms af wat de mensen dan doen. Het
gebeurt natuurlijk ook dat het helemaal
niet stil is : er wordt onmiddellijk gezon-
gen, er is een "optreden" van een muzi-
kant, of een bezinningstekst wordt voor-
gedragen.
Vaak toch is het een gewoonte geworden
om even de tijd te nemen voor persoonlijk
gebed. Wat doet men dan? Nadenken,
genieten van het rustig moment, contact
zoeken met God. Is het waar dat er over-
wegend om hulp gesmeekt wordt? We
hebben veel intenties, elk draagt zijn of
haar eigen leed, we zijn om veel bezorgd.
We storten ons hart uit voor de Heer.
Toch is het eerste woord een woord van
dank. Dank om Gods nabijheid, dank voor
de H. Communie, voor de eucharistie,
voor het uur van samenzijn in de Kerk.
Dank voor.; ja, waarvoor moeten we God
danken? Laat je blik gaan over de voor-
bije dag, over de voorbije week. Waar heb
je God ontmoet ? In wie heb je de Heer
herkend? Waar liet Hij zijn voorzienig-
heid blijken, in welk "toeval" ? Dank u,
God ! Dit gebed na de H. Communie
draagt als naam "dankzegging".
U wil ik allen danken voor uw gebed en
uw steun, voor uw offer, voor uw trouwe
inzet en volgehouden dienst, voor uw lief-
de voor de Kerk. Zonder u zou het moei-
lijker zijn geweest. Dankjewel !

Roger Vangheluwe



PRIESTER VAN DIENST (v. 4 tot 10 juli)
E.H. Lamere. pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (3-4 juli) tel. 40.01.92
Veearts Vandenberghe (4 juli) tel. 38.81.60
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54

- P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 2 juli
10.30 u. Pl. Begrafenis van Flora Vanden-
bussche, echtg. v. Roger Top
Zaterdag 3 juli
10 u. Pl. Begrafenis v. Maria Top, wed. v.
Annand Fioen
17 u. Gez. mis v. Camiel Carpentier,
wedn. v. Maria Maerten vwo de geburen
Zondag 4 juli
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Valère en Julia Lebbe, Z.
en d. V.wijlen Jules en Leonie Blanckaert
Maandag 5 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.Bijstand
Dinsdag 6 juli
8 U. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid.
Woensdag 7 juli
8 U. H. mis t.e.v: St. Antonius
Donderdag 8 juli
8 U. H. mis V. overl. grootouders
Vrijdag 9 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 juli
17 U. 3' Gez. 6-wekenmis V. Bertha
Durant, echtgte. V.Willy Lozie
Zondag 11 juli
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Zenobie Devos, wed. V.
Cyriel Derycke en V.Henri Cleynen.

In de Heer ontslapen
- Flora Vandenbussche, echtgte. V. Roger
Top, overl. te Poperinge op zaterdag 26 juni
1993 in de leeftijd van 80 j. en die vrijdag 2
juli '93 om 10.30 U. te Proven wordt begra-
ven.
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Maria Top, wed. V. Armand Fioen, overl. te
Poperinge op maandag 28 juni '93 in de
leeftijd van 92 j. en die op zaterdag 3 juli '93
om 10 U. te Proven wordt begraven.

- Jerome Bourree, echtg. V. Maria Borra,
overl. te leper op maandag 28 juni '93 in de
leeftijd van 79 j. en die op zaterdag 3 juli '93
om 10 U. te Krombeke wordt begraven.

AUTOWIJDING
Werktuig, moto, brommer, fiets

en voetganger op zat. 3 juli en zon. 4 juli
Na al de missen:

Lidgeld St. KristotTel: 100 fr.
(een omslag wordt aan de kerkdeur afgegeven)

Waarschuwing
(bijzonderlijk nu vóór de grote vakantie)
Het wegverkeer eist jaarlijks duizenden slacht-
offers. Langs straten en snelwegen gaan men-
sen naar hun werk en hun ontspanning. De
gevaren die er dreigen, komen van de mens die
de juiste geest van eerbied voor het leven van
anderen en van zichzelf mist. Alles wat er
gedaan wordt aan veilig verkeer, zal niet baten
als de mens de geest van roekeloosheid niet
aflegt. De wijding van uw wagen is ernstig, als
je voorzichtig rijdt en alle overdreven snelheid
vermijdt.

Maria-Ommegang te Poperinge
- Op zondag 4 juli te 15.30 U.

- Kinderzegening op maandag 5 juli te 15 U.

- Ziekendag op donderdag 8 juli te 15 U.

- Donkere Ommegang op zaterdag 10juli te 16U.

Eekhoute-Feesten - Proven
PROGRAMMA:
Zaterdag 3juli 1993
15 U. Papa Chico Team (Inkom: 40 fr.)
19 U. Kip aan 't spit met frieten

Disco 2000 (Inkom gratis)
Zondag 4juli 1993
14 U. Volleybaltomooi
15 U. Rondritten met paard en kar

Disco 2000 (Inkom gratis)
Voortdurend kindermolen en schiettent.

't Kruideniertje
Vanaf I juli houden wij totale uitverkoop van
onze voedingswaren !Wij blijven echter verder
wel kranten en tijdschriften, rookwaren,
schoolgerief, fotocopies en wenskaarten verkopen.
Wilt u ook rekening houden met de nieuwe
openingsuren: van 7 tot 12 U. en van 14 tot 19
U. Donderdag tot 20 U.

Zaterdagnamiddag en zondag gesloten!
Wij danken u van harte. Annie en Luc

Kapsalon Greta
Zal gesloten zijn van 1I juli tot 23 juli.

Slagerij J. Vulsteke-Onraet
Zal gesloten zijn van maandag 5 juli tot en met
vrijdag 9 juli.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 24 juni: 78 deel-
nemers, 12 wonnen 3 partijen: Vandecaveye
R. 418 ; Knockaert M. 402 ; Berten M. 386 ;
Lecomte J. 333 ; Deraeve G. 307 ; Veniere M.
304 ; Loones M. 298 ; Ganne M. 298 ; Nuttens
J. 266 ; Gantois A. 251 ; Looten I. 248;
Verdonck W. 246. Volgende kaarting op don-
derdag 8 juli.

K.V.L.V.
Al onze leden worden vriendelijk verzocht de
uitvaartplechtigheid van ons lid Flora Vanden-
bussche bij te wonen op vrijdag om 10.30 U.

Coiffure Ronny
Jaarlijks verlof van 17 juli t.e.m. 4 augustus.
Uitzonderlijk open op 31 augustus.

Juffrouw Lucienne dankt.
Vol dankbaarheid en met gemengde gevoelens
denk ik terug aan de mooie eucharistieviering
van vorige zaterdag, een dankmis die ter mij-
ner ere werd opgedragen. Uw talrijke aanwe-
zigheid heeft me getroffen.
Ik vind geen woorden genoeg om U allen te
danken : E.R Deken, onze pastoor, de
Inrichtende Macht, de leerkrachten en de leer-
lingen van Proven en Krombeke die met hun
zang de viering opluisterden, de koster aan het
orgel, de muzikanten die plots te voorschijn
kwamen om een serenade te spelen, de vele
ouders en vrienden van beide parochies ...
't Was een onvergetelijke viering!
Ik dank ook de Inrichtende Macht die ons allen
nadien met een hapje en een drankje op een
receptie uitgenodigd had.
Bij deze gelegenheid zeg ik nogmaals dank
aan de heer Pastoor die steeds in de weer is
voor onze school, ook aan de leerkrachten met
wie we samen veel jaren een prachtig team vormden,
Ook U, beste ouders, ben ik heel dankbaar
voor de goede samenwerking en het vertrou-
wen dat U in onze school stelt.
Ik. ~rzeker U dat onze school vanaf I septem-
ber ook een goede stuurman aan het roer zal
hebben die zijn grote taak vol ernst zal opnemen.
Ik wens U en de kinderen het allerbeste en
nogmaals oprechte dank. Juffrouw Lueienne

Gemeentehuis Proven
Vanaf zat. 3 juli t.e.m. 24 juli is het gemeente-
huis open op woe. en op zat. van 10 tot 12 U.

Men kan zich ook wenden naar het gemeente-
huis Krombeke op ma. en don. V. 10.30 U. tot
12 U.

Postkantoor Proven
Jaarlijks verlof van 5 juli tot 24 juli.
Voor al uw postverrichtingen kan u terecht in
het poskantoor van Roesbrugge of bij uw post-
man op ronde.

De grote vakantie
De leerkrachten van de Proven se school wen-
sen alle ouders en hun kinderen een prettige,
zonnige en deugddoende vakantie:
Juffr. Liliane
Juffr. Marijke
Juffr. Vera en Juffr. Brigitte
Juffr. Erna
Juffr. Sibylle
Juffr. Marleen en Juffr. Annick
Meester Borrey
Juffr. Hilde
Juffr. Katrien
Meester Piet
Meester Frans
Juffr. Linda, Gina en Isabelle
Juffr. Lueienne
Michel Ollivier

peutertuin
I' kleuter
2' kleuter
3' kleuter

I' leerjaar A
l' leerjaar B
2' leerjaar
3' leerjaar
4' leerjaar
5' leerjaar
6' leerjaar

Turnen
Schoolhoofd

Pastoor



PRIESTER VAN DIENST (v. II tot 17 juli)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (10-11 juli) tel. 38.87.55
Veearts Busschaert (11 juli) tel. 44.53.63
Apoteek Blanckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter. tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 9 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 10juli
17 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Bertha
Durant, echtgte. v. Willy Lozie
Zondag 11juli
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
JO u. Gez. mis v. Zenobie Devos, wed. v.
Cyriel Derycke en v. Henri Cleynen
'1aandag 12juli
8 u. H. mis v. over\. oom
Dinsdag 13juli
8 u. H. mis v. over\. vader
Woensdag 14juli
8 u. H. mis v. over\. ouders (V.D.K.)
Donderdag 15juli
8 u. H. mis v. over\. zuster (V.D.K.)
Vrijdag 16juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 17juli
10 u. Pl. Huw.mis v. Andy Boutton en
Inge Sergie
II u. P\. Huw.mis v. Geert Acke en Mieke
Deblock
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Albert
Deprey, echtg. v. Madeleine Lemahieu
Zondag 18juli
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. over\. familie Menu-
Degraeve
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Huwelijksaankondiging
Johan Verclyte, Hollebosstràat 2, Dikkebus en
Rita Hendrix, Ganshoren, 1080 Brussel

De Post - Jaarlijkse vakantie
Wegens jaarlijkse vakantie is het postkantoor
Proven gesloten van 5 juli tot 24 juli. Voor al
uw postverrichtingen kan u evenwel terecht in
het postkantoor van Roesbrugge en bij uw
postman op ronde.

Tentoonstelling Oktoberkermis
Onze jaarlijkse tentoonstelling met Oktober-
kermis kende steevast een behoorlijk succes,
maar, helaas, het fotografisch materiaal ge-
raakt uitgeput. Daarom gooien we het over een
andere boeg. Ons uitgangspunt is het volgen-
de: iedere Provenaar die iets of wat van waarde
bezit, stelt zijn kunstwerk een weekend ter

. beschikking (We denken in de eerste plaats
aan schilderijen). Aan ons, feestcommissie,
dan om er een geheel van te maken. Zeg niet te
vlug" 't Is niet voor ons". In de schaduw van
het grote Watou kunnen en bezitten we mis-
schien meer dan we denken. Wie zich geroepen
voelt mee te werken, neemt contact op. Meer
nieuws in de volgende zomerse parochiebladen.
Namens de feestcommissie Hubert Bal

Groenten voor kamp K.S.J.
Zondag 1I juli trekt K.S.J. Proven op kamp
naar Lokeren. Zo'n 4O-tal magen moeten
gezond gespijsd worden. Ieder die in zijn hof
rijpe groenten teveel staan heeft, kan kontakt
opnemen met Frans Hauspie, Obterrestraat 17,
tel. 057/30.02.41.

Eekhoute
Papa Chico was hier en dat deed ons plezier!
Ja, de Eekhoutvrienden zijn blij dat de feesten
opnieuw heel geslaagd waren. Zelfs de weergoden
waren dit jaar van de partij met prachtig weer.
Zaterdag was Papa Chico leuk, de kippen
smaakten lekker, de drankjes nog beter.
Zondag genoten de kinderen van de paardjes
en de groten van het volleytomooi waarin de
Eekhoute juniores na een spannende strijd het
nipt haalden van de Eekhoute seniores. De
andere ploegen, voetbal, Obterrestraat, Baron
Mazemanlaan en de Noomtjes lieten zich ook
van hun beste kant zien.
's Avonds werd nog een glaasje gedronken en de
feesten waren weer voorbij. Tot volgend jaar.
Dank aan alle mensen die ons steunden en die
meewerkten. De Eekhoutvrienden

Coiffure Ronny
Jaarlijks verlof van 17 juli t.e.m. 4 augustus.
Uitzonderlijk open op 31 juli.

Harmonie "De Volksvreugd"
De grote vakantie is gestart. Straks legt de har-
monie een aantal weken alle aktiviteiten stil.
De periode van "werken" sluiten we af met een
repetitie voor iedereen op vrijdag 9 juli, zowel
voor de jeugd als voor de volwassenen.

Het bestuur rekent op ALLE muzikanten om
deze herhaling bij te wonen.

B.G.J.G.
De jaarlijkse fietstocht van de plaatselijke
Bond van Grote en van Jonge Gezinnen gaat
door op zondag 18 juli. Houd deze datum vrij
voor een rit waaraan groot en klein kunnen
deelnemen. We staren om 14.30 u. voor een
tocht van 30 km langs landelijke wegen. Ook
niet-leden zijn van harte welkom. Volgende
week meer gegevens in het paîochieblad.

MUZIEKSCHOOL
Leerlingen 2" en 3" leerjaar '92-'93
Om de twee jaar starten we in Proven met les-
sen notenleer voor leerlingen vanaf het derde
leerjaar. De laatste week van het voorbije
schooljaar werden inschrijvingsformulieren
uitgedeeld voor volgend schooljaar. Wie zijn
strookje nog niet binnenbracht op school wordt
verzocht dit in de brievenbus te stoppen van
meester Frans.

Nieuwsbericht
Wegens stopzetting van onze bierhandel willen
wij al onze klanten bedanken voor het jaren-
lange vertrouwen dat zij in ons stelden. Wij
hebben nu onze zaak overgedragen aan Devos
Eddy, Couthotlaan 7B, Proven, tel.
057/30.11.47, waar je vanaf vandaag terecht kan
voor de verdere aankoop van alle biersoorten en
frisdranken. Hubert en Christiane Bustraen

Proficiat aan de studenten en hun ouders
Het ere-metaal werd toegekend aan:
Rudy Deprey, 6' jaar tuinbouw aan het V.T.l.
Poperinge en aan
Mary-Rose Lamaire, 6' jaar sociaal-technische
aan het H.-Hartinstituut te Poperinge.
Beide studenten werden laureaat in hun afdeling.

Bidden is kneden
Brooddeeg kneden met je handen ...
Het begint bij een plakkerig gedoe in een sma-
keloze brij, een onsamenhangend mengsel van
ingrediënten.
Toch maar geduldig kneden, geloven dat het
lukt. Plots voel je dan weerstand, veerkracht in
de massa. Er lopen krachtlijnen in. Het deeg is
geworden: de gist kan zijn werk beginnen.
Zoiets is gebed. Bidden is je leven kneden: dlt
onsamenhangend mengsel van duizend kleine
dingen en één groot en onbestemd verlangen
naar geluk. Bidden is geduldig kneden, is
vechten met de stilte, is vechten met jezelf en
dan plots voelen dat God de krachtlijnen in je
leven legt. de samenhang en de veerkracht.
Bidden is kneden, je leven kneden en dan de
Geest Zijn werk laten doen.

Volgend parochieblad is voor 3 weken
Indien U een artikel hebt voor de volgende
weken. gelieve dit in de bus van de pastorie te
steken tegen dinsdagmorgen 13 juli om 9 u.
Dank.



PRIESTER VAN DIENST (v. 18 tot 24 juli)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
r.ENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
lokt. Neuville (17-18 juli) tel. 30.03.38
Dokt. Provoost (21 juli) tel. 40.00.20
Veearts Vulsteke (18 juli - 21 jul i) tel. 33.41.17
Apoteek Dubaere (18 juli) - Reninge
Apoteek Vandewalle (21 juli) - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) -
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 16 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 juli
10 u. P\. Huw.mis v. Andy Boutton en
lnge Sergie
·1 u. P\. Huw. mis v. Geert Acke en

'- Mieke Deblock
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Albert
Deprey, echtg. v. Madeleine Lemahieu
andag 18 juli

8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. over\. familie Menu-
Degraeve
Maandag 19 juli
8 u. H. mis v. over!. ouders en schoonouders
Dinsdag 20 juli
8 u. H. mis v. over\. grootouders
Woensdag 21 juli
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Donderdag 22 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Vrijdag 23 juli
10.30 u. P\. Huw.mis v. Johan Verclyte en
Rita Hendrix
Zaterdag 24 juli
17 u. Gez. mis v. Camiel Carpentier,
wedn. v. Maria Maerten, vwo de geburen

Geneeskundige zondagdienst
Dokt. Vandenberghe (24-25 juli) tel. 30.06.37
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Veearts Vandenberghe (25 juli) tel. 38.81.60
Apoteek Vanacker - Leisele

Zondag 25 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Sylveer Maes, echtg.
v. Yvonne Godderis
Maandag 26 juli
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid.
Dinsdag 27 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 28 juli
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (A.A.)
Donderdag 29 juli
8 u. H. mis v. over\. ouders (V.c.)
Vrijdag 30 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 31 juli
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthournout,
echtg. v. M.-J. Breyne

Geneeskundige zondagdienst
Dokt. Vandercruysse (31 juli - I aug.) tel. 30.06.47
Veearts Busschaert (I aug.) tel. 44.53.63
Apoteek Debruyne - Lo

Zondag 1augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
JO u. Gez. jaarmis v. Michel Brysbaert-
Ryon Hélène
Maandag 2 augustus
8 u. H. mis v. over\. fam. (D.D.)
Dinsdag 3 augustus
8 u. H. mis v. over\. ouders en fam. (V.)
Woensdag 4 augustus
8 u. H. mis v. over!. ouders en schoonouders
Donderdag 5 augustus
8 u. H. mis v. over!. broers en zusters
Vrijdag 6 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 augustus
17 u. 5' Gez. ó-wekenmis v. Albert
Deprey, echtg. v. Madeleine Lemahieu
Zondag 8 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
JO u. Gez. mis v. Valère en Irma Lebbe, z.
en d. v. wijlen Jules en Leonie Blanckaert

Huwelijksaankondiging
Johan Colpaert, Krombekeplein 19,
Krombeke en Isabelle Kinoo, Blokweg 6,
Proven.

Tot kind Gods gedoopt
Tom Overbergh, z.v. Geert en Liliane
Defever, Eekhoute 97, Proven.

In de Heer ontslapen
Gaston DecJerck, z.v. wijlen Franciscus
en Zenobie Dehouck, overl, te Poperinge

op donderdag 8 juli '93 in de leeftijd van
80 j. en die op dinsdag 13 juli '93 om 10
u. te Proven werd begraven.

Bij schoenmaker Noël
Soldenverkoop vanaf 17 juli tot 15 augustus.

Sako - bij Nadine en Kris
Jaarlijks verlof van 20 juli t.e.m. 30 juli.
We wensen alle klanten een goede vakantie.

't Couthof
Heropening op I aug. '93 - Tea-Room -
Nieuwe uitbaatster Rita Hendrix
Allen hartelijk welkom, te\. 057/21.77.47.

Niet vergeten
De Noomtjes herinneren iedereen aan hun
jaarlijkse barbecue op 6 - 7 - 8 augustus.
Dit jaar vieren we ons lustrum. Verder
nieuws volgt. Wees erbij!!

Gratis
Oe Noomtjes zijn in het bezit van ver-
schillende spelen. Deze lenen wij gratis
uit, maar wij vragen dan ook dat ze terug
komen. Zo vragen wij aan de bezitter van
ons kaartenspel om dit terug te bezorgen
a.u.b.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 8 juli. 54
deelnemers, 8 wonnen 3 partijen: Van-
exem M. 342 ; Vercruyce M. 316 ; Claeys
B. 306 ; Vancaeyseele M. 295 ; Delporte
M. 250 ; Cockelaere M. 250 ; Looten Irma
237 ; Masschelein M. 227. Volgende
kaarting op donderdag 22 juli.

B.G.J.G.
Te onthouden data:
- zondag 18 juli: fietstocht voor iedereen.
Start om 14.30 u. aan het Rozenhof
(ongeveer 30 km, gratis consumptie
onderweg)

- zaterdag 7 augustus : huifkartocht voor
kinderen ~

- augustus : lessenreeks watergewenning
voor kleuters

- zondag 22 augustus: ééndagsreis
- vrijdag 25 augustus: avondwandeling

K.V.L.V.
Onze jaarlijkse gezinsfietstocht gaat door
op zondag 8 augustus. We bezoeken de
Blankaert te Woumen. Verdere gegevens
volgen nog.

Dit Parochieblad geldt voor 3 weken.



PRIESTER VAN DIENST (v. 8 tot 14 aug.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.1 1.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (7-8 aug.) tel. 38.82.71
Veearts Goethals (8 aug.) tel. 30.02.67
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 6 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 augustus
17 u. 5' Gez. 6-wekenmis v. Albert De-
prey, echtg. v. Madeleine Lemahieu
Zondag 8 augustus
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Valère en Inna Lebbe, z.
en d. v. wijlen Jules en Leonie Blanckaert
Maandag 9 augustus
8 u. H. mis v. over!. echtgte. (C.B.)
Dinsdag 10 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot uit dank
v. goed verloop v. reis (M.L.)
Woensdag 11 augustus - H. Clara
8 u. H. mis v. over\. ouders (P.V.)
Donderdag 12 augustus
8 u. H. mis v. bijz. over\. (A.S.)
Vrijdag 13 augustus
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
(A.W.)
Zaterdag 14 augustus
17 u. Gez. mis v.d. leden en over\. leden
v.h. Wit-Gele Kruis
Zondag 15 augustus - O.L.V. Hemelvaart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Deraedt -
Top Maria

Tot kind Gods gedoopt
Natacha Deleu, d.v. Dino en Corine Hauspie,
Eekhoute 15, Proven.

Ons
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Geboorte
Ame Devos, z.v. Patriek en Rita Debaene,
Blokstraat 2, Proven (geb. te Poperinge op 19
juli '93).

Verloren
Speciale zonnebril op doktersvoorschrift.
Laten liggen of achtergelaten door vergetel-
heid al winkelen. Beloning voor eerlijke vin-
der. Terug te bezorgen in de pastorie te
Proven.

Bedanking
Het jubilerend echtpaar Achiel Paco-Larnaire
Alida uit de Canadaweg 30 te Proven houdt
eraan langs deze weg alle buren, vrienden en
kennissen te bedanken voor de sympathie en
het meeleven dat ze betoond hebben bij de vie-
ring van hun diamanten bruiloft op zondag 20
juni '93. Hartelijk dank. Achiel en Alida.

Jaarlijks verlof
Kris Rosseeuw, kantoorhouder van Argenta
Spaarbank, is met verlof van 9 tot en met 16
augustus. Het kantoor is terug open vanaf dins-
dag 17 augustus.

Oproep aan alle kinderen en volwassenen.
Op het speelplein van de wijk Eekhoute wer-
den een volleybalnet en twee nieuwe voetbal-
doelen geplaatst. Bij de elektriciteitskabine en
bij de huizen werd nieuwe beplanting aange-
bracht. Mogen wij aan iedereen die gebruik
maakt van het plein vragen alles netjes te hou-
den en zorgzaam met de materialen om te
springen. Dank. De Eekhoutevrienden

Bedevaart Banneux
Het is al 60 jaar geleden dat Maria 8 maal ver-
scheen aan Mariette Beco (die nog leeft). Zij
noemde zich de Maagd der Armen. Zij wees
de weg naar Jezus, bron van levend water. Ons
bisdom organiseert zijn 50' bedevaart naar
Banneux. Heel ons bisdom doet mee. Een
autocar vertrekt op de Grote Markt om 7 uur
en is terug om 21 uur. De prijs bedraagt 550 fr.
(autocar plus inschrijvingsboekje). Liefst pic-
nic meenemen. Men kan ter plaatse een lunch-
pakket krijgen, prijs 100 fr. , vooraf bestellen
bij inschrijving. Inschrijven vóór 15 augustus
bij Mevr. Dedecker-Struye Francine.

Jaarlijks verlof
Kris Rosseeuw, kantoorhouder van Argenta
Spaarbank, is met verlof van 9 tot en met 16
augustus. Het kantoor is terug open vanaf dins-
dag 17 augustus.

Grootse barbecue
Op zaterdag 7 augustus vanaf 19.30 u. en op
zondag 8 augustus vanaf 12 uur gaat de jaar-
lijkse barbecue van de Noomtjes door. Wij
heten langs deze weg iedereen van harte wel-
kom op dit festijn. Zondag is er ook een kippe-
billekaarting. Afspraak voor dit alles in de tent
bij het socio-cultureel centrum. Tot dan!!

B.G.J.G.
Geplande aktiviteiten in augustus:
- Huifkartocht voor de kinderen van de basis-

school (kleuters en lagere afdeling '92-'93).
Zaterdag 7 aug. : keuze tussen 14, 15 en 16
uur. Start op de parking van het Rozenhof.
Leden B.GJ.G. : 30 fr., niet-leden: 50 fr.

- Watergewenning voor kleuters
De Bond organiseert een cursus watergewen-
ning voor kleuters op volgende data: 12 - 13
- 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 aug.
Leden: 400 fr. (10 lessen), niet-leden: 700 fr.

- Eéndagsreis naar Mol. Op zondag 22 aug.
reizen we naar het recreatiepark "Het
Zilvermeer" te Mol. Vertrek om 8 u., terug
om 19 u. Het 140 ha groot domein biedt een
brede waaier van ontspanningsrnogelijkhe-
den : strand, zwemvijver, watersport, avontu-
renspeelvijver, speeltuin, wandelingen ...
Meer informatie in volgend parochieblad.

- Avondwandeling op vrijdag 27 augustus.

't Is niet altijd in de boeken dat men
moet naar wijsheid zoeken ... en een
beetje humor
- Die wel zijn eigen hart doorziet,

die spot met zijn buurman niet.
- Tante komt op bezoek en vraagt:

"Is het niet gevaarlijk om het kind in zo'n
hoog bedje te laten slapen ?"
"Nee hoor, we hebben dat met opzet gedaan,
zodat we het goed kunnen horen als hij eruit valt."

- "Ma", zegt Pietje in de dierentuin, "die aap
lijkt precies op ome Jan."
"Maar Pietje toch", vermaant zijn moeder
hem. "Zoiets mag je toch niet zeggen".
"Wat geeft dat nu, ma. Die aap verstaat mij
toch niet."

- Een man is tot de doodstraf veroordeeld
omdat hij iemand de nek heeft doorgesneden.
Vlak voor de voltrekking van het vonnis
vraagt de beul: "Hebt u nog een laatste wens ?"
"Zeker heb ik die", antwoordt de misdadiger.
"Mag ik u een keer scheren ?"

- "De beste reclame is een snelle schaderege-
ling", zegt een verzekeringsagent tegen een
collega van een concurrerende maatschappij.
"Is bij ons een verzekerde vandaag overle-
den, dan heeft zijn weduwe morgen het geld
al in handen."
De ander haalt de schouders op : "Wij heb-
ben ons kantoor op de vijfde verdieping van
een gebouw met veertig verdiepingen. Van
de week viel een verzekerde van ons uit een
raam op de achtendertigste verdieping.
Terwijl hij ons raam passeeerde, hebben we
hem zijn uitkering overhandigd."

- De beroemde oorlogsheld wordt geïnter-
viewd. Krijgshaftige herinneringen worden
opgehaald en nogal onder de indruk vraagt
de interviewer: "U bent minstens dertig keer
door kogels getroffen en toch leeft u nog.
Hebtu dan geen last van al dat lood in uw lichaam?"
De veteraan knipoogt: "Ach nee, alleen kan
ik natuurlijk niet meer zwemmen ..."



PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 aug.)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (14-15 aug.) tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe (15 aug.) tel. 38.81.60
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 13 augustus
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (A.W.)
Zaterdag 14 augustus
17 u. Gez. mis v.d. leden en over!. leden
v.h. W.G.-Kruis
Zondag 15 augustus - O.L.Vr. Hemelvaart
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton, echtg.
v. Martha Baert
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Deraedt-Top
Maria
Maandag 16 augustus
8 u. H. mis v. over!. ouders (P.V.)
Dinsdag 17 augustus
8 u. H. mis v. over!. ouders (A.B.)
Woensdag 18 augustus
8 u. H. mis v. over!. ouders (V.B.)
Donderdag 19 augustus
8 u. H. mis v. over!. echtgte. (L.P.)
Vrijdag 20 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 augustus
17 u. Gez. jaarmis v. Margriet Degraeve,
echtgte. v. Cyriel Dever
Zondag 22 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens, echtg.
v. Gerarda Gheeraert

Voor de bedevaart naar Banneux
Een autocar vertrekt op de Grote Markt om 7
uur en is terug om 21 uur. De prijs bedraagt
550 fr. (autocar plus inschrijvingsboekje).

Ons
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Liefst pic-nic meenemen. Men kan ter plaatse
een lunchpakket krijgen, prijs 100 fr., vooraf
bestellen bij inschrijving. Inschrijven vóór 15
aug. bij Mevr. Dedecker-Struye Francine.

Jaarlijks verlof
Zuivelhandel Devooght- Vancaeyzeele is in
verlof van 15 aug. tot 23 aug.

't Go wel droaien
Openingsbal in de nieuwe loods van Bertin
Demaeght, Blekerijweg, Proven, op zaterdag
14 augustus '93 met DJ. Inkom gratis! !

Een TSC-supporter schrijft
De voorbereiding van de voetbalcompetitie
'93-'94 is reeds volop bezig. Straks treedt de
paarswitte, Proven se voetbalclub met liefst 9
ploegen aan in competitie. Om het komende
seizoen gezond en wel door te komen zijn
enorm veel inspanningen van de bestuursleden
nodig. Dat werk volstaat echter niet.Ook op
financieel gebied is één voetbalseizoen een
zeer dure aangelegenheid.
Om de clubkas te spijzen, organiseert TSC
naar jaarlijkse traditie de tweedaagse voetbal-
feesten. Zaterdagmiddag opent het A' jeugdtor-
nooi dit festijn. Zondagavond wordt afgesloten
met een barbecue en een bal. Ondertussen is er
op zaterdagavond een TD. Zondagvoormiddag
is er het leuke aperitiefconcert. Na de aperitief
maken de TSC-Iadies hun opwachting op het
voetbalterrein, als STER-speelsters wel te ver-
staan. Ook ex-TSC-spelers trekken nog eens
de voetbalschoenen aan en proberen de ploeg
van de Eekhoute-vrienden te verslaan. Om 17
u. betwisten de seniores - in volledig nieuwe
uitrusting - hun bekerwedstrijd tegen KBS
Poperinge. Voor elk wat wils dus!!
Supporters en alle andere sympathisanten,
laten we de Provense club steunen door in het
weekend eens naar de terreinen en de feesttent
te gaan. Bestuur en spelers danken U reeds bij
voorbaat voor uw steun!!

Gesloten bij Jacques Berquin
Vrijdagnamiddag 13 aug. en zaterdag 14 aug.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 22 juli: 73 deelne-
mers, 10 wonnen 3 partijen : Depuyper M.
387; Delporte M. 374 ; Loones M. 370 ;
Vanexem M. 350 ; Nouwynck N. 333 ;
Derhille P. 313 ; Meulenaere A. 286 ; Simoen
M. 282; Cockelaere M. 249 ; Berten G. 235.
Volgende kaarting op donderdag 12 augustus.

Bij Francine
Gesloten iedere namiddag vanaf IS aug. t.e.m.
6 september. Donderdag gans de dag gesloten.

T.S.C. Proven - 2-daagse voetbal feesten
Zaterdag 14 augustus
Vanaf 12.45 u. : Grandioos jeugdtornooi
12.45 - 13.20 : Preminiemen

SK Vlamertinge - TSC Proven
SK Nieuwkerke - BS Poperinge

13.30 - 14.05: Miniemen
SK Reningelst - Jong Male
SK Vlamertinge - TSC Proven

14.15 - 14.50: Knapen
KRC De Panne - Jong Male
SK Reninge1st - TSC Proven

15.00 - 15.35: Troosting Premin. + Min.
15.45 - 16.20: Finale Preminiemen

Troosting Knapen
16.30 - 17.05: Finale Miniemen
17.15 - 17.50: Finale Knapen
20.00 u. : T.D. met DJ Bryzzle
Zondag 15 augustus
09.15 u.: TSC Reserven B - Westouter
09.15 u. : TSC Scholieren - TSC Juniores
I 1.00 u. : Aperitiefconcert
14.00 u. : TSC Ladies
14.30 u. : Ex-TSC - Eekhoute
17.00 u. : Bekerwedstrijd

TSC Seniores - KBS Poperinge
Vanaf 18.00 u. : Barbecue met afsluitbal

B.G.J.G.
Nog even herhalen:

De lessenreeks "watergewenning voor kleu-
ters" gaat door op volgende data: 12 - 13 -
17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 augustus.
De kleuters krijgen telkens les van 9.15 u.
tot 10.00 u. Leden betalen 400 fr. voor de
ganse reeks, niet-leden 700 fr.
Onze ééndagsreis naar Het Zilvermeer te
Mol gaat door op zondag 22 augustus. We
vertrekken om 8 u. naar dit 140 ha groot
recreatiepark en zijn omstreeks 19.30 u.
terug. We reizen met een gewone bus en
slechts de vlugste inschrijvers kunnen mee.
Voor de busreis en de toegang tot het
domein betalen leden B.GJ.G. 400 fr. boven
12 jaar, jongeren 200 fr. Niet-leden betalen
telkens 100 fr. meer. Inschrijven en betalen
bij Frans Yde (tot de bus volzet is).

Schoolbericht
Tijdens de tweede week van de grote vakantie
maakte de minister van onderwijs een project
bekend om een bijkomend aantal lesuren in te
richten in het eerste leerjaar. Iedere school kan
vóór 25 augustus een gemotiveerde aanvraag
indienen. Een commissie zal beslissen aan
welke scholen die extra-Iestijden worden toe-
gekend. Voor de Basisschool Proven-
Krombeke gaat het om 18 bijkomende lestij-
den. Aangezien de beslissing ten vroegste tij-
dens de laatste week van de vakantie zal
bekend zijn, nam de Inrichtende Macht, in ver-
gadering op 6 augustus 11.,volgende beslissing:
- In het 6' leerjaar wordt voor het nieuwe

schooljaar de Heer Stef Denecker aange-
steld. (Meester Stef gaf voorheen gedurende
9 jaar les aan het 5' en 6' Ij. te Abele en is
gehuwd met Juffrouw Katrien Herpelinck.)

- Indien de 18 bijkomende lestijden worden
toegekend, bekomt Juffrouw Saskia Dewulf
een lesopdracht in onze school. (Juffrouw
Saskia is pas afgestudeerd en is woonachtig
te Stavele.)



PRIESTER VAN DIENST (v. 22 tot 28 aug.)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (21-22 aug.) tel. 30.00.72
Veearts Vulsteke (28 aug.) tel. 33.41.17
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)

l\.INESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 20 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 augustus
17 u. Gez. jaarmis v. Margriet Degraeve,
echtgte. v. Cyriel Dever
Zondag 22 augustus
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Albert
Deprey, echtg. v. Madeleine Lemahieu
Maandag 23 augustus - H. Roza
8 u. H. mis v. over!. ouders
Dinsdag 24 augustus - H. Bart
8 u. H. mis v. over!. fam.
Woensdag 25 augustus - H. Louis
8 u. H. mis v. bijz. over!. vwo geburen
(A.Z.)
Donderdag 26 augustus
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Vrijdag 27 augustus - H. Monica
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 augustus
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Bertha
Durant, echtgte. v. Willy Lozie.
Zondag 29 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens, echtg.
v. Gerarda Gheeraert
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Tot kind Gods gedoopt
Jana Deblock, d.v. Jan en Kathleen
Demonie, Switspapendreef 5, Proven.

Massale bloedinzameling
Vandaag donderdag heeft een massale
bloedinzameling plaats te Proven in zaal
St.-Elooi van 18.30 u. tot 20.00 u.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 12 augustus.
65 deelnemers, 6 wonnen 3 partijen :
Claeys B. 361 ; Bustraen M. 360 ; Delerue
R. 318 ; Cockelaere M. 290 ; Deraeve G.
251 ; Bocket M. 217. Volgende kaarting
op donderdag 26 augustus.

Koning Boudewijn
Wij willen tijdens de eucharistievieringen
van het aanstaande weekend 21 en 22
augustus voor God verschijnen met de
gevoelens die ons hart vervullen bij het
onverwachte heengaan van onze geede
Koning Boudewijn. Wij zijn bedroefd om
het verlies van de Vader des Vaderlands.
Wij zijn dankbaar omdat hij Koning was
naar het hart van God en naar het hart van
zijn volk. Wij bidden met vertrouwen dat
God voor altijd hem nabij is en dat hij ook
ons in leven en dood nabij blijft. Daarom
ook worden in iedere H. Mis van zaterdag
en zondag aanstaande gedachtenissen met
foto van de Koning uitgedeeld.

K.A.V. Proven
K.A.V. Proven start in september met een
kookreeks van vijf lessen met als titel :
GEZOND VERMAGEREN.
De lessen gaan door in zaal St.-Elooi op
dinsdag 14.09, 28.09, 05.10, 12.10 en
19.10, telkens om 19.30 u.
De bijdrage voor deze reeks bedraagt 400
fr. voor leden en 800 fr. voor niet-leden.
Inschrijven kan tot 26 augustus bij
Gilberte Dever. Van harte welkom.

20 Monsters te Proven !!! .
Op zondag 22 augustus vanaf 9.30 u.
heeft op het voetbalplein een heel speciale
TREKKER- TREKWEDSTRIJD plaats.
Het wordt zeker een kijkstuk van de
bovenste plank, want een "pulling" op
dergelijk niveau werd nooit eerder in de
streek vertoond. Aan de start worden
immers monstermachines met duizenden
pk's verwacht. Niet alleen de "beroeps"
komen aan bod. Iedereen die over een
tractor beschikt, kan zich inschrijven vóór
22 augustus bij Buseyne Antoine.

Zomer '93
Neem een groot podium, plaats daarop DJ
BRYZZE, strooi 15 ton zand rond en op
zaterdag 21 .augustus kan men van start
gaan met het inschenken van heerlijke
cocktails. Hou je van zon, zee en strand,
dan moet je zeker en vast afkomen naar de
BEACH-PARTY ingericht door KLJ
Proven. Tot op het voetbalplein.

B.G.J.G.
- Reis naar Mol op zondag 22 augustus

We vertrekken om 8 uur vóór Delhaize
en we zijn terug omstreeks 19.30 u.

- Avondwandeling op vrijdag 27 augus-
tus.
We starten om 19 u. bij de kerk voor
een tocht van anderhalf uur. Na de
wandeling een gratis consumptie voor
alle leden-kinderen van de basisschool.

Harmonie 11 De Volksvreugd 11

Vrijdag 20 augustus start het nieuwe sei-
zoen met de eerste repetitie te 20 uur. De
herhalingen voor de jeugd hernemen pas
op vrijdag 10 september.

Verbroedering Obterre-Proven
in aantocht
Binnen een maand is het weer zover!
Tijdens het weekend van vrijdag 17 tot
zondag 19 september e.k. zal een zeer
ruime delegatie uit Obterre bij ons op
bezoek komen. Enkele Proven aars waren
onlangs in Obterre en kregen er een lijst
mee met maar liefst 850bterrois, die
staan te popelen om naar Proven af te rei-
zen.
Ondertussen worden gastgezinnen aange-
sproken en wordt de laatste hand gelegd
aan een tof programma. Verder nieuws
volgt in het Parochieblad.
Wie alsnog Obterrois wil te slapen leggen
of hoe dan ook meewerken, neemt alvast
kontakt op met het verbroederingskomi-
tee. Het wordt weer wat! ...

Oktoberkermis - kermisaffiche
Verenigingen en herbergiers die met
Oktoberkennis een aktiviteit organiseren,
gelieven dit schriftelijk mee te delen aan
de secretaris van het feestcomité, Kris
Rosseeuw, Provenplein 48 en dit vóór 31
augustus.

",WIJ ZOUDEN NOOIT
MOGEN ONTBREKEN,
WAAR WE NODIG ZIJN. 11



PRIESTER VAN DIENST (v. 29 aug. - 4 sep)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (28-29 aug.) tel. 30.15.55
Veearts Goethals (29 aug.) tel. 30.02.67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), feDO.0354
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 27 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 augustus
17 u. 4c Gez. 6-wekenmis v. Bertha
Durant, echtgte. v. Willy Lozie
Zondag 29 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens, echtg.
v. Gerarda Gheeraert
Maandag 30 augustus
8 u. H. mis v. over!. ouders
Dinsdag 31 augustus
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Woensdag 1 september
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Donderdag 2 september
8 u. H. mis v. over!. echtg.
Vrijdag 3 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 september
10.30 u. Pl. Huw.mis v. Jano Colpaert en
Isabelle Kinoo
17 u. IC Gez. 6-wekenmis v. Maria Top,
wed. v. Armand Fioen
Zondag 5 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v.d. over!. familie v.
Roger CappeJaere- Vandenberghe Beatrice

Geboorte
Jens Debeer, z.v. Luc en Carine Notebaert,
Couthoflaan 17, Proven (geb. te Poperinge op
23 aug. '93).

Ons
Parochieblad
Proven
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Gevonden
Een mooie vest, op het plein vóór het rustoord.
Terug te bekomen in de pastorie.

Jaarlijks verlof
Gesloten bij Jef en Paula Couttouw-Cappoen
van dinsdag 31 aug. t.e.m. donderdag 9 sept.

Data van Ic Kommunie en van
PI. Kommunie met Vormsel
Eerste Kommunie:
Op donderdag 12 mei 1994, Onze Lieve Heer
Hemelvaartsdag om 10.30 u.
Pl. Kommunie met H. Vormsel:
Op zondag I mei 1994 om 10.30 u.

Mededeling
Voor opvang van uw kinderen kunt U terecht
bij Logie Sandy. Als zelfstandige onthaalmoe-
der onder toezicht van Kind en Gezin, biedt zij
U volgende mogelijkheden: voltijdse, deeltijd-
se, vakantie- en buitenschoolse opvang (aftrek-
baar van belastingen).Voor verdere inlichtin-
gen kunt U terecht bij Lozie Sandy,
Mazemanlaan 33, Proven, tel. 057/30.04.05.

Agnes Vandromme
"Dat de huislïoudstër van P-aurtretvaux, de
grote kunstschilder, van Proven afkomstig is,
is door weinig mensen geweten.
Agnes Vandromme was het tweede kind en de
oudste dochter uit een gezin van negen. De
familie Vandromme woonde op een kleine
(inmiddels afgebroken) hofstede gelegen langs
de baan Proven-Krombeke. Het was de tijd van
het arme Vlaanderen. Hard werken, kroostrijke
gezinnen, weinig weelde. Van studeren was,
zeker voor meisjes, geen sprake. Hoogstens
enkele jaren pensionaat en daarmee was de
kous af. Daarna mochten ze gaan "dienen" bij
vooraanstaande families in de stad. Dat was
ook het lot van Agnes. Na haar schooltijd
werkte ze een achttal jaren bij de familie
Deheegher te Watou, en ging daarna voor
lange tijd in dienst bij juffrouw Rutsaert te
Veume. Na het overlijden van juffrouw
Rutsaert kwam ze toevallig in contact met het
bejaarde echtpaar Delvaux, eveneens woon-
achtig te Veume. Korte tijd nadien ging ze bij
hen inwonen. Een viertal jaren geleden over-
leed mevrouw Delvaux. De negentigjarige
Paul Delvaux bleef ontredderd en hulpeloos
achter. Ook het verlies van zijn gezichtsvermo-
gen was een zware klap. Agnes Vandromme is
zijn grootste steun in zijn laatste levensjaren.
Met een trouw die niet meer van deze tijd is
dient zij "Mijnheer". De voldoening is niet
gering. Delvaux, die de hoogste artistieke top-
pen bereikt heeft, is als persoon de eenvoud en
de minzaamheid zelf. Maar er is meer. De laat-
ste jaren is Agnes ook creatief bezig. Een deel
van haar werk (het gaat om poppen) zal te zien
zijn op de tentoonstelling ter gelegenheid van
Oktoberkermis. Meer hierover volgende week.
Hubert Bal

Uitnodiging B.G.J.G. avondwandeling
De vakantie-aktiviteiten van de B.G.J.G. kon-

den dit jaar nog niet genieten van zomers weer.
Op 18 juli fietsten we met 85 deelnemers langs
een prachtig parcours door de regen. De kinde-
ren konden op 7 augustus onder een dreigende
hemel toch van een aangename huifkartocht
genieten. Zondag laatst trokken we met 65 per-
sonen naar het prachtige domein "Het
Zilvermeer" te Mol. Van strandspelen was
door het gure weer echter geen sprake.
Voor onze laatste aktiviteit in de vakantie
rekenen we op zonnig weer en veel deelne-
mers. We starten onze jaarlijkse avondwande-
ling op vrijdag 27 augustus om 19 u. bij de
kerk. Na een tocht van anderhalf uur langs rus-
tige wegen worden de meestappende kinderen-
leden (vorig jaar in de basisschool) vergast op
een gratis consumptie.
DUS: vrij. 27 augustus om 19 u. aan de kerk!!

Basisschool Proven
Vooruitzichten voor het komende schooljaar
1993-1994 :
(Vooraf dit: de ouders van het eerste kleuter
krijgen vóór I september nog een bericht in de
bus in verband met de schikkingen voor peuter
en I' kleuter).
I. Peutertuin: 16 kinderen

(Juffrouw-Marijke-en Juffrouw Irrgr ru)
2. Eerste kleuter: 12 kinderen

(Juffrouw Liliane)
3. Tweede kleuter: 20 kinderen

(Juffrouw Brigitte en Juffrouw Vera)
4. Derde kleuter: 20 kinderen

(Juffrouw Erna)

Lagere Afdeling:
Eerste leerjaar: 20 leerlingen

(Juffrouw Sibylle)
Tweede leerjaar A : 14 leerlingen

(Juffr. Marleen of Juffr.Saskia)
Tweede leerjaar B : 14 leerlingen

(Meester Borrey)
Derde leerjaar: 22 leerlingen

(Juffrouw Hilde)
Vierde leerjaar: 22 leerlingen

(Juffrouw Katrien)
Vijfde leerjaar: 24 leerlingen

(Meester Piet)
Zesde leerjaar: 19 leerlingen

(Meester Stef)
We starten dus met 68 kleuters. (In de loop van
het schooljaar komen daar nog een aantal nieu-
welingen bij). In de lagere ardeling volgen 135
leerlingen de lessen. Bij de start van het school-
jaar bedraagt de totale school bevolking in
Proven dus 203 leerlingen.

Hartelijk welkom
Nog 6 keer slapen en dan begint het nieuwe
schooljaar, op woensdag I september.
Aan ieder kleutertje en iedere leerling, jongen of
meisje, van de lagere afdelingen wensen we een
goede start. ''Waar een wil is, is een weg !!"
Als er vragen of problemen zijn, dan kunnen de
ouders terecht bij de directie, het schoolhoofd :
Frans Yde, of ook bij de leerkracht van uw kind.
Nogmaals aan iedere leerling:

HARTELIJK WELKOM.



PRIESTER VAN DIENST (v.5 tot 11 sept.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (4-5 sept.) tel. 40.01.92
Veearts Busschaert (5 sept.) tel. 44.53.63
Apoteek Blanckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Desëhrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 3 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 september
10.30 u. P!. Huw.mis v. Jano Colpaert en
Isabelle Kinoo
17 u. I' Gez. 6-wekenmis v. Maria Top,
wed. v. Armand Fioen
Zondag 5 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v.d. over!. familie v.
Roger Cappelaere- Vandenberghe Beatrice
Maandag 6 september
8 u. H. mis v. over!. ouders
Dinsdag 7 september
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Woensdag 8 september
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Donderdag 9 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz. int
Vrijdag 10 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 september
17 u. Gez. mis v. André Peperstraete,
echtg. v. Gabrielle Versavel
Zondag 12 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Ganne-
Demaeght Sidonie

Bakkerij W. Rubben
Gesloten van 5 tot en met 14 september.

12 september - Nationale Ziekendag
Op 12 september om 14.30 u. Ziekennamiddag
bij L. Devroedt voor zieken, mindervaliden en
ouderen, ingericht door Ziekenzorg en K.B.G.

Ons
Parochieblad
Proven
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Proven. Programma : I. Bezinning, 2. Ont-
spanning, 3. Koffietafel. Alles gratis.
Inschrijven bij bestuur van ziekenzorg vóór 8
september.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag kaarting van 26 aug. 67 deelnemers, 9
wonnen 3 partijen: Vandaele M. 337 ; Veniere
M. 335 ; Bocket M. 308 ; Claeys B. 307 ; Pacco
M. 299 ; Vercruyce A. 296 ; Depuyper M. 260 ;
Busschaert J. 233 ; Devos J. 213. Volgende kaar-
ting op donderdag 9 september.

KBG op reis
Op dins. 14 sept. trekken we naar Sint-Truiden. Om
7 u. vertrek op de markt. Nog enkele plaatsen vrij.
Prijs : 1100 fr. Inschrijving bij G. Ryon of J.
Vanbeveren tot 7 sept.

Een woordje bij het begin van het nieu-
we schooljaar
De laatste dagen van de grote vakantie hoorde ik
nog van ouders vertellen : "We hebben samen
met de kinderen thuis een aangename vakantie
doorgebracht. Het viel zeer goed mee. We hebben
plezier beleefd aan onze kinderen. We zijn ook
samen in congé geweest en spontaan staken ze
een handje toe in het huishouden. Ja, voor ons
was de vakantie nietze lang."
Zo'n taal is zeker aangenaam om horen ! Maar
dikwijls horen we andere dingen: "Wel, wel, 't is
tijd dat 't weer school is. Wat kunnen ze toch las-
tig zijn thuis ons kinderen en ze luisteren zij niet
en ruzie maken en reclameren, en ze moeten altijd
hun goesting hebben, of 't zit erop ...!. We zijn zo
blij dat 't weer school is. Daar zullen ze tenminste
weer wat manieren kunnen leren en wat beleefder
zijn."
Inderdaad, beste ouders, gisteren, woensdag I
september, werden niet minder dan 205 kinderen
in onze school afgegeven en nog een 60-tal in de
school van Krombeke. Dat is dus meer dan de
moeite waard om al die kinderen, kleintjes en
groteren, op te vangen, ze te onderwijzen en op te
voeden. Dat is dus een serieuze opgave voor ieder
van onze leerkrachten : onderwijzen en opvoe-
den.
Vóór de aanvang van het nieuwe schooljaar zijn
alle leerkrachten samengekomen in de "Zaal St.
Jozef' om hun taak eens te bespreken. De pastoor
was daar aanwezig om te luisteren. Het was voor
mij zeer interessant en aangenaam te vernemen
dat de leerkrachten ook een bijzondere aandacht
zullen besteden aan de opvoeding niet alleen in
de klas maar ook buiten de klas. Er moet een
reglement zijn, er moet orde zijn, netheid en
beleefdheid. Er werden daarbij twee plaatsen ver-
noemd buiten de klas namelijk:
I. de speelplaats (wat een gelegenheid tot opvoe-

den)
- welk spel spelen ze ? Is dat nog een spel?
- of is het trekken en sleuren en vechten en
ruzie maken (zoals op TV) ?
- hoe spreken ze elkaar aan ? Is het met de
voornaam of met een bijnaam? enz. enz.

2. De eetzaal (nog een plaats waar volle aandacht
zal aan besteed worden)
- hoe ze zich gedragen aan tafel
- of ze eten met manieren
- of ze beleefd zijn tegen elkaar.

Dierbare ouders, uw kinderen zullen er zelf op de
eerste plaats deugd van hebben als er een regle-
ment onderhouden wordt, als er orde is, netheid
en beleefheid. Kinderen in alles laten begaan, in
alles laten hun goesting doen, is 't slechtste wat

kan gebeuren. Met verwende kinderen is niets aan
te vangen, nu niet en ook later niet. En als een
leerkracht nooit eens een opmerking mag maken,
nooit eens een vermaning mag geven of zelfs
nooit eens een straf mag opleggen. Wel, zulk een
school moet dan een flauw schooltje zijn. Ik wens
en ik vraag alleen aan de ouders dat thuis en
school goed zouden samenwerken en dit ten bate
van onze kinderen. M. Ollivier, pastoor

Agnes Vandromme (11)
Het begon toevallig. Na het overlijden van
mevrouw vond Agnes in een kast een poppen-
kleedje. De schilder vertelde haar dat het een sou-
venir was van de kinderjaren van mevrouw, een
kleinood waar ze erg aan gehecht was. Hij stelde
haar voor een pop te maken, passend bij het kost-
baar kleedje. Zo gezegd, zo gedaan, het resultaat
mocht gezien worden. Delvaux stond in bewon-
dering voor de vaardigheid en de creativiteit van
zijn huishoudster en vroeg haar een tweede pop te
maken, het werd het begin van een lange reeks.
Terwijl Agnes de oude blinde man gezelschap
houdt, haalt hij herinneringen op over zijn jeugd,
zijn leven, zijn werk, en vertelt hij haar over de
figuren die in zijn verbeelding vorm kregen en
een rol speelden in zijn oeuvre. Waarom niet eens
een pop gemaakt die Otto Lidenbrock voorstelt?
De gevoelige, mensenschuwe Delvaux had in zijn
jeugd de boeken van Jules Verne verslonden. In
zijn schilderijen duiken herhaaldelijk figuren op
uit het werk van Verne, ondermeer Otto
Lidenbrock, de hoofdfiguur en geoloog in ''Reis
naar het middelpunt van de aarde".
Zo vormen ze een artistieke tandem en komen
door haar handen flarden van zijn oeuvre, frag-
mentarisch, als het ware opnieuw tot stand.

H. Bal

Verbroedering Obterre - Proven
Bij hun aankomst wacht de delegatie uit Obterre
reeds op vrijdag 17 sept. een warm en gevarieerd
onthaal. Na de welkomstdrink om 16 u. aan de
Franse grens, wijk Callicannes, waarop ook de
gastgezinnen van harte welkom zijn, volgt om 18
u. de voetbalmatch Obterre-Proven.
Om 19.30 u. wachten alle gastgezinnen onze
Franse vrienden op in de nieuwe loods van Bertin
Demaeght, langs de Blekerijweg. Dit om de logés
toe te laten hun bagage te deponeren en zich wat
op te frissen.
Om 20.45 u. : opening van de verbroederings-
avond door ''Les Trompes de chasse de La Haute
Touche" en onze harmonie "De Volksvreugd".
Het menu vermeldt: gans varken aan het spit met
ruime keuze groenten enz. én de ganse avond gra-
tis drank aan de tap "à volonté". Verder in de
avond exotische muziek van EI grupo Cultural de
Equador "Ali Shungu". Dit alles wordt gratis aan-
geboden aan alle gastgezinnen!
Al wie daarnaast nog wil deelnemen, kan dit voor
de luttele prijs van 600 fr. en dit voor eten en
drank naar believen ! Gelieve wel vooraf in te
schrijven en dit ten laatste op 10 september bij de
leden van het verbroederingskomitee.
Na deze eerste avond (nacht ?) kan de rest van het
weekend niet meer stuk! Werner Claeys

Gesloten bij Jacques Berquin
Van maandag 6 tot maandag 13 september.

Verloren
Wellicht tussen Proven en Poperinge een porte-
feuille. Terug te bezorgen in de pastorie. Dank.



PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 sept.)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (11-12 sept.) tel. 38.87.55
Veearts Vandenberghe (12 sept.) tel. 38.81.60
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. DekersgicteF,tel~~3.J.2.36-0~O.07 .58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 10 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 september
17 u. Gez. mis v. André Peperstraete,
echtg. v. Gabrielle Versaevel
Zondag 12 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Ganne-
Demaeght Sidonie
Maandag 13 september
8 u. H. mis v. over!. ouders
Dinsdag 14 september
8 u. H. mis v. over!. moeder (M.B.)
Woensdag 15 september
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Donderdag 16 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank.
Vrijdag 17 september
.8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 september
17 u. Gez. jaarmis v. Richard Dever-
Savaete Regina
Zondag 19 september
u. Gez. mis v.d. Parochianen~

Fû 0-: Gez. mis v.d. over!. fam. v. Etienne
Meerssemaa- Vandesteene Maria

Geboorte
Nathalie Deleu, d.v. Dino en Corine Hauspie,
Eekhoute 15, Proven (geb. te Poperinge op I
september '93).

Ons
Parochieblad
Proven
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In de Heer ontslapen
Jeanne Ostyn, wed. v. Albert Creus, overl. te

. Poperinge op maandag 6 september '93 in de
leeftijd van 71 jaar en die op zaterdag I I sep-
tember '93 om 10 u. te Proven wordt begraven.

Jubileum
Vlamingen houden van feesten. Daarom grij-
pen ook de Provenaars iedere gelegenheid te .
baat om de gezelligheid van een feestelijk
samenzijn te beleven.
Als een groot gebeuren voor de TIENDE keer
doorgaat, mag dat zeker niet onopgemerkt
voorbijgaan. Daarom wordt de jubileum-uitga-
ve van het Sint-Michielszomerfeest natuurlijk
iets speciaals.
Hou alvast zondag 26 september vrij om feest
te vieren op school!

Tekenschool
Dit jaar worden de lessen van de tekenschool
gegeven op vrijdag van 15.30 u. tot 18 u. De
kinderen kunnen na de dagschool met de rij
mee en mogen in de tekenklas eventueel hun
meegebrachte boterham verorberen. Juffrouw
Betina verwacht op vrijdag IO september veel

-Iecrlffigen!

Harmonie "De Volksvreugd"
Vrijdag IO september starten we opnieuw met
de herhalingen voor de jeugd. We houden het
bij de uurregeling van vorig jaar. De heer
André Verleye, voorzitter van het Muziekver-
bond West-Vlaanderen, vereert onze harmonie
met een bezoek aan de repetities van jongeren
en volwassenen.

Jules Boudry - Frans Masereel
Twee tegenpolen. Jules Boudry, geboren te
Poperinge eind vorige eeuw, was een kind van
de streek. Hij volgde een opleiding aan de aka-
demie te Poperinge, en trok vervolgens naar de
akademie voor Schone Kunsten te Antwerpen,
waar hij meerdere eerste prijzen behaalde. De
kunst van Boudry, die ook leraar was aan het
college te Poperinge, is niet moeilijk. Het is
een natuurgetrouwe weergave van de onder-
werpen die hij koos uit zijn directe omgeving.
Stillevens, landelijke taferelen, religieuze
plechtigheden, portretten enz ... Links en rechts
vindt men nog veel schilderijen van Boudry.
Menig inwoner uit het Poperingse die na een
spaarzaam leven van hard werken besloot ook
wat cultuur in huis te halen begon wel eens
met een schilderij van Boudry te kopen.
Zo provinciaal als Boudry was, zo internatio-
naal was Frans Masereel. Geboren te Gent,
trok hij op 20-jarige leeftijd de wijde wereld in
om uiteindelijk te Nice te belanden. Hij is de
grondlegger van de moderne Vlaamse houtsne-
de, waar hij wereldberoemd mee werd.
Iedereen zal wel eens een boek gelezen hebben
met de klassieke zwart-wit illustraties van
Masereel.
Mijnheer Palmer, nieuwe directeur van het
bedrijf Eurofreez en eminent kunstkenner,
bezit werk van Masereel en nog meer dan dat.

Hij is zo bereidwillig om dit uit te lenen voor
onze tentoonstelling met oktoberkermis.

Hubert Bal

Verbroedering Obterre - Proven
Het verbroederingskomitee is er thans in
geslaagd voldoende gastgezinnen bereid te
vinden om privélogement te verschaffen aan
de delegatie uit Obterre. Een sterk staaltje van
Provense gastvrijheid, waarvoor onze gemeen-
de dank.
Zoals vroeger reeds gemeld, verwachten we
liefst 85 Obterrois. Dit grote aantal is mede het
gevolg van de deelname, en dit voor het eerst
te Proven, van de jachthoornblazers "Les trom-
pes de chasse de La Haute Touche".
Deze vermaarde band staat onder leiding van
Dr. Legendre, de Direkteur-veearts van het
zoologische park "La Haute Touche", de
Franse zoo van de hert- en gewei-achtigen
(meer dan 1.000 dieren). Dr. Legendre is
wereldkampioen "hors catégorie" in het jacht-
hoornblazen en bijgevolg internationaal
bekend. (En voor één keer is dat geen Franse
overdrijving ...).
Het is een.grote eer én buitenkans deze mensen
bij ons aan het werk te zien en te horen. En dit
ondermeer op onze reuze-barbecue (varken
aan het spit op vrijdag 17 september, waarop
iedereen wordt uitgenodigd; zie Parochieblad
van vorige week). Tevens zullen zij als herau-
ten de Poperingse hoppestoet voorafgaan en
met hun hoornmuziek aankondigen.
Proven mag andermaal fier zien l. ..

Werner Claeys

De jubileumuitgave (10 jaar) van het
St.-Michielszomerfeest
heeft dan ook een jubileum-tombola. Een tom-
bola van formaat met mooie en grote prijzen.
De verkoop van de lotjes begint al deze week:
I lotje : 50 fr. - I boekje van 5 lotjes : 200 fr.
Op zondag 26 september trekking.
Ik wens U veel prijsgenot.

Voorgaan in geloof
Dat kan gebeuren thuis, 's morgens bij het
begin van de dag: "In de naam van de Vader
en de Zoon en de H. Geest". Ook 's avonds
vóór het slapengaan : "God zege ne en God
beware U." Ook wanneer we samen aan tafel
zitten : "Dank U, Goede God, voor het eten
van elke dag.". Er zijn zovele omstandigheden
in de loop van de dag waar we onze kinderen
een beetje kunnen voorgaan in geloof. En
vooral ook ieder weekend in de eucharistievie-
ring. Het gebeurt nu nog door enkele gezinnen
die het mogelijk maken van samen aanwezig te
zijn, vader moeder en de kinderen samen in
één rij. Dat is op een bijzondere wijze voor-
gaan in geloof. Dat zegt entwat. Dat is meer
dan bewonderenswaardig. Dat is magnifiek.
Samen thuis, samen aan tafel, samen uitgaan,
samen in de kerk. Ze zijn een steun voor elkaar,
ze zijn een steun voor de kerkgemeenschap.
Ik dank U. Mich. Ollivier, pastoor.



PRIESTER VAN DIENST (v. I? tot 25 sept.)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexjsplein 13, tel. 30.11.89
.ENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
okt, Neuville (18-19 sept.) tel. 30.03.38

Veearts Vulsteke (19 sept.) tel. 33.41.17
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 17 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 september
17 u. Gez. jaarmis v. Richard Dever-
Savaete Regina
Zondag 19 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
-.u. Gez. mis v.d. overl. fam. v. Etienne

Meersseman- Vandesteene Maria
Maandag 20 september
8 u. H. mis v. over\. echtg. en vader (J.D.)
Dinsdag 21 september
8 u. H. mis v. over!. moeder (M.B.)
Woensdag 22 september
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Donderdag 23 september
8 u. H. mis t.e.v.O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 24 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 2S september
17 u. 5c Gez. 6-wekenmis v. Bertha
Durant, echtgte. v. Willy Lozie
Zondag 26 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Zenobie Devos, wed. v.
Cyriel Derycke en v. Henri Cleynen.

In de Heer ontslapen
Maria Wollaert, wed. v. Camiel Scharre, overl.
te Poperinge op dinsdag 14 september '93 in de
leeftijd van 84 j. en die op zaterdag 18 septem-
ber '93 om 10 u. te Proven wordt begraven.

Ons
Parochieblad
Proven
22e Jaargang Nr. 36 19september 1993 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 9 september. 61
deelnemers, 9 wonnen 3 partijen : Delerue R.
493 ; Bustraen M. 357 ; Busschaert P. 354 ;
Claeys M. 304 ; Butaye A. 274 ; Nuttens J.
262 ; Vanbeveren J. 251 ; Butaye M. 235 ;
Vanexem M. 228. Volgende kaarting op don-
derdag 23 september.

Ziekenzorg Proven dankt
Wij houden eraan alle gevers te danken die het
voorbije weekend ons werk financieel steun-
den. De inzameling bracht de som van 12.465
fr. op. Tevens dank aan de aanwezigen en de
medewerkers aan onze zieken namiddag. Hun
opkomst getuigt van de waarde van ons initia-
tief en is een stimulans voor onze inzet.

Café De Tramstatie
Op vrijdag 17 september opent Café De
Tramstatie terug zijn deuren om 16 u. Iedereen
welkom bij Roland.

Café Sint Victor
Terug open vanaf donderdag.

Rogette Joncklere
Voor Rogette Jonckiere was schilderen "thera-
peutisch" in de echte zin van het woord. Na het
overwinnen van zware reumatische aandoenin-
gen aan beide polsen nam ze in 1985 penseel
en verf ter hand om zich creatief te uiten. Als
regentes plastische kunsten nam ze een oude
draad opnieuw op. In de loop van de jaren evo-
lueerde haar werk van figuratief naar modem.
Uit de beginperiode zien we vooral penteke-
ningen en aquarellen, portretten en pittoreske
huisjes, waarvan enkele uit de verbroederings-
streek Obterre.
De laatste jaren schildert ze vooral abstract.
Niet zonder succes. Daarvan getuigen de talrij-
ke prijzen die ze won in en buiten de provin-
cie. Voor haar is schilderen een zoektocht naar
evenwicht tussen rust en onrust, tussen stilte en
beweging, tussen geweld en kalmte, waardoor
ideeën vorm krijgen bij het verwerken van
kleur, lijnen en structuren. Rogette Jonckiere,
dochter van Roger en Agnes Rosseel, expo-
seerde reeds in de streek, maar nog nooit in
haar geboortedorp. Dat gebeurt nu wel met
oktoberkermis. Hubert Bal.

Verbroedering Obterre-Proven
Vrijdag 17 september:
16.00 u.: Welkomstdrink aan de Franse grens
18.00 u.: Voetbalmatch Obterre - Oude Glories
19.30 u.: Ontvangst en deponeren bagage

(loods Bertin Demaeght)
20.45 u.: Verbroederingsavond in loods
Zaterdag 18 september:
11.30 u.: Vertrek naar Nieuwpoort voor mini-

cruise in open zee met middagmaal
16.00 u.: Bezoek Automuseum R. Bossaert,

Reninge
Vrije avond
Zondag 19 september:
10.30 u.: Drink door Brandweer in arsenaal

12.00 u.: Middagmaal in gastgezin.
14.00 u.: Vertrek naar Hoppestoet Poperinge.
Na de stoet: afscheidsdrink in cafetaria zwembad.

KSJ Proven
KIJK NU EENS ! Het nieuwe jaarthema van
KSJ Proven rond spiegels.
Alle kinderen van Proven (6- tot l4-jarigen)
worden uitgenodigd naar het grote spiegelpa-
leis op 25 september in ons lokaal. Wie mini-
mum 16 jaar is en graag met kinderen wil
omgaan, kan de leiding een bezoekje brengen
op zaterdag 18 september om 14 u. in de lei-
derskring in ons lokaal (Provenplein 27).

Hop, Hop, Hopkoningin
Zaterdag 18 september kan een grote dag wor-
den voor de streek. Greet Devooght bindt de
strijd aan met 2 andere kandidaten in de
Hopkoninginverkiezing. Een steuntje van
Proven wordt zeker verwacht. Steunkaarten
kan men verkrijgen in café Sint-Elooi.

Sint-Michielszomer
Zondag 26 september is een heuglijke dag
voor Proven. Voor de TIENDE keer gaat het
feest van Sint-Michielszomer door. Ondanks
het vele slechte weer van de voorbije weken
durven we opnieuw hopen op een echte na-
zomer voor onze jubileum-uitgave.
We bouwen het feest op rond enkele succes-
aktiviteiten van de voorbije jaren. Alle leerlin-
gen van kleuter en lager treden op ! Daarnaast
kunnen zij zich ontspannen bij allerlei neven-
aktiviteiten. Alle aanwezigen krijgen de kans
deel te nemen aan een originele kwis waaraan
een reuze-prijs verbonden is.
Vanaf 14.30 u. starten we en de feestelijke
klanken weergalmen tot diep in de nacht. De
smullers komen eveneens aan hun trekken. In
de grote tent kunnen zij terecht voor een feest-
maaltijd met koud of warm menu (koude scho-
tel, vol-au-vent, steak). Afspraak dus op zon-
dag 26 september in de omgeving van de zaal
Sint-Jozef. (P.S. Volgende week een gedetail-
leerd programma).

De ingang is gratis
Dat weet iedereen. Geen frank moet je betalen
om binnen te geraken op St.-Michielszomertje
op zondag 26 sept. '93. Maar daarom te meer
mogen we de verkoop van lotjes aanbevelen
van onze tombola voorzien van rijke prijzen. ~
't Is voorwaar geen fik-fak tombola. Deze
week gaan leerlingen van onze school aan huis
komen om lotjes aan te bieden. Wil ze goed
ontvangen. Koop lotjes, win prijzen en meteen
steun je ons. Dank.

Hartelijk welkom
Samen met onze leerlingen
Samen met de leerkrachten
Samen met de ouders
Op St-Michielszomertje op zondag 26 septem-
ber '93 vanaf 14.30 u.
Welkom!



PRIESTER VAN DIENST (v, 19 tot 25 sept.)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
. lexisplein 13, tel. 30.11.89
1NEESKUNDIGE ZONDAG DIENST
Dokt. Provoost (25-26 sept.) tel. 40.00.20
Veearts Busschaert (26 sept.) tel. 44.53.63
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dckersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 24 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 september
17 u. 5' Gez. 6-wekenmis v. Bertha
Durant, echtgte. v. Willy Lozie
Zondag 26 september
u. Gez. mis v.d. Parochianen

~O u. Gez. mis v. Zenobie Devos, wed. v.
Cyriel Derycke en v. Henri Cleynen
Maandag 27 september
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (J.D.)
Dinsdag 28 september
8 u. H. mis v. over!. moeder (M.B.)
Woensdag 29 september
H. Michaël, Gabriël en Rafaël
8 u. H. mis v. over!. vader
Donderdag 30 september
H. Hieronymus
8 u. H. mis v. over!. vader
Vrijdag 1 oktober - H. Theresia
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 oktober
17 u. Gez. mis v. Andfé Degraeve, wedn.
v. Rachel Devos vwo de geburen
Zondag 3 oktober
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis v. Nestor Maerten-
Dumon Mauritia en over!. kinders

Gesloten bij Jacques Berquin
Op zaterdag 25 september

Ons
Parochieblad
Proven
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Sint-Michielszomer
Zondag 26 september 1993
PROGRAMMA
11.30 U. en 13.00 U.

Feestmaaltijd in verwarmde tent
14.00 U. Springkasteel
14.30 U. Optreden van de kleuters met dansje

(kinderen om 14.15 U. in de klassen)
15.15 U. Optreden muziekmaatschappij "De

Volksvreugd''
15.45 U. Opening visput. schminken, volks-

sporten, loopfietsenparcours ...
16.00 U. Jubileum-KWIS voor alle aanwezi-

gen met jubileum-prijs
16.30 U. Estafetten voor lager
17.30 U. Slotdans voor alle aanwezigen
18.30 U. Feestmaaltijd in verwarmde tent
20.00 U. Feest in de zaal met trekking

REUZE-TOMBOLA
23.00 U. Jubileum-SURPRISE voor alle aan-

wezigen met loten
Merk op : loopfietsen parcours en volkssporten
zijn voor iedereen GRATIS!!

Omdat we een jubileum vieren, krijgen alle
kinderen onmiddellijk na hun optreden TWEE
gratis consumpties.
En maandag 27 september is voor de hele
school een vrije dag!! Het schoolteam

Feestmaaltijd op school
Dit jaar voorzien we tijdens het schoolfeest
ook warme maaltijden in de feestte nt. Inschrij-
ven kan nog op ten laatste donderdag 23 sep-
tember. Geef gewoon een telefoontje naar
school (30.05.33) of naar Frans Yde (30.08.37).
In de hieronder volgende prijzen is telkens een
gratis consumptie inbegrepen!
Biefstuk met frieten
Vol-au-vent met frieten
Koude visschotel met frieten
Koude vleesschotel met frieten
VOOR KINDEREN TOT 12 JAAR:
Vol-au-vent met frieten 200 fr.
Hamburger met frieten 200 fr.
Wie er een echt feest van wil maken (JO jaar
Sint-Michielszomer) kan vooraf een aperitief
nemen. •
Wanneer kan men eten ?? Telkens op zondag!
Keuzemogelijkheden: om 11.30 U. -13.00 u. -
18.00 U. - 19.30 U.

400 fr.
300 fr.
400 fr.
350 fr.

Jubileum-Tombola
Inkom gratis en mooie prijzen. Wat zeg ik ?
Jubileumprijzen met zeer waardevolle prijzen,
nog nooit gezien en geweten.
Daarom "Loopt nog een beetje kotjes." Ik wil
zeggen: "Koopt nog een beetje lotjes". U zult
het niet beklagen, en ik wens dat je 's avonds
in de zaal de jubileum-surprise wint.

Geen school
Op maandag 27 september, daags na St.-
Michielszomertje, is er geen school.

Springkasteel
Vanaf 14 u. springt het springkasteel met de
springende kinderen.

Theunynck
De naam Theunynck is een vaste waarde in het
Vlaamse kunstpatrimonium, een klassiek gege-
ven. De levensloop van Gaston Theunynck is
niet zo klassiek. Hoe hij als boer tot de kunst
kwam zei hij zelf: "Ik wilde mij uitdrukken,
dat zat in mij opgekropt, een veelheid van
gedachten en gevoel." Gedreven en bewust van
eigen kunnen, zonder enige akademische scho-
ling ging hij aan het werk. Zijn thematiek is
universeel, kosmisch. De Vlaamse mens in het
landschap, de natuur. De mens als spiegel van
Gods aanwezigheid in de wereld, dit alles
krachtig weergegeven in een veelheid van lij-
nen en kleuren.
Het creatieve zit de Theunyncks in het bloed.
Twee zonen van Gaston. Walter en Godfried,
namen eveneens het penseel ter hand, en slaag-
den er in, los van de krachtige figuur die hun
vader was, een eigen stijl te ontwikkelen. Een
deel van onze tentoonstelling zal gewijd zijn
aan de familie Theunynck. Het verhaal eindigt
voorlopig bij Herman Theunynck, oud-
Provenaar en creatieve duizendpoot, die ook
enkele van zijn werken zal exposeren. H. Bal

Luchtdopen per helikopter
Kermiszondag JO oktober nabij het voetbal-
plein van TSC Proven. Gelieve vooraf in te
schrijven bij Andy VermeerschvBlekerijweg
35.

KSJ Proven : voor iedereen ~
Zit jij reeds in het eerste leerjaar, heb je de 14
nog niet veroverd? Kijk dan eens goed in de
spiegel. Wanneer ze vertelt dat je met je zon-
nig gezicht welkom bent op onze eerste spelac-
tiviteit, kom dan zaterdag 25 september om
13.30 U. beslist eens af naar ons lokaal in de
Provenplein 27. Inschrijven kost 500 fr. voor
de verzekering.

KBGHobby
Op dinsdag 28 september starten we opnieuw
met onze hobbynamiddag. Op het programma
staat een hardhangerhandwerk. Gelieve dan uw
naaigerief mee te brengen alsook Perlé garen ~
nr. 5 en een maasnaald 18-22. Wie geen Perlé
bezit, kan er ter plaatse bekomen. We ver-
wachten iedereen aanwezig te zijn en zullen
trachten u allen een aangename namiddag te
bezorgen. Het bestuur.

Tekenschool
Leerlingen van de lagere school die zich willen
inschrijven voor de tekenlessen op vrijdag van
15.30 U. tot 18.00 u. kunnen zich morgen nog
in orde stellen bij Juffrouw Bettina in de teken-
klas. De inschrijvingsprijs voor een gans
schooljaar bedraagt 1.500 fr., broer of zus
betalen slechts 1.000 fr.



PRIESTER VAN DIENST (v. 3 tot 9 oktober)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13,tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (2-3okt.)tel. 30.06.37
Veearts Goethals (3 okt.) tel. 30.02.67
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschreve1 (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325
Vrijdag 1 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 oktober
17 u. Gez. mis v. André Degraeve, wedn.
v. Rachel Devos vw. de geburen
Zondag 3 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Nestor Maerten-
Dumon Mauritia en over!. kinders
Maandag 4 oktober
8 u. H. mis v. over!. moeder
Dinsdag 5 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 6 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijzon-
dere intentie
Donderdag 7 oktober - O.L.V. v. Rozenkrans
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Vrijdag 8 oktober
16.30 u. P!. Huw. mis v. Vincent Caron en
Ruth Boudry
Zaterdag 9 oktober
17 u. Gez. mis v. Cam iel Carpentier,
wedn. v. Maria Maerten vw. de geburen
Zondag 10 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Valère Lebbe, wedn. v.
Maria Neuville en v. Julia Lebbe, d.v. wij-
len Jules en Leonie Blanckaert

Huwelijksaankondiging
Vincent Caron, afkomstig van Poperinge en
Ruth Boudry, afkomstig van Gent.

Oktober
Rozenkransmaand, onmiddellijk na de mis van
8 u. bidden we de paternoster. .

Ons
Parochieblad
Proven
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K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 23 september. 66 deelne-
mers, 9 wonnen 3 partijen: Vandecaveye R. 422 ;
Busschaert C. 333 ; Veniere M. 304 ; Vancayseele
M. 285 ; Vanhoucke R. 265; Delbaere R. 249 ;
Vandewynckel F. 242 ; Busschaert P. 224; Windels
R. 212. Volgende kaarting op donderdag 14 oktober.
Klassement: I. Vandecaveye R. 20-2721 ; 2. Vanexem
M. 19-2441 ; 3. Veniere M. 19-2299; 4. Depuyper M.
19-2172 ; 5. Nuttens J. 18-2031.

K.A.V. Proven
Er zijn nog plaatsen vrij voor ons bezoek aan het
voedingsalon te Brussel op donderdag 14 oktober.
Iedereen mag mee !' Prijs leden: 380 fr., niet-leden:
450 fr. Vertrek om 7.45 u. bij Gilberte Dever. Je
kunt ook bij haar inschrijven. De plaatsen zijn
beperkt.

Proven Oktoberkermis 1993
Vrijdag I oktober
20 u. : zaal 't Rozenhof : officiële opening van de
kunsttentoonstelling "NIET VAN BROOD AL-
LEEN ..." Expositie var, schilderijen van een vijftal
kunstschilders : Rogette Jonckiere, Jules Boudry,
Arthur en Constant Lambrecht en Theunynck.
Daarnaast nog werken van Vervisch, Vermeersch,
Masereel... A~ Vandromme stelt voor de eerste keer
haar poppen, figuren uit het werk van Delvaux, tentoon ..
Zaterdag 2 en zondag 3 oktober '
Zaal 't Rozenhof : Kunsttentoonstelling : "NIET
VAbLBROOD AIJFEN._.".
Openingsuren: 10-12 u. en 14-19 u. Inkom: 70 fr.

Wat heeft de kleine man daaraan?
Het surrealisme van Delvaux, het kubisme van
Lambrecht, het neo-pointilisme van Blomme en nog
meer van dat. Niets voor mij hoor ik u zeggen. Of
toch? Het kan een eerste stap zijn in de wereld van
de kunst. Wie werkelijk van geen liefde wil weten,
kan een pint komen drinken. We kunnen het dan
even hebben over het flitsende in de demarrage van
Amokashi of over de toekomstige carrière van Axel
Merckx. Tot dan. Hubert Bal.

K.S.J. Proven
De regen was dé spelbreker van de eerste aktiviteit.
Komende zaterdag 2 oktober proberen we het
opnieuw, zonder regen. Iedereen wordt verwacht om
13.30 u. aan ons lokaal. Inschrijven kan nog steeds.
Zaterdag starten we ook met een nieuwe geleding :
de jimmers. Je bent geen I I meer, maar ook geen 14.
Kom gerust eens langs ! Leiding komt samen op
vrijdag om 18.30 u.

K.V.L.V.
Omgaan met mensen is een uitdaging. Omdat we
weten dat mensen belangrijk zijn voor elkaar nodi-
gen we al onze leden vriendelijk uit naar onze alge-
mene vergadering op woensdag 6 oktober om 20 u.
in zaal 't Rozenhof. Mevr. Liesbeth Morlion komt
spreken. Een gezellige koffieklets hoort er ook bij.

Radio Poperinge
Programma naar de bron. Zaterdag 9 oktober '93 tus-
sen 11 en 12 u.

Hoeve-animatie
Op zondag 3 oktober nodigt de "Landelijke Gilde"
van Krombeke iedereen uit op hun hoeve-animatie-
dag die doorgaat op de herten- en mouflonfokkerij
van Michel Devooght- Vancaeyzeele, Blasiusstraat
65, Krombeke. Programma: rondleiding en bezichti-
gen van de herten, de mouflons en enkele Kameroen
schaapjes. Zoektocht op de hoeve. Gratis huifkar-
tochten voor de kinderen. Live-accordeonmuziek.
Boerebrood met kaas of paté. Drank naar keuze.

Sint-Michielszomertje en regent je
Zelfs Frank Deboosere heeft het vastgesteld en
meldde maandagavond in zijn weerpraatje : "Sint-

Michielszomertje liet dit jaar verstek gaan !"
Gelukkig konden we zondagnamiddag toch profite-
ren van een paar uren opklaringen zodat praktisch
het ganse programma van het schoolfeest kon afge-
werkt worden. De kleuters openden het feest en de
muziekmaatschappij zorgde voor de feestelijke klan-
ken. De kleuters en leerlingen van de lagere afdeling
konden zich de ganse namiddag vermaken met de
visput, het springkasteel, de volkssporten, het loop-
fietsen parcours en de schminkstand.
Enkel een deel van de estafetten van de lagere afde-
ling werden uitgeregend. We vermelden nog de prijs
(een fles wijn van ieder jaargang vanaf 1983) bij de
jubileum-kwis gewonnen werd door het gezin
Marcel Dever, Kalfvaart leper. Het juiste antwoord
was: 27 leerkrachten gaven de laatste 10 jaar les in
onze school en de gemiddelde leeftijd van de huidige
leerkrachtengroep is 33 jaar en I I maanden.
De jubileum-surprise werd gewonnen door het echt-
paar Stef Denecker-Herpelink Katrien (huishoudbeno-
digdheden ter waarde van 9.000 fr.).
Wij danken langs deze weg allen die hun steentje
hebben bijgedragen tot het slagen van het feest.
Tientallen mensen hielpen ons bij het vele werk
(zowel vooraf, tijdens als achteraf) dat zo'n organisatie
vraagt. Hartelijk dank ook aan alle sympathisanten die
ons op de één of andere wijze hebben gesteund.

Tombola Sint-Michielszomerfeest
Reeds heel wat prijzen werden zondagavond tijdens het
feest overhandigd. Volgende nummers blijven over:
HOOFDPRIJZEN:
0768 07840869 1223 1284 1285 2051 2082
2443 2562 2733 2805 3250 3283 3287
EN VERDER:
0505 0524 0538 0560 0583 0585 0616 0626
0641 0653 0682 0692 0694 0699 0710 0716
0726 0730 0732 0736 0759 0766 0814 0838
0877 0878 0901 0909 0913 0917 0921 0938
0939 0950 0958 0959 0962 0974 0989 0991
0999 1000 1003 1004 1007 1008 1013 1015
1025 1034 1045 1047 1050 1051 1078 1093
11121116112811311175118611891204
1209 1210 1218 1226 1230 1232 1251 1259
1262 1269 1272 1286 1294 1295 1298 1300
1302 1305 131I 1320 1324 1346 1364 1366
1368 1381 1387 1421 1427 1434 1450 1490
1509 1510 1517 1546 1549 1562 1563 1601
1603 1607 1608 1615 1622 1629 1630 1631
1638 1639 1648 1659 1665 1674 1675 1724
1738 1764 1768 1795 1809 1831 1836 1842
1844 1857 1868 1876 1885 1886 1888 1890
1891 1896 1903 1964 1973 1975 1976 1984
1985 1990 2009 2022 2037 2064 2068 2074
20912092209521042111211421332145
2152 2157 2159 2162 2167 21702171 2182
2194 2204 2205 2208 2209 2219 2228 2229
22302238 22542259 2285 2309 2318 2323
2337 2351 2353 2381 2382 2399 2400 2401
2402 2413 2431 2453 2475 2476 2482 2487
2499 2527 2537 2552 2565 2585 2596 2609
26202627264926782686268927062711
2720 2727 2728 2731 2772 2776 2778 2788
2808 2825 2826 2833 2854 2855 2864 2865
2869 2871 2885 2904 2917 2920 2921 2957
29602981 2985 2991 3003 3015 3077 3091
3095 3096 3107 3109 3126 3148 3155 3159
3168 3171 3172 3178 3179 3198 3203 3216
3220 3221 3223 3233 3237 3240 3247 3271
327832843300 3305331033113346 3352
3357 3377 3378 3402 3403 3429 3430 3435
34393443 3445 3472 34743490 35953501
Prijzen kunnen afgehaald worden in de zaal Sint-
Jozef op donderdag 30 september en vrijdag I okto-
ber tussen 16 en 18 u. Nadien kan men tot 31 okto-
ber terecht op school tijdens de schooluren.



PRIESTER VAN DIENST (v. 10 tot 16 okt.)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (9-10 okt.) tel. 30.06.47
Veearts Vandenberghe (IO okt.) tel. 38.81.60
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 8 oktober
16.30 u. Pl. Huw.mis v. Vincent Caron en
Ruth Boudry
Zaterdag 9 oktober
17 u. Gez. mis v. Camiel Carpentier,
wedn. v. Maria Maerten vw. de geburen
Zondag 10 oktober - Kermiszondag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Valère Lebbe, wedn. v.
Maria Neuville en v. Irme Labbe, d.V. wij-
len Jules en Leonie Blanckaert
Maandag 11 oktober
8 u. H. mis v. bijz. overl.
Dinsdag 12 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (R)
Woensdag 13 oktober
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius
Donderdag 14 oktober
8 u. H. mis v. overl. vader (B)
Vrijdag 15 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 oktober
15 u. Pl. Huw.mis v. Geert Vandaele en
Mia Veniere
17 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Bertha
Durant, echtgte. v. Willy Lozie
Zondag 17 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis vwo de Ruitersvereniging
"De Witsoone-ruiters",

Ons
Parochieblad
Proven
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Geboorte
Pieter Druelle, Z.V. Luc en Martine Goude-
seune, Couthoflaan SB, Proven (geb. te Pope-
ringe op 4 oktober '93).

Tot kind Gods gedoopt
Arne Devos, Z.V. Patriek en Rita Debaere,
Blokstraat 2, Proven.

In de Heer ontslapen
Georges Leynaert, wedn. V. Maria Derycke,
overl. te Proven op donderdag 30 september
'93 in de leeftijd van 78 j. en die op woensdag
6 oktober '93 om 10 U. te Proven werd begra-
ven.

Postkantoor Proven
Zal wegens de plaatselijke kermis gesloten zijn
op maandag I I oktober.

Bedanking
André CIauw bedankt brandweer en vriend
Achiel voor de hulp bij wateroverlast.

Proven - Oktoberkermis 1993
Vrijdag 8 oktober
14.00 U. Zaal Sint-Elooi : Namiddag voor de

derde leeftijd, door De Noomtjes
Gedurende het kermisweekeinde : in Sint-

Elooi : Tentoonstelling van de schil-
derijen van Albert Eva (portretten,
stillevens, natuurtekeningen met pen-
seel en olieverf)

Zaterdag 9 oktober
18.30 U. Zaal 't Rozenhof : Mosselsouper :

prijs 400 fr. met gratis I glas wijn
19.00 U. Caféspelen, 5.000 fr. prijzen. Inschrij-

ven tot 21 U. in café Het Hopland.
Prijsuitdeling in café De Bascule

Zondag 10 oktober
13.00 U. Luchtdopen per helicopter bij voet-

balplein TSC Proven. Vooraf inschrij-
ven bij Andy Vermeersch, Bleke-
rijweg 35.

14.30 U. Zaal Sint-Elooi : Magie Show met
Yvo. Goochelaar Yvo met een speci-
aal kinderprogramma. Inkom gratis.

15.00 U. Café De Zwaan: Ballonwedstrijd met
naturaprijzen. Gratis ballon voor ieder
kind. Prijsuitdeling om 18 U.

15.00 U. Voetbalwedstrijd (kampioenschap 4'
Provo D.) TSC Proven - U. Komen

16.30 U. Zaal Sint-Jozef: Koffieconcert door
de Harmonie "De Volksvreugd".
Inkom gratis.

Dinsdag 12 oktober
Kermisfeest voor de Bond der Gepensioneerden
11.00 U. H. Mis gevolgd door feestmaaltijd in

zaal Het Rozenhof
Vrijdag 15 oktober
18.30 U. 5' Palingfestival in restaurant Canada.

Keuze uit 3 bereidingen. Prijs: 380 fr.
met gratis I glas witte wijn

Zondag 17 oktober
14.00 U. Dorpskom : Loopwedstrijden : 20'

Kampioenschap van het Hoppeland.
Inrichting: De Noomtjes

KERMISKAARTINGEN (vanaf 19.00 u.)
Vrijdag 8 oktober: café Het Hopland
Maandag I1 oktober: café Sint-Elooi
Dinsdag 12 oktober: café De Bascule
Donderdag 14 oktober: café Het Rozenhof

KSJ Pannekoekenslag
Zaterdag 9 oktober verkopen we pannekoeken!
Tijdens een groot spiegelspel met allerlei
opdrachten worden vragen gesteld aan mensen
(enquête) en bieden we pannekoeken aan.
Afspraak 13.30 U. aan het lokaal!

Gratis namiddag Derde Leeftijd
Koffietafel, Rad van Fortuin, tombola, optre-
den van Proven se Rik Ryon. Het gratis pro-
gramma van de Namiddag van de Derde
Leeftijd op vrijdag 8 oktober om 14.00 U. in
zaal Sint-Elooi, (De Noomtjes)

Kermismaandagavond
Kippenbillenkaarting en groot saucissenkan-
deel in café Sint-Elooi op maandag II oktober
vanaf 19.00 U.

"Wereldreis" door harmonie "De
Volksvreugd" Proven
Het is ondertussen een traditie geworden. De
harmonie "De Volksvreugd" Proven biedt op
oktoberkermis terug een koffieconcert aan.
Dit jaar koos de dirigent Frank Markey een
aantal composities waarbij de toehoorder zich
van het ene werelddeel in het andere waant.
Nu eens herkent u het geluid van de Russische
toendra, daarna wordt u opgezweept door de
Zuid-Amerikaanse ritmes ...
De muzikanten en het bestuur nodigen u hier-
toe dan ook graag uit op zondag 10 oktober
1993 om 16.30 U. in zaal "St. Jozef' te Proven,
d.i. nabij de school. De toegang is gratis en u
wordt graag verwend met een koffie of ander
drankje.

Kermis - Mosselen !
Op zaterdag 9 oktober gaat in Het Rozenhof
een mosselfestijn door. Men kan vanaf 18u30
aanschuiven en wie niet op mosselen gesteld
is, kan zich te goed doen aan steak met friet. In
de prijs van 400 fr. is een gratis glas witte of
rode wijn inbegrepen.
Reservatie is gewenst op het telefoonnummer
057/30.03.35.

Harmonie "De Volksvreugd "
Vrijdag 8 oktober is er voor IEDEREEN repe-
tie in voorbereiding van her koffieconcert op
zondag 10 oktober te 16.30 U.

PAS OP : we repeteren ALLEN in zaal Sint-
Jozef!! !



PRIESTER VAN DIENST (v.17 tot 23 okt.)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (16-17 okt.) tel. 38.82.71
Veearts Vulsteke (17 okt.) tel. 33.41.17
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn-fook-pecl-ieure);-1cl:-30.D3-;54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020-
300.325

Vrijdag 15 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 oktober
15 u. Pl. Huw.mis v. Geert Vandaele en
Mia Veniere
17 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Bertha
Durant, echtgte. v. Willy Lozie
Zondag 17 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis VWo de Ruitersvereniging
"De Witsoone-ruiters".
Maandag 18 oktober
8 U. H. mis V. bijz. over!.
Dinsdag 19 oktober
8 U. H. mis V. over!. ouders en fam.
Woensdag 20 oktober
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
intentie
Donderdag 21 oktober
8 U. H. mis V. over!. ouders
Vrijdag 22 oktober
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 oktober
17 U. Gez. jaarmis V. Jozef Top- Vulsteke
Maria
Zondag 24 oktober
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Henri Monkerhey,
echtg. V. Paula Busschaert en over!. zoon
Johan Monkerhey .

Ons
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Geboorte
Jacintha Pannekoecke, d.v. Marc en Jannick
Verbrigge, Kerselaardreef IA, Poperinge.

Ons Parochieblad Proven
Laten we elkaar goed verstaan. Ons
Parochieblad is geen louter kerkelijk parochie-
blad, het is veel meer een parochieblad van de
Provense gemeenschap, laat me zeggen een
parochieblad van iedereen. Er staat ook wel
een beetje kerkelijke berichtgeving in, maar
ver de meeste ruimte wordt bezet en aangebo-
den voor allerlei berichtgeving, 't zij private of
uit het verenigingsleven van welke kant of
welke aard ook. Met andere woorden, iedereen
kan er gebruik van maken voor allerlei bericht-
jes, programma's of artikels en dit allemaal
gratis a.u.b. In welke gemeente of parochie
vindt men dat nog ? Nergens elders dan in
Proven. En let op, alle gezinnen trekken ons
parochieblad, dit betekent boven de 500 exem-
plaren en het wordt ook gelezen. Ten anderen
in 5 minuten is het gelezen, en de mensen zeg-
gen: 't Is genoeg, we weten entwat.
Ik mag echter uw aandacht trekken op de
inzending: maak a.u.b. dat uw bericht of arti-
e voor et paroc ièblad biiifien IS e maan-

dagavond in de bus van de pastorie. Dan kan ik
de dinsdagvoormiddag alles afgeven in de
drukkerij om dan de donderdag het parochie-
blad door de post ten huize te laten bestellen.
Het abonnementsgeld bedraagt 300 fr. omdat
de verzendingskosten per post nogal doorwe-
gen. Beste mensen, gij die het parochieblad
niet zou willen missen, ik ga mijn toer begin-
nen, ge moet niet benauwd zijn om een steun
of steuntje bovenop te geven. Het zal mij
deugd doen en 'k zal u zeer dankbaar zijn.

Michel Ollivier, pastoor

Naklanken verbroedering Proven
We ontvingen vanwege Marc Chartier, Burge-
meester van Obterre, een kaartje waarop hij
met ronkende Franse volzinnen Proven
bedankt voor de gastvrijheid. Hij noemt het
drie onvergetelijke dagen. Naast alle betrokke-
nen zwaait hij speciaal de lof van de pompiers
voor hun onthaal.
Graag sluit het verbroederingskomitee zich aan
bij deze woorden van dank en waardering, in
het bijzonder voor de gastgezinnen, zonder wie
een verbroedering onmogelijk is. We mogen
fier zijn op Proven, dat groot is in grote dagen.
En natuurlijk zijn we gelukkig wanneer, onder
andere in de pers, de jachthoornblazers van La
Haute Touche worden geprezen. Zij worden in
de toekomst het uithangbord van onze verbroe-
dering.
Er is trouwens een drukke korrespondentie tus-
sen Proven en Obterre : er zijn reeds menige
afspraken voor een persoonlijk bezoek over en
weer! De verbroedering 1993 krijgt vele staar-
tjes... Namens het verbroederingskomitee

Guido Berten, Werner Claeys

K.A.V. Proven
K.A.V. Proven nodigt haar leden uit op het
jaarlijks herfstfeest dat doorgaat op 29 oktober
om 19.30 U. in zaal St.-Elooi. De prijs bedraagt
550 fr. Inschrijven kan tot 22 oktober bij
Gilberte Dever. Hartelijk welkom.

Zuivelhandel Devooght- Vancayzeele
Vriendelijke uitnodiging tot de Kaas- en
Wijnavond die doorgaat in zaal "Sint-Elooi" te
Proven op vrijdag 22 oktober 1993 : 20 soorten
kaas, 10 soorten brood, 1/2 fles wijn. Prijs :
300 fr. (aperitief inbegrepen). Aanvang: 20 U.

Inschrijven vóór 20 oktober bij Michel
Devooght (tel. 057/30.07.49) of in Sint-Elooi
(tel. 057/30.04.83).

Witsoone Ruiters
Op zondag 17 oktober richten de Witsoone
Ruiters opnieuw een Sint-Hubertusrit in door
landelijke wegen en velden. Om 10 U. wordt er
een eucharistieviering gehouden en na de mis
worden paarden en honden gezegend door
E.H. Pastoor, waarna de rit kan beginnen.

K.S.]. Proven
Proven heeft pannekoeken gesmuld! De 1300
pannekoeken werden op I namiddag aan de
man gebracht. Dank aan iedereen en vooral de
ouders die een handje meehielpen.
Zaterdag is er voor sloebers, kastaars en jim-
mers een gewone aktiviteit van 13.30 U. tot
16..30 U. aan het lokaal.

Loopwedstrijden
De Noomtjes organiseren op zondag 17 okto-
ber de twintigste editie van het Kampioen-
schap van het Hoppeland. Voor de verschillen-
de reeksen kun je je inschrijven in café Sint-
Victor vanaf 13.30 U. De eerste start voor de
jongste reeks wordt gegeven om 14 u. Iedereen
heeft prijs I

Vijfde palingfestival
Op vrijdag 15 oktober gaat voor de vijfde keer
een palingfestival door in herberg Canada. Er
is keuze uit 3 bereidingen. Prijs: 380 fr. + gra-
tis I glas wijn. Reservaties op 057/33.44.75.

Wat geloven aangaat!
Wat baat het een mens te beweren dat hij
geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien?
Kan zo'n geloof hem soms redden ? Stel dat
een broeder of zuster geen kleren heeft en niets
om te eten, en iemand van u zou zeggen: "Ge-
luk ermee! Houd u warm en eet maar goed",
en hij zou niets doen om in hun stoffelijke
nood te voorzien - wat heeft dat voor zin? Zo
is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder
zich in daden te uiten, dood.
Evangelisatie is verkondiging van geloof dat
werkzaam is in liefde voor de mensen: zij-Iaat
zich niet waar maken zonder bevordering van
rechtvaardigheid.



PRIESTER VAN DIENST (v. 24 tot 30 okt.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (23-24 okt.) tel. 40.00.20
Veearts Busschaert (24 okt.) tel. 44.53.63
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
Ai-Dekersgietcr, tel. 333-2.36 of 30.G7-.5&--
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 22 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Top-Vulsteke
Maria
Zondag 24 oktober
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
JO u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,
echtg. v. Paula Busschaert en over!. zoon
Johan Monkerhey
Maandag 25 oktober
8 u. H. mis v. over!. vader en zoon (P.)
Dinsdag 26 oktober
8 u. H. mis v. over!. schoonouders
Woensdag 27 oktober
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader en
over!. fam. (A.S.)
Donderdag 28 oktober
8 u. H. mis v. bijz. over!. (M.V.)
Vrijdag 29 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Joseph Top, echtg. v.
Maria Mouton en v. Marie-Madeleine Storms.
Zondag 31 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
JO u. Gez. mis v. Maria Wollaert, wed. v.
Cam iel Scharre vwo de geburen
Maandag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
JO u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez,' z.v.
Michel (t) en Maria Fockenoy

Ons
Parochieblad
Proven
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Tot kind Gods gedoopt
Jens Debeer, z.v. Luc en Carine Notebaert,
Couthoflaan 17, Proven.

Omhaling voor de missies
Het is en blijft jaarlijks een zeer belangrijke
omhaling voor het missiewerk van onze mis-
sionarissen en missiezusters in de missielan-
den. Daarom is er met het aanstaande weekend
van zaterdag 23 oktober in de avondrnis en ook
zondag 24 oktober in al de missen een bijzon-
dere omhaling. Met aandrang vragen we uw
milde bijdrage. Moge God het u lonen.
Daarom zal u in het aanstaande weekend bij
het binnenkomen in de kerk een missieomslag
aangeboden worden, waarin u dan uw milde
gift kunt steken. God houdt van een blij-
moedige gever. "Wat ge doet voor de minsten
van de mijnen, dat doet ge voor Mijzelf," zegt
de Heer. Dank u bij voorbaat.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 14 oktober. 68
deelnemers, 7 wonnen 3 partijen : Knockaert
M. 312 ; Boeket M. 310 ; Delerue R. 279 ;
Ramon A. 275 ; Vercruyce M. 248 ; Mooren
M. 246 ;Gol1efis I:-T43. Volgende kaarting op
donderdag 28 oktober.

Mensen die opvliegen landen meestal
slecht. Niet te vergeten ...

dat een jarige hoopt op een kaartje.
dat een zieke een bezoekje op prijs stelt.
dat een helpende hand een dank-je wel ver-
wacht.
dat vreugde graaG met iemand gedeeld
wordt.

- dat je God herkennen kunt in mensen rom-
dom jou.

Zo maar hier en daar voor elkaar!
En God zag dat het goed was!

Prijzen van de tombola
Er zijn nog enkele prijzen van de tombola van
St. Michielszomertje af te halen in de St.-
Jozefzaal. We geven nog de gelegenheid daar-
toe tot vrijdag 29 oktober tot 16 u. Na die
datum blijven de niet afgehaalde prijzen aan de
inrichting.

K.S.J. Proven
Zaterdag start de aktiviteit voor sloebers, kas-
taars en jimmers zoals gewoonlijk om 13.30 u.
Breng jullie zwemgerief en 50 fr. mee en vraag
je ouders of ze be-rijd-willig zijn ons te voeren
om 14.30 u. naar het Poperings zwembad of
ons terug te halen om 16.30 u.
Samenkomst van de leiding vrijdag om 18.30 u.

De Blasiusstraat en de Bromstraat
Voor wat "Ons Parochieblad Proven" betreft :
alle huizen zijn bezocht geweest in de
Blasiusstraat en de Bromstraat. Slechts in een
drietal huizen was er niemand thuis. Willen
deze mensen de goedheid hebben hun
parochieblad te komen voldoen met een
omslag en naam en adres in de bus van de pas-
torie. De prijs is 300 fr. en als 't mogelijk is

met een steuntje. Dank.
Nota: U begrijpt wel, als ik altijd moet terug-
keren, verlies ik te veel tijd. Ik moet immers
500 plaatsen doen!

Wie zich opwindt
loopt onverwachts af ! (BZN)
De meesten onder ons ontwaken met de wek-
ker, als men tenminste de wekker niet vergeet
op te winden. Zo'n manier van wakker worden
geraak je gewoon. In periodes dat een mens
moe is, wat overwerkt misschien, nog een
kater te verwerken heeft van een laat uitgelo-
pen feestje, miserie thuis of op het werk, enz ...
kan het gebeuren dat de wekker 's morgens,
onverwachts, als een spelbreker je wakker belt.
Je stapt dan soms met het verkeerde been uit
het bed, met alle gevolgen vandien voor uw
huisgenoten of je kollega's. Dat is nog niet zo
erg, iedereen heeft recht op een slechte dag, als
het maar geen dagen worden. Maar er zijn
tegenwoordig nogal veel mensen die leven als
'n opgewonden wekker, die onverwachts
afloopt. Ze winden zich op bij de minste tegen-
slag, ze zijn ook zo rap gestoord, rap geprik-
keld. Voor hun omgeving zijn ze niet te genie-
ten. Ze raken van streek, opgewonden door:
- een woord (soms nog verkeerd begrepen ook).
- een gezicht van iemand die ze niet kunnen

uitstaan.
- een werkje dat niet rap genoeg gaat.
- een storing in het dagelijks leven
- het eten dat niet naar hun zin is.
- een diskussie waarbij niemand wil toegeven.

Als je opvliegend van karakter bent moet je
daar iets aan doen: je gevoelens onder kontro-
le houden, even nadenken voor je op iets of
iemand reageert. Misschien moeten we wel
even de tijd nemen om tot rust te komen.
Probeer je genietbaar op te stellen goed wetend
dat iedereen wel eens een slecht moment heeft.

Gezins- en bejaardenverzorgster:
een boeiend beroep!
Een korte opleiding, een degelijke vorming,
aangepast aan uw mogelijkheden. De mini-
mum leeftijd is 18 jaar. De opleiding biedt het
officieel bekwaamheidsattest van gezins- en
bejaardenhelpster en tewerkstelling in eigen
streek. Mogelijkheid tot part-time dienst.
Eerstkomende opleiding: 10 jan. '93 te Kortrijk.
Verdere inlichtingen: Thuiszorg Familiezorg
West-Vlaanderen vzw., Deken Debrouwer-
straat 4, 8900 Ieper, tel. 057/20.12.14.

Liever positiever
Soms hoor je volwassenen onder elkaar over
hun kinderen spreken. Onze Jan is een echte
sloddervos, hij heeft gewoon geen orde. Onze
Miet is een echte leugenaar, ze liegt dat ze het
zelf gelooft. Frank kan gewoon niet stil zitten,
je moet daar niet mee op visite gaan. Waarom
zou je je als kind nog inspannen ? Eens dief,
altijd dief. Het nieuwe jaarthema "Zomaar -
hier en daar - voor elkaar" vraagt ons het posi-
tieve in de andere te zien. Een hele uitdaging.



PRIESTER VAN DIENST (v. 31 okt tot 6 nov)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (30-31 okt.) tel. 30.00.72
Dokt. Geeraert (I nov.) tel. 30.15.55
Veearts Goethals (31 okt-I nov) tel. 30.02.67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 29 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Joseph Top, echtg. v.
Maria Mouton en v. Marie-Madeleine
Stonns.
Zondag 31 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
JO u. Gez. mis v. Maria Wollaert, wed. v.
Camiel Scharre vwo de geburen
Maandag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez, z.v.
Michel (t) en Maria Fockenoy
Dinsdag 2 november - Allerzielen
9 u. H. mis v. overl. parochianen
Woensdag 3 november - H. Hubertus
8 u. H. mis v. overl. ouders
Donderdag 4 november - H. Carolus
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot
Vrijdag 5 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 november
17 u. 2c Gez. 6-wekenmis v. Maria Top,
wed. v. Armand Fioen
Zondag 7 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Deprey,
echtg. v. Madeleine Lemahieu

Ons
Parochieblad
Proven
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In de Heer ontslapen
Paul Legrand, echtg. v. Jeannine Bruneel,
overl. te Poperinge op vrijdag 22 oktober
'93 in de leeftijd van 64 j. en die op don-
derdag 28 oktober '93 om 10 u. te
Poperinge Sint-Jan wordt begraven.

Missie-Zondag
We moeten bij de omhaling van missie-
zondag voor het missiewerk van onze
missionarissen en missiezusters allen en
iedereen bedanken voor hun milde bijdra-
ge voor het missiewerk. Moge de Heer U
lonen. Veel dank.

Ons Parochieblad Proven
De volgende straten zijn reeds doorgaan:
de Blasiusstraat, de Bromstraat, de
Roesbruggestraat, de Uilegatstraat, de
Switspapendreef, de Molendreef, de
Blokstraat en de Blekerijweg.
Mag ik met aandrang vragen dat de men-
sen die toevallig niet thuis waren, dat ze
zelf hun bijdrage voor het parochieblad
(300 fr.) plus steuntje als 't mogelijk is, in
een omslag met naam en adres zouden
steken in de bus van de pastorie. Dank.

Liever positiever
Over dit aspect van het jaarthema volgen-
de tekst:
Durven we het goede dat rondom ons
gebeurt nog te noemen ? Echtparen die
met elkaar begaan zijn, die hun kinderen
het geloof proberen mee te geven, vaak
tegen de stroom van de oppervlakkigheid
in. Leerkrachten die het beste van zichzelf
geven, politici die zich inzetten voor het
welzijn van de burger. Verplegenden die
na hun uren nog eens een kamer binnenlo-
pen. Opvoeders die met eindeloos geduld
omgaan met hun gehandicapte kinderen.
Dit jaar willen we er hier en daar op een
positieve manier zijn voor elkaar.
EN GOD ZIET DAT HET GOED IS !

Zo maar hier en daar voor elkaar
Enkele tips om dit jaarthema van
Parochie-animatie concreet te maken :
vergeet niet:
- dat een warm onthaal geen energie kost
- dat een inzet - zomaar - onbetaalbaar is
- dat kinderdromen nog zo gek niet zijn
- dat de zondagsmis vieren ook voor jou

is.
EN GOD ZIET DAT HET GOED IS !

Te verkrijgen
Bond zonder Naam-kerstkaarsen en heel
mooie kalenders bij Raf Lamaire,
Terenburgseweg, Proven.

B.G.J.G.
Kooklessen voor jongeren
De Bond start met een nieuw initiatief:
koken voor jongens en meisjes van de
Middelbare Afdeling !
Er worden eenvoudige gerechten klaarge-
maakt, warm en koud, te gebruiken als
voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht of
tussendoortje.
De lessen gaan door op dinsdag 2 novem-
ber en donderdag 4 november van 14 tot
17 u. in zaal Sint-Elooi.
Inschrijven kan tot zondag 31 oktober bij
Rita Maes, Eekhoute 8 (tel. 30.08.55).
Leden betalen 200 fr., niet-leden 300 fr.
De kleine kosten voor de grondstoffen
worden verdeeld onder de deelnemers
(maximum 20 personen).

B.G.J.G
Spoorkaarten
De nieuwe spoorkaarten voor 1994 kun-
nen vanaf nu aangevraagd worden en zijn
geldig vanaf 1 november 1993. De onkos-
ten bedragen 2 JO fr. per gezin. Zich wen-
den tot Rita Maes, Eekhoute 8 (tel.
30.08.55).

B.G.J.G.
Algemene Vergadering
Deze gaat door op zondag 7 november om
14.30 u. in zaal Sint-Elooi.
Enkel leden kunnen aan deze GRATIS
koffietafel met ontspanning deelnemen.
Inschrijven bij de bestuursleden ten laatste
op vrijdag 5 november.

OM DE WERELD
TE VERBETEREN .
BEGIN BIJ JEZELF

Allerzielen
Lieve Heer, gij kent de namen
van die ontvallen zijn,
die vertrouwd tot u kwamen:
doof nu ook hun laatste pijn.
Goede Heer van dood en leven,
gij zijt de meester van de tijd,
gij kunt nemen, gij kunt geven:
open uw barmhartigheid.
Die gij van ons hebt genomen
missen wij, dat weet gij goed,
want ze zijn tot u gekomen.
Hoe een mens dan bidden moet?
Lieve Heer, gij roept tot leven
die in u gestorven zijn.
Wil de zielen vrede geven,
laat hun vreugde eeuwig zijn.

Staf De Clercq



PRIESTER VAN DIENST (v. 7 tot 13 nov.)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (6-7 nov) tel. 40.01.92
Dokt. Melis (11 nov.) tel. 38.87.55
Veearts Vandenberghe (7 nov.) tel. 38.81.60
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.01.5~
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 5 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 november
17 u. 2c Gez. 6-wekenmis v. Maria Top,
wed. v. Armand Fioen
Zondag 7 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Deprey,
echtg. v. Madeleine Lemahieu
Maandag 8 november
8 u. H. mis v. over\. ouders (L)
Dinsdag 9 november
8 u. H. mis v. over\. familie (V)
Woensdag 10 november
8 u. H. mis v. bijz. over\. (M)
Donderdag 11 november
10 u. P\. Dienst voor de overledenen van
beide Wereldoorlogen
Vrijdag 12 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 november
17 u. Gez. jaarmis v. Jeanne George, echt-
gte. v. Marcel Rappelet en dochter Dina.
Zondag 14 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Dewaele -
Sohier Madeleine.

Bij Francine
Op vrijdag 5 november gans de dag gesloten.

Sint-Maarten komt.
De grote kindervriend komt op woensdag 10
novem ber naar ons dorp. Om 17.45 u. ver-

Ons
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wacht de Sint alle kinderen met hun bietenlan-
taarn aan café De Bascule. De Sint-
Maartensstoet wordt zoals ieder jaar begeleid
door onze muziekmaatschappij. Na de stoet
deelt Sint-Maarten zijn lekkere koeken en
snoep uit in zaal Het Rozenhof.

Lotto
Gelieve nota te nemen dat vanaf november
Sint-Elooi terug zal gesloten zijn op woensdag.
Dus aan. alle Lotto-spelers : wees er tijdig bij
om te winnen.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 28 oktober. 71
deelnemers, 6 wonnen 3 partijen: Nuttens J.
337; Claeys M. 312; Rommens G. 295;
Lemahieu M. 290 ; Vandecaveye R. 252 ;
Vandromme A.215. Volgende kaarting op
vrijdag 12 november.

Oudstrijdersbond 1940-1945 Proven
Uitnodiging tot de II-novemberviering.
Programma:
10.00 u. Plechtige dienst voor de overledenen
van beide oorlogen. Na de dienst neerleggen
van bloemen bij het gedenkteken van de
gesneuvelden. Daarna receptie en schenking
van de erewijn aangeboden door het stadsbe-
stuur in zaal Sint-Elooi.
13.00 u. Middagmaal. Inschrijving bij de uit-
bater of bij Meester Pareyn.
16.00 u. Gezellig samenzijn en prijskaarting
in de zaal.
De dames worden eveneens uitgenodigd om
aanwezig te zijn op de receptie en deel te
nemen aan het middagmaal.

B.G.J.G. - Algemene Vergadering
De jaarlijkse Algemene Vergadering van de
Bond van Grote en van Jonge Gezinnen gaat
dit jaar door op zondag 7 november om 14.30
u. in feestzaal Sint-Elooi, De leden van de
Bond kunnen een ontspannende namiddag
meemaken waarbij ze een gratis koffietafel
met pannekoeken worden aangeboden. We
tonen een video-montage van de aktiviteiten
van het voorbije werkjaar en tussendoor zor-
ge~ we .voor tekenfilmpjes voor de jeugd.
Wie wil deelnemen moet vooraf inschrijven
met het strookje dat in de brievenbus terecht
kwam. Indienen bij de bestuursleden, ten laat-
ste op vrijdag 5 november.

Bewoners van het Rustoord Proven
I. Maria Fauvercq, Proven
2. Maurice Devos, Proven
3. Michel Rousseeuw, Woesten
4. Julien Cappoen, Haringe
5. Maurice Malbrancke, Proven
6. Judith Luyssen, Roesbrugge
7. Anna Rousseeuw, Krombeke
8. Maurice Vandevelde, Roesbrugge
9. Adrienne Goudenhooft, Proven
10. Emma Facon, Krombeke
11. Firmin Labaere, Proven
12. Agnes Alleweireldt, Poperinge
13. Joseph Devloo, Krombeke
14. Alice Brigou, Proven
15. Alice Veniere, Proven

16. Martha Desmyttere, Proven
17. Henri Desmarey, Proven
18. Germain Goudenhooft, Proven
19. Nestor Bouthez, Poperinge

Personeelsleden van het Rustoord
Mo~iek David Katrien Lemoyne
Ma~lanne Brunfaut Christa Verslype
Canne Pattyn Christine Dekervel
Marleen Verhaeghe An Denuwelaere
Nicole Vanoost Kristine Derycke
Regine Vanbeselaere Hilde Huys
Caroline Pannecoucke

leder weekend a.u.b. "Wees een Heer in
het Verkeer!" (Uit Bond zonder Naam)
Je kent reeds de titels voor je de krant open-
slaat. Vooral de lange lijst weekend doden doet
je huiveren en vragen stellen naar het rijge-
?rag. In een tijd van individualisme krijg je de
tndruk dat vele autobestuurders denken alleen
op de baan te zijn en zo geen rekening hoeven
te houden met anderen die veilig willen thuis-
komen. In 1991 telden we in ons land 1.873
verkeersdoden, 16.332 zwaargewonden en
64.323 lichtgewonden. Het aantal verkeersdo-
den in België behoort verhoudingsgewijs tot
het hoogste van Europa.
Spijtig genoeg moeten -wrj- vaststellen tint jen-
geren het soms niet zo nauw nemen als ze ach-
ter het stuur van hun wagen zitten. Ze leven in
een wereld van uitdagingen en rekords. Ze die-
nen zich te bevestigen in een tijd die onzeker is
geworden. Ze laten zich uitdagen en gaan tot
het uiterste. Als ze dan doodmoe zijn, want een
weekend begint op vrijdagavond en duurt tot
zondagnacht, of ze rijden onder invloed van
alkohol of een andere drug, dan wordt hun
auto hun moordwapen zonder dat ze het zo
bedoelen.
Niet alleen jongeren rijden onverantwoord. Uit
een onderzoek blijkt dat 36 % van de
Belgische autobestuurders toegeven op de
snelwegen en gewone wegen sneller te rijden
d~n 120 ~.n 90 km/u. Op de plattelandswegen
vinden WtJ de Belg terug in de gele trui van on-
betamelijk gedrag en in de stad gaat de Belg
met de bloemen lopen, hij is afgescheiden win-
naar. .. op het slechte pad : snelheidsduivels
jagen elkaar op, steken links voorbij, geven
geen voorrang, hanteren onverantwoord hun
mobilofoon enz ... met alle gevolgen vandien.
Moesten wij allen wat meer respekt en zin
v.~or verantwoordelijkheid opbrengen en ons
rijgedrag aanpassen, dan zou er minder ver-
driet zijn in vele families, misschien ook in
eigen gezin.

Ik was ... en jij hebt mij ..•
Ik was ziek en gij hebt mij bezocht. Daaruit
blijkt het criterium waaraan ons leven gemeten
wordt, namelijk onze inzet voor de geringsten.
Voor diegenen die nergens meetellen en die op
geen waardering kunnen rekenen.
We ontmoeten hen in onze buurt, de parochie,
op het werk. Mensen die hopeloos vastgelopen
zijn, die weinig liefde ontvangen er er ook
weinig kunnen geven. Het jaarthema "Zomaar
hier en daar - voor elkaar" nodigt ons juist uit
m~t deze mensen de lange weg te gaan, om te
luisteren naar hun pijn en lijden.



(

PRIESTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 nov.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
»kt. Bal (11 nov.) tel. 30.00.72

Jokt. Neuville (13-14 nov.) tel. 30.03.38
Veearts Vulsteke (11 nov.) tel. 33.41. 17
Veearts Busschaert (14 nov.) tel. 44.53.63
Apoteek Vanacker (11 nov.) Leisele
Apoteek Vandewalle (14 nov.) Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wernaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 .
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Donderdag 11 november
10 u. P\. Dienst v.d.oudstrijders· v. beide
Wereldoorlogen
Vrijdag 12 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 november
17 u. Gez. jaarmis v. Jeanne George, echt-
te.v. Marcel Rappelet en dochter Dina

Zondag 14 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
1 f) u. Gez. jaarmis v. Prosper Dewaele -
.hier Madeleine

Maandag 15 november
8 u. H. mis v. bijz. intentie (G.)
Dinsdag 16 november
8 u. H. mis v. over\. ouders
Woensdag 17 november
8 u. H. mis t.e.v.O.L.V. V.d. grot, dank
Donderdag 18 november
8 u. H. mis v. bijz. over\.
Vrijdag 19 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 november
17 u. Gez. mis v. Blanche Verlet, wed. v.
Albert Elslander vwo vrienden en kennissen.
Zondag 21 november
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Flora Vandenbussche,
echtgte. V. Roger Top vanwege de buren.

In de Heer ontslapen
Maurice Devos, wedn. V. Bertha Elslander,
overleden te Poperinge op maandag 8 november
'93 in de leeftijd van 80 j. en die op zaterdag 13
nov. '93 om 10 U. te Proven wordt begraven.

Ons
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Ons Parochieblad Proven
De volgende straten zijn. gedaan : de
Blasiusstraat, de Bromstraat, de Roesbrugge-
straat, de Uilegatstraat, de Switspapendreef, de
Molendreef, de Blokstraat, de Blekerijweg, de
Gravendreef, de Canadaweg, de Canonstraat,
de Couthoflaan, de Reningsestraat, de Teren-
burgseweg en-de Montefoulstraat.
Mochten diegenen die niet thuis waren, zelf
hun bijdrage afgeven met een omslag en adres
in de bus van de pastorie (en wellicht ook nog
een steuntje bovenop). Dank.
Veilig wegverkeer
Mogen we met aandrang vragen dat de auto's
die kinderen naar school brengen en afhalen,
zeer traagjes zouden rijden in de nabijheid van
de school, want er zijn ook voetgangertjes en
vele kinderen. Dank.
De Volksvreugd
Op zaterdag 13 november biedt onze muziekvereni-

. ging u een mosselsouper aan in 't Rozenhof te
Proven. Er is ook vol-au-vent voor wie dit verkiest.
Inschrijven kan bij de leden aan 400 fr. voor volwas-
senen en 200 fr. voor jongeren beneden de 12jaar.
Gemeentelijk bericht
Het socio-cultureel centrum van Proven is
geregeld het mikpunt van (jeugdj-vandalisrne :
ingebeukte zinken dakafleiders, inkervingen
op de deuren van het sanitair blok, smerige
tekeningen op muren en deuren, beschilderde
binnenkoer, beschadigde beplanting, bescha-
digd interieur in WC's, brievenbus enz ... Iedere
week is er iets kapot of beklad.
Respect voor andermans goederen en dan inzonder-
heid gemeenschapsgoederen is hier ver te zoeken.
Wij doen een dringende oproep tot alle gebrui-
kers van het socio-cultureel centrum (KSJ,
bibliotheek, teken- en muziekacademie, har-
monie "De Volksvreugd") om zelf actief mee
te werken aan het ordevol en aantrekkelijk
houden van het socio-cultureel centrum en mee
te werken aan de sociale controle.
Wie beschadiging vaststelt of weet heeft van perso-
nen die schade berokkenen, gelieve dit te melden op
het gemeentesecretariaat tijdens de openingsuren.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
11.11.11 Recht tegen onrecht
"Honger is een aanslag, geen tegenslag" is de
slogan waarmee de II.II.II-aktie dit jaar aan-
gekondigd wordt. 11.11.11 gaat door met het
steunen van kleinschalige projecten van en
voor de plaatselijke bevolking in de derde
wereld. Eén ervan is het project CPR Dorpen
in verzet in Guatemala, waar de Indiaanse
bevolking in haar bestaan bedreigd wordt en
een geweldloze strijd voor zelfbehoud voert.
Met uw steun wordt opnieuw wat recht
geschapen tegen het onrecht. Op zaterdag 13
november komen vrijwilligers u wenskaarten en
stickers te koop aanbieden. Toon uw solidariteit!
Een "Zaal" te Proven
Het dossier: "Bouw van een zaal te Proven"
heeft al heel wat perikelen meegemaakt alvo-
rens te belanden waar het nu is.
We spreken dan nog niet eens van de voorge-
schiedenis waarbij reeds plannen gemaakt wer-
den voor een dergelijk project in de jaren '70,
dus voor de fusie van Proven met Poperinge.
Voor de "Zaal" te Proven werd, onder impuls
van het Provense verenigingsleven, voor het

eerst een bedrag in de begroting opgenomen in
het jaar 1992. Dat was toen 10.000.000 fr. Er
werd door de stad een ontwerper aangesteld
(architectenbureau Willy Devriendt uit Diks-
muide), en met een ontwerp-plan werd op
01.02.92 een inspraakvergadering belegd tussen
Stad Poperinge en het Provense verenigingsle-
ven om dit plan in de juiste vormen te gieten.
Uit contacten met de diensten van stedebouw
september 1992 bleek echter dat deze laatste niet
helemaal akkoord waren met de inplanting en de
afwerking van het gebouw. Dat zorgde voor een
aanzienlijke vertraging van het dossier en een
herwerken van de inplanting en afwerking.
In de stadsbegroting 1993 werd dit project her-
nomen voor een bedrag van 10.000.000 fr.
Intussen werd door de stadsdiensten uitgevist
dat er nog een oud, maar nog niet vervallen
Provinciaal reglement van betoelaging van
dergelijke projecten bestond waarvan Proven
kon genieten. Aldus kreeg de Stad Poperinge
van de Provincie, de principiële belofte van
toelage, voor een bedrag van 2.000.000 fr.
Op 21 oktober 1993 kwam het bestek en de
wijze van gunnen van de Provense Zaal einde-
lijk voor de gemeenteraad. Het geraamde
bedrag is 11.945.253 fr. (BTW incl.) maar met
een toelage van 2.000.000 fr. van de Provincie
in ontvangsten voor de Stad. Uiteindelijk zal
de Provense Zaal aan de Poperingse gemeen-
schap dus 10.000.000 fr. kosten. De nodige
aanpassingen werden voorzien in de begrotings-
wijziging die in november 1993 aan de gemeen-
teraad wordt voorgelegd. Intussen werd ook
reeds bij Stedebouw de bouwvergunning aange-
vraagd en ontvangen op 7 september 1993.
Aangezien er subsidies mee gemoeid zijn moet het
dossier nog ter goedkeuring naar de Provinciale
Technische Dienst en de Bestendige Deputatie.
Dit is gebeurd op 25 oktober 1993. Nu hangt het
er van af, dit dossier snel goedgekeurd terug te
krijgen, om te bepalen of de aanbesteding en de
toewijzing nog in 1993 kan doorgaan. Anders
wordt het begin 1994. In elk geval is de aanvang
van de werken voorzien voor het voorjaar 1994.
Namens het Feestcomité Proven, Guido Berten
KSJ Proven
Zaterdag maken we afspraak om 13.30 U. voor
alle geledingen aan het lokaal. Kastaars bren-
gen hun fiets mee en jimmers gaan schaatsen!
Leiding komt vrijdag samen om 18.30 U.
De menopauze: voor, tijdens en erna
KAV Proven organiseert 2 gespreksavonden
rond dit thema op dinsdag 16 en 23 november
bij Gilberte Dever, om 19.30 U. Spreekster is
Mevr. Frieda Coudenys uit Poperinge. ~
Jeugdharmonie
Zoals vorige week afgesproken is er op vrijdag
12 november alleen repetitie voor de jeugd.
Iedereen op post op het gewone uur a.U.b.
Kippebillenkaarting
Zaterdag 13 november vanaf 19 U. en zondag
14 november vanaf \0 U.. en 18 U. in zaal St.
Elooi t.V.V.de St. Elooiskaarters. Inzet 40 fr., 3
voor 100 fr. Winnaars elk 2 kippebillen.
K.V.L.V.
Op maandag 15 november om 20 U. in zaal St.
Elooi vergadering van de gezinswerking. Mevr.
Gasquet spreekt : Genieten en genietbaar blij-
ven. Daarna: kop koffie + gebak. Welkom!



PRIESTER VAN DIENST (v, 21tot 27 nov.)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
i:.!;)okt.Vulsteke (20-21 nov.) tel. 42.27.91
ecarts Vandenberghe (21 nov.) tel. 38.81.60
poteek Taveirne - Woesten

TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 19 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 november
17 u. Gez. mis v. Blanche Verlet, wed. v.
Albert Elslander vwo vr. en kenn. .
Zondag 21 november
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Flora Vandenbussche,

,..--echtgte. V. Roger Top vwo de buren
rlaandag 22 november
U. H. mis V. over!. ouders

"'insdag 23 november
~ U. H. mis V. over!. echtg. en zoon (P)
Woensdag 24 november
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V. Lourdes
Donderdag 2S november - H. Katharina
8 U. H. mis t.e.v. St. Antonius
Vrijdag 26 november
8 U. H. mis t.e.v.O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 november
17 U. Gez. mis v.d. leden en over!. leden
v.d. muziekmaatschappij "De Volks-
vreugd" ter gelegenh. V. St. Cecilia
Zondag 28 november .
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Romain Fossaert-
Dehaeck Rachel en over!. zoon Jozef.

11.11.11
In het voorbije weekend leverden de volgehou-
den inzet van een tiental vrijwilligers en de
ruime solidariteit van de Provenaars het
recordbedrag van 28.220 fr. op ! Dank aan
allen. 11.11.1 I Recht tegen onrecht.

Ons
Parochieblad
Prov,en
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De Westvlaamse priesters
"Aan armen de Blijde Boodschap verkondi-
gen." •
We denken vandaag speciaal
aan die priesters van ons bisdom
- ze zijn een dertigtal -
die diezelfde opdracht
in bijzonder moeilijke omstandigheden vervul-
len.
Ze werden uitgezonden
naar priesterarme bisdommen
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
-Ze leven en werken er onder de armsten.
Ze verkondigen hun de Blijde Boodschap
van Gods vaderlijke Liefde.
En ze maken die boodschap ook waar
door hun maatschappelijk engagement:
in het onderwijs, de gezondheidszorg,
de sociale bewustmaking van hele bevolkings-
groepen en het verstrekken van noodhulp waar
het moet.
Precies dat sociale en humanitaire engagement
vergt middelen: materiële en financiële.
Daarom wordt op vandaag met aandrang
een beroep gedaan op uw vrijgevigheid.
Denk aan het woord van de Heer
dat we zoëven hebben gehoord:
"Al wat gij gedaan hebt voor een der kleinsten
van mijn broeders, dat hebt gij voor Mij
gedaan".
Hun opdracht ginder is ook de onze.
Wees dan ook bijzonder~ de omhaling
van zaterdag en zondag aanstaande in de kerk.
En bij voorbaat van harte DANK!
Roger Vangheluwe, Bisschop van Brugge.

Reglement begrafenis
Het stadsbestuur heeft beslist het reglement
nopens de begrafenissen te wijzigen. Tot nu
toe moest de begrafenis plaats hebben binnen
de zes dagen, van nu af binnen de tien dagen.
Daar de meeste mensen een zaterdag kiezen
voor de begrafenis, kan het gebeuren dat nu
zowel de parochies als de begrafenisonderne-
mers op zaterdag overbelast zijn. Wij zullen u
dankbaar zijn als u dat wilt voorkomen.
Overigens, het is voor het rouwproces beter
niet te lang te wachten om onze overledenen te
begraven.

Hutsepot in herberg Canada
Hierbij nodigt de kaartersclub iedereen vrien-
delijk uit op onze jaarlijkse hutsepot avond ten
voordele van de kaartersclub. U krijgt hutsepot
zoveel als U wil, met één varkenskotelet, één
schelle van de zeuge, één boereworst + gratis
één Kerelsbier indien U vooraf bestelt..
De hutsepotavonden gaan door DEZE WEEK
VRIJDAGA VOND vanaf 18.30 u., vrijdag 26
november en vrijdag 3 december.
U kunt reserveren in herberg Canada : tel.
33.44.75. Prijs: 300 fr.
Het bestuur en de leden danken U voor de
steun. Wie dat wenst, kan na de hutsepot nog
een kaartje leggen.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 12 november. 47
deelnemers: 9 wonnen 3 partijen: Nouwynck

N, 332; Dever D. 311 ; Demolder M. 301 ;
Claeys B. 295 ; Coene R. 248 ; Vancaeyseele
M. 236; Simoen M. 228 ; Dequeeker M. 212;
Mooren M. 191. Volgende kaarting op donder-
dag 25 november.
Op donderdag 9 december kampioenen viering.

K.V.L.V.
Agrawerking : Mijn Partner, Mijn Collega.
Dinsdag 23 november 1993 om 13.30 u. door
Mevr. Gisèle Debever in "De Kring" te
Poperinge.

Beste SO-jarigen.
Bij deze wordt u vriendelijk uitgenodigd op de
feestmaaltijd voor alle 50-jarigen afkomstig
van of woonachtig te Proven. Dit festijn gaat
door in zaal "Rozen hor' te Proven op vrijdag
\0 december om 20 u.
Gelieve in te schrijven vóór 5 december door
l.l 00 fr. per persoon te storten op rek.nr. 385-
4063631-73 van het "Rozenhof", met de ver-
melding "Feest 50-jarigen".
U kunt wel denken dat we op uw aanwezigheid
rekenen. Weet u nog iemand die in de loop van
1993 vijftig jaar is geworden, die wij vergeten
zijn, laat niet na ze te verwittigen. Ze kunnen
persoonlijk contact opnemen met het
"Rozenhof" (tel. 057/30.03.35).

ZIJN DOOR ONS REEDS VERWITTIGD:
Uw klasgenoten:
Allerweireld Annie - Beudaert Frans - Boury
Willy - Cambier Willy - Camerlynck Guido -
Degraeve Maria - Dehondt Ivonne - Deneulin
Ivon - Deprey Gilbert - Deprey Ivette -
Deraedt Jacqueline - Dessein Nicole - Dever
Gilbert - Heens Nelly - Indevuyst Agnes -
Laseure Anna - Saesen Martine - Top Caroline
- Vanrenterghem Paula - Verhille Roger -
Viane Frans.

Wonen te Proven
Cossey Liliane - Delancker Jeanne - Donche
Lena - George Claude - George Lena - Leys
Christiane - Semoeys Diana - Struye Paula -
Vandromme Agnes - Devooght Andrea (gewe-
zen Provenaar).
Niet teruggevonden
Parrez Monique - Hazebrouck Noël

Zijn reeds bij de Heer
Danneel Rosa - Deturck André - Fossaert Jozef
- Top Paul.

Agnes Indevuyst en Andrea Devooght ~

Zo maar - hier en daar - bij elkaar
Hoe dikwijls wippen we haastig even binnen.
Reeds aan de voordeur zeggen we : Sorry - ik
heb niet veel tijd. Vlug geven we wat af wat
we wilden of zeggen waarvoor we langskwa-
men. Om echt te luisteren of om de ander echt
te ontmoeten - daarvoor hebben we geen tijd.
Nochtans blijkt uit Jezus' woorden dat precies
deze ontmoetingen noodzakelijk zijn. "Ik was
dorstig naar een uurtje erkenning" zegt Hij,
"naar een uurtje gezelschap en jij had tijd. Je
werk kon wachten, je was er zomaar voor
Mij".



PRIESTER VAN DIENST (v. 28 nov tot 4 dec)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (27-28 nov) tel. 30.06.37
Veearts Vulsteke (28 nov) tel. 33.41.17
Apoteek Blanckaert - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 26 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 november
17 u. Gez. mis v.d. leden en over!. leden
v.d. muziekmaatschappij "De Volks-
vreugd" ter ge!. v. St. Cecilia
Zondag 28 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Romain Fossaert-
Dehaeck Rachel en over!. zoon Jozef
Maandag 29 november
8 u. H. mis v. over!. ouders
Dinsdag 30 november
8 u. H. mis v. over!. familie
Woensdag 1 december
8 u. H. mis t.e.v. H. Rita
Donderdag 2 december
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Vrijdag 3 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 december
17 u. Gez. jaarmis v. Tobit Swynghedauw,
echtg. v. Alice Deschilder en over!. fam.
Zondag 5 december
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Valère Lebbe, wedn. v.
Maria Neuville en voor Irma Lebbe, d.v.
wijlen Jules en Leonie Blanckaert

Geboorte
Fien Debeer,d.v. Rik en Ingrid Deweerdt,Couthoflaan
25, Proven (geb. te Poperinge 21 nov. '93).

Ons
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Vredeseilanden ?
Vredeseilanden bouwt oasen van vrede en ont-
wikkeling in de derde wereld. Wie meer te
weten wil komen over deze organisatie, wordt
op zaterdag 27 november om 10 u. in het
Dienstencentrum, Deken De Bolaan te Pope-
ringe verwacht voor een informatieve bijeen-
komst. Iedereen welkom !

K.S.J. Proven
Om 13.30 u. wordt iedereen verwacht aan het
lokaal! Warm aankleden!
Samenkomst van de leiding: vrijdag om 18.30 u.

Harmonie "De Volksvreugd"
Morgen vrijdag, 26 november, gaan alle repeti-
ties door in de kerk op de gewone uren. We
bereiden ons voor op de optocht door de dorps-
kom en de eucharistieviering ter gelegenheid
van het Cecilia- feest.

Ceciliaviering 1993
Vanaf 15.30 u. verzamelen de muzikanten in
Sint-Elooi. Om 15.45 u. starten we met de
optocht door de dorpskom. We marcheren via
de Terenburgseweg naar het huis van Dany
Vandromme. Daar worden we verwacht door
Dany die samen met Norbert Jacques, Michel
Gantois en Dirk Cappoen 25 jaar lid is van de
vereniging. René Cappoen heeft er bovendien
zo maar eventjes 55 jaar "dienst" op zitten.
Vandaar marcheren we naar het Rozenhof,
waar een consumptie wordt aangeboden.
Omstreeks 16.30 u. is het tijd om op te stappen
richting kerk voor de eucharistieviering van 17
u. Daar komen ook onze jongste muzikanten
aansluiten voor het opluisteren van de mis.
Na de Cecilia-mis begeven we ons naar Sint-Elooi,
waar we verwelkomd worden met een drankje.
Tijdens het feestmaal krijgen we de uitreiking
van de eretekens en de dankbetuigingen.
Tegen 21 u. staat een gastvedette klaar voor
het verdere feest.

Sint-Cecilia, patrones van de muziek
Op 22 november viert men de heilige Cecilia.
In de tijd van de vervolgingen van de christe-
nen in Rome stierf zij als ongetrouwd meisje
moedig voor haar geloof. Volgens de legende
zou zij onthoofd zijn. Later zouden ook haar
verloofde Valerianus en diens broer Tiburtius
als martelaren gestorven zijn.
De H. Cecilia wordt vanaf de vijfde eeuw in
Rome vereerd. In de kerk St.-Cecilia te Rome
ligt het beroemde beeld van Maderna : de H.
Cecilia in volledige overgave en rust. Vanaf de
vijftiende eeuw wordt Cecilia vereerd als de
patrones van de musici, bijzonder voor de
kerkmuziek.

Wat zegt het Volksmissaal over Cecilia ?
In de levensgeschiedenis van Cecilia zijn
legende en werkelijkheid moeilijk uit elkaar te
houden. Zij was de dochter van een rijke hei-
dense familie. Zij zelf had zich bij de kristen-
gemeenschap van Rome aangesloten. Haar

ouders drongen haar een ongelovige huwe-
lijkspartner op. Zij weigerde hardnekkig. Dit
had meteen haar dood voor gevolg. Martelares.
Rond deze schaarse gegevens werd een religi-
euze ballade geschreven, die in de oude kerk
van Rome zeer gekend was. Omwille daarvan
werd zij patrones van de muzikanten genoemd.

Pas je rijgedrag aan
voor het te laat is...
Je kent reeds de titels voor je de krant open-
slaat. Vooral de lange lijst weekenddoden doet
je huiveren en vragen stellen naar het rijgedrag.
In een tijd van individualisme krijg je de indruk
dat vele autobestuurders denken alleen op de
baan te zijn en zo geen rekening hoeven te hou-
den met anderen die veilig willen thuiskomen.
In 1991 telden we in ons land 1.873 verkeers-
doden, 16.332 zwaargewonden en 64.323
lichtgewonden. Het aantal verkeersdoden in
België behoort verhoudingsgewijs tot het
hoogste van Europa. Spijtig genoeg moeten
wij vaststellen dat jongeren het soms niet zo
nauw nemen als ze achter het stuur van hun
wagen zitten. Ze leven in een wereld van uit-
dagingen en rekords.
Ze dienen zich te bevestigen in een tijd die onze-
ker is geworden. Ze laten zich uitdagen en gaan
tot het uiterste. Als ze dan doodmoe zijn, want
een weekend begint op vrijdagavond en duurt tot
zondagnacht, of ze rijden onder invloed van

. alcohol of een andere drug, dan wordt hun auto
hun moordwapen zonder dat ze het zo bedoelen.
NIET ALLEEN JONGEREN rijden onverant-
woord. Uit een onderzoek blijkt dat 36 % van
de Belgische autobestuurders toegeven op de
snelwegen en gewone wegen sneller rijden dan
120 en 90 km/u. Op de plattelandswegen vin-
den wij de Belg terug in de gele trui van onbe-
tamelijk gedrag en in de stad gaat de Belg met
de bloemen lopen, hij is afgescheiden win-
naar. .. op het slechte pad : snelheidsduivels
jagen elkaar op, steken links voorbij, geven
geen voorrang, hanteren onverantwoord hun
mobilofoon, enz. met alle gevolgen vandien.
Moesten wij allen wat meer respect en zin voor
verantwoordelijkheid opbrengen en ons rijge-
drag aanpassen, dan zou er minder verdriet zijn
in vele families, misschien ook in eigen gezin.
SNELHEIDSDUIVELS riskeren dat de ande-
ren nooit aankomen (BZN).

Ik was ... en jij hebt mij ...
Er wordt soms veel geroddeld over bepaalde
mensen. Sommigen kunnen geen stap verzet-
ten in hun buurt of ze zijn al het mikpunt van
gehoon en kritiek. Doe jij als christen mee aan
dat geroddel? Zwijg je of verdedig je die men-
sen ?'Want ook tegen jou zal de Heer zeggen:
"Ik was naakt ...". Hopelijk voegt Hij er aan
toe : "Ik werd door kwaadspreken in mijn
hemd gezet, maar jij hebt Mij verdedigd".
Het JAARTHEMA "Zomaar, hier en daar voor
elkaar" is een dwingende oproep mensen aan
te kleden met de mantel van je waardering.



PRIESTER VAN DIENST (v.5 tot II dec.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (4-5 dec.) tel. 30.06.47
Veearts Vulsteke (5 dec.) tel. 33.41.17
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 3 december
8 u. H. mis v. over!. schoonouders (G.)
Zaterdag 4 december
17 u. Gez. jaarmis v. Tobit Swynghe-
dauw, echtg. v. Alice Deschilder en over!.
fam.
Zondag 5 december - 2e zon. v. Advent
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Valère Lebbe, echtg. v.
Maria Neuville en v. Irma Lebbe, d.V. wij-
len Jules en Leonie Blanckaert
Maandag 6 december
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Dinsdag 7 december
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
Woensdag 8 december - O.L.V. Onbevlekt
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Donderdag 9 december
8 u. H. mis v. over!. fam.
Vrijdag 10 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 december
17 u. Gez. mis v. Bertha Durant, echtgte.
v. Willy Lozie, vwo vrienden, kennissen
en buren.
Zondag 12 december - 3e zon. v. Advent
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en over!. leden
V.h. vrijwiIIig brandweerkorps Proven.
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In de Heer ontslapen
Willy Goussey, echtg. v. Yvonne Deprey,
overl. te Roeselare op zaterdag 27 nov. '93 in
de leeftijd van 57 j. en die zaterdag 4 dec. '93
om II u. te Krombeke wordt begraven.

Ons Parochieblad Proven
Nog twee straten moeten bezocht worden
Alexisplein en Obterrestraat.
I. Blokweg : volledig en vereffend
2. Couthoflaan: nog 3 kunnen vereffenen in

de bus van de pastorie
3. Canadaweg : nog I
4. Canonstraat : volledig af
5. Blekerijweg : nog 2
6. Blokstraat : volledig af
7. Gravendreef : volledig af
8. Molendreef : volledig af
9. Montefoulstraat: volledig af

10. Reningestraat: volledig af
l·I. Barlebuizestraat: volledig af
12. Terenburgseweg: volledig af
13. Eekhoute: nog 5 vereffenen
14. Provenplein : nog 5 vereffenen
15. Roesbruggestraat : nog 2 vereffenen
16. Uilegatstraatc.volledig af
17. Blasiusstraat: volledig af
18. Bromstraat : volledig af
19. Mazemanlaan: nog 3 vereffenen
20. Switspapendreef: volledig af.
Mag ik vragen dat zij die nog moeten vereffe-
nen, zo vlug mogelijk langs de bus van de pas-
torie komen (met adres). Dank. Overal werd ik
goed ontvangen: nogmaals dank.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 25 november: 70
deelnemers. 7 wonnen 3 partijen : Looten I.
351 ; Lecomte J. 283; Rommens G. 271 ;
Windels R. 270 ; Veniere M. 267 ; Vandaele
M. 261 ; Wyckaert I. 233. Volgende kaarting
in 1994 met het nieuwe jaar op donderdag 27
januari.
Klassement: kampioen mannen: Vandecave-
ye R. : 25 partijen en 3273 punten. Kampioene
vrouwen: Rommens G. : 21 partijen en 2965
punten.

Je verdient een pluimpje of liever een
pluim.
We stellen al een tijdje vast en we zien het ook
dat Proven weer een grote en bloeiende harmo-
nie bezit van volwassenen en jongeren en zelfs
van kinderen. "De Volksvreugd'' telt nu
omtrent 80 leden, bestuursleden inbegrepen. Er
is een ommekeer gebeurd in de goede richting,
je bent op de goede weg. En er is ook een ver-
fraaiing wat de kostumering betreft, eenvou-
dig, bescheiden, sober, maar mooi, dit hoort
erbij. Ik mag zeggen: van "De Volksvreugd"
wordt veel gevraagd. Ik zou beter zeggen : ge
vraagt veel van u zelf, en je beantwoordt,
zowel de chef met de muzikanten, als de
bestuursleden met hun secretaris. Er bestaat

een bewonderenswaardige samenwerking. En
waar samengewerkt wordt, kan niemand het
succes tegenhouden. "De Volksvreugd" biedt
aan Proven een harmonie aan die op punt staat.
Wij moeten U danken, loven en steunen.
Mensen verdienen een pluimpje omdat ze hun
talenten goed gebruiken. Proficiat.

Jaarlijkse kaarting t.V.V. TSC Proven
Vleeskrokettenkaarting in zaal St. Elooi te
Proven op vrijdag 3 december vanaf 19 u.,
zaterdag 4 december vanaf 19 u., zondag 5
december van 10 tot 13 u. en vanaf 17 u. Eén
kaart kost 40 fr., 3 kaarten 100 fr. Organisatie:
TSC Proven. Iedereen van harte welkom.

Uitnodiging
De kaartersclub "De Canadakaarters" nodigt U
vriendelijk uit op vrijdag 3 december vanaf
18.30 u. voor de jaarlijkse hutsepot met één
varkenskotelet, één boereworst en één schelle
van de zeuge, voor de prijs van 300 fr. Let wel:
gratis één Kerelsbier indien U op voorhand
bestelt. Na de hutsepot kunt U met Uw vrien-
den nog een kaartje leggen of dansen.
Het bestuur en de leden danken U voor Uw
steun.
Herberg Canada: tel. 057/33.44.75.

Sleutelen aan wonen
Ongeveer 300.000 mensen in ons land
WONEN NIET. Ze vinden geen menswaardig
en betaalbaar huis.
- Bejaarden zonder eigendom en met een

klein pensioen zoeken vaak tevergeefs naar
een geschikte woning.

- Mensen met een laag inkomen vinden
slechts een onderkomen in verkrotte buurten
en ongezonde woningen.

- Migranten en vluchtelingen betalen te veel
huur voor kleine, oncomfortabele woningen.

- Daklozen krijgen weinig kansen om een
vaste stek te vinden.

- Langdurig werklozen kunnen plotseling hun
huishuur niet meer aan.

Voor tienduizenden wordt menswaardig
wonen met de dag een groter probleem.
Vandaar dat vele inwoners van ons land niet
WONEN. Wonen is immers meer dan louter
een dak boven je hoofd.

Geen plaats meer in de herberg •.
Als ik tijd heb, dan kom ik zeker eens langs.
Als er nog een plaatsje vrij is, dan is het zeker
voor jou. Je mag er op rekenen. Voor welke
ontmoeting maken we tijd vrij? Voor wie is er
nog plaats in ons druk bezet leven? Voor die-
genen die ons sympathiek lijken? Voor hen
die ons maatschappelijk een trapje hoger kun-
nen brengen ? Het jaarthema "ZOMAAR -
HIER EN DAAR - VOOR ELKAAR" nodigt
ons uit in deze voorbereidingstijd naar
Kerstmis na te gaan voor wat of wie we plaats
maken in ons leven.



PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 dec.)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (11-12 dec.) tel. 38.82.71
Veearts Busschaert (J 2 dec.) tel. 44.53.63
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), rel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.1 I

BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 10 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 december
17 u. Gez. mis v. Bertha Durant, echtgte.
v. Willy Lozie vwo vr., kenn. en geburen
Zondag 12 december - 3e 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 13 december
8 u. H. mis v. over\. grootouders (L.D.)
Dinsdag 14 december
8 u. H. mis v. over\. vader (D.)
Woensdag 15 december
8 u. H. mis v. over\. ouders en vader (DB)
Donderdag 16 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijzon-
dere intentie
Vrijdag 17 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg. v.
Christiane Leys
Zondag 19 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Martha Metsu, echt-
gte. v. Charles Vermeersch.
In de Heer ontslapen
Zuster Marie-Emma Monkerhey (zuster Maria
Liguori), geboren te Proven op 18 mei 1913,
religieuze professie te Pittem op 8 mei 1940,
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directrice v. St. Jozefskliniek te Pittem van
1945 tot 1976, overl. te Pittem op 2 dec. 1993.

Vrijwillig brandweerkorps Proven
Lt-Postoverste : Top Ivan
Adjudant: Vermeulen Hugo
Onderofficieren : Sgt. Devos Elie, I' Sg.
Declerck Frans.
Korporaals: Lemahieu Mamix, Vandromme
Georges, Devos Martin, Demaeght Rudy.
Brandweermannen: Sergie Joseph, Ryckeboer
Edouard, Top Pierre, Vandromme Marnix,
Regheere Geert, Dekervel Bart, Desmyttere
Chris, Devos Hugo, Parret Frans, Nouwynck
Gery, Sticker Hendrik, Gouwy Mamix, Top
Pieter, Vanbeveren Bart, Verstraete Pascal.
Stagiairs: Desmytter Wout, Top Wim, Devos Rik.
Speciale dienst: Dr. Bal Hubert.
Ere-brandweermannen : Pareyn André, Ryon
Gerard, Lemahieu André, Dever Denis,
Vandromme Gerard, Devos André, Cossey
Marcel, Berquin Jacques, Verbrigghe Lucien,
Comette Willy, Vandenbussche Jozef.

Over de H. Barbara, patrones van de
pompiers
De Heilige Barbara is overleden omtrent het
jaar 306 (?). We hebben van haar een beeld in
onze kerk. Volgens de legende uit de 10' eeuw,
ons overgeleverd door Metaphraste, werd
Barbara in een toren opgesloten door haar
vader, omwille van haar geloof. Haar vader
zou haar met eigen hand gedood hebben en om
die misdaad gestraft zijn met de dood door de
bliksem. Het "Martyrologium" van vóór 1970
situeert deze gebeurtenissen in Nicomedië
onder Maximianus I. Die legende is klaarblij-
kelijk vals, aangezien de heilige nooit bestaan
heeft, beweert men. Zij is de patrones van de
vuurwerkmakers, de artilleristen, de architec-
ten, de gieters, de metsers, de mijnwerkers, de
doodgravers evenals van de versterkingen en
de arsenalen, alsook patrones van de brand-
weerlieden in onze streken. Men aanriep ze
tegen de bliksem, de onvoorziene dood en de
onboetvaardigheid. Gewoonlijk wordt zij voor-
gesteld met een toren en een martelaarspalm of
met een kelk en een pluim of met een Saraceen
onder haar voeten. Haar feest werd op 4
december gevierd maar haar cultus werd in
1969 opgeheven.
Tot hier het boek DIX MILLE SAINTS.
Dictionnaire hagiographique, rédigé par les
Bénédictins de Ramsgate, 1991.

Kerstfeest K. V.L. V.
Onze jaarlijkse kerstvergadering gaat door op
dinsdag 14 december om 13.30 u. in zaal "Sint
Elooi" met als spreekster Mevr. Cecile Boe-
raeve-Derycke over "Dankbaar samenleven".
Daarna koffietafel met ontspanning en gezellig
samenzijn. Tot dan!

K.S.J. Proven
Er is in 1993 nog slechts I aktiviteit op dins-
dagnamiddag 28 december, namelijk het kerst-
feestje !

Ons Parochieblad
De tocht loopt ten einde. Nog enkele plaatsen
in de Obterrestraat en het Alexisplein. Het
Parochieblad houdt stand in Proven zelf en
buiten Proven. Er zijn boven de 500 abonne-
menten. Ik wil nogmaals herinneren: wie arti-
kels of teksten heeft voor het parochieblad,
schuif deze dan de maandagavond in de bus
van de pastorie. Uw inzendingen zijn gratis.
"Ons Parochieblad" staat in dienst van de
Proven se gemeenschap.
Allen dank ik voor het goed onthaal.

Bond Zonder Naam
Er zijn, zoals elk jaar, terug Bond Zonder
Naam-kerstkaarsen en heel mooie kalenders te
koop bij Raf Larnaire-Baes, Terenburgseweg
3, Proven.

Geluidshinder
Ons milieu is bezoedeld door geluidshinder.
Lawaai overal : buiten : wagen, radio, TV,
muziek, geschreeuw. Maar ook in ons hart: tal-
loze gevoelens, driften en verlangens schreeu-
wen om ter luidst en vervreemden mij van mijn
diepste ik. Voor mijn geestelijke gezondheid,
om de Heer te horen, moet ik htstil maken.
Ik kan in deze Advent eens naar de Kerk gaan
om in de H. Mis of in een stil moment te
waken bij de Heer. Ik kan thuis de radio en TV
afzetten, 's morgens en vooral 's avonds een
moment van stilte en gebed in acht nemen,
alleen of samen met het gezin.
"Min de stilte in uw wezen
min de stilte die bezielt.
zij die alle stilte vrezen
hebben nooit in 't hart gelezen,
hebben nooit geknield."

Plaats in de herberg
Voor Maria en Jozef was er geen plaats meer
in de herberg. Noodgedwongen trokken zij
buiten de stad. In een klein stalletje, waar her-
ders met hun dieren de nacht doorbrachten
vonden zij een onderkomen. Daar is het won-
der geschied. Daar werd de gezondene van
God geboren. Tijdens de advent kloppen Maria
en Jozef opnieuw aan onze deur. Zij vragen via
adventsactie Welzijnszorg een plaatsje voor de
mensen uit de vierde wereld. Hebben wij nu
plaats ? Of laten we het wonder opnieuw ver
van ons plaats vinden? Zijn wij er ZO MAAR,
HIER EN DAAR, VOOR ELKAAR ? Ook
voor de armen in ons midden?

Lijst abonnementen "Ons Parochieblad
Proven" van buiten ons postkantoor.
Elverdinge
- Norbert Fieuw
leper
- Versaevel Gabrielle, Huize Zonnelied
- Gerard Dewancker-Devos, Anjelierenlaan 29
Kemmel
- Jozef Claeys, Nieuwstraat 4
Nieuwkerke
- Dehondt- Vanhaecke, Kleurenwaaier 8
(wordt vervolgd)



PRIESTER VAN DIENST (v. 19 tot 25 dec)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (18-19 dec.) tel. 42.27.91
Veearts Vulsteke (19 dec.) tel. 33.41.17
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
~ ~hre.\<cl (.ook pedicu~ 40.00.1 L
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

Vrijdag 17 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg. v.
Christiane Leys
Zondag 19 december - 4"zon. v. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Martha Metsu, echt-
gte. v. Charles Vermeersch
Maandag 20 december
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius
Dinsdag 21 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 22 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijzon-
dere intentie
Donderdag 23 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Vrijdag 24 december
18 u. Kerstnachtmis verzorgd door de
schoolkinderen en opgeluisterd door de
muziekmaatschappij "De Volksvreugd"
Zaterdag 25 december - Kerstdag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
JO u. Gez. jaarmis v. E.H. Miehiel De
Geeter en v. E.H. Amold De Witte
Zondag 26 december - H. Familie
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Flora Vandenbussche,
echtgte. v. Roger Top vwo de geburen

In de Heer ontslapen
Odiel Soenen, echtg. v. Marguerite Inion, overl.
te Poperinge vrijdag 10 dec. '93 in de leeftijd
van 77 j. en die op zat. 18 dec. '93 om 10 u. te
Poperinge St. Bertinus wordt begraven.
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KERSTNACHTMIS
te Proven

op vrijdag 24 december
te 6 u. 's avonds.

Ook voor onze boeremensen
Bijzonderlijk als zij het vooraf weten, kunnen
zij wellicht hun werk ernaar schikken voor één
keer in een jaar. Daarom melden we dat de
Kerstnachtmis te Proven doorgaat op vrijdag
24 december om 18 u. Dus in de vooravond
van Kerstdag, dit is vrijdag 24 december te 6
u. 's avonds. Dit is een ideaal uur voor ieder-
een, voor klein en groot. Kleine kinderen moe-
ten niet langer opblijven. Men is op tijd thuis
's avonds, dan kan iedereen gezellig en warm
nog Kerstmis vieren in familiekring.

Daarom doe op tijd
uw inkopen.

Verkoopaktie "Koop in uw dorp"
De verkoopaktie ingericht door de N.C.M.V.-
afdeling IJzerbode loopt nog tot 2 januari '94.
Wie koopt bij de deelnemers kan als één van
de talrijke winnaars uit de bus komen en delen
Win .de prijzenpot .die minstens- ++0.000- fr.
bedraagt. De kinderaktie is dit jaar opgevat als
steun voor onze dorpsschool. De kinderen ver-
zamelen de strookjes met kerstboom en nemen
ze mee naar de school. Iedere school van de
afdeling heeft prijs.

Programma van onze nachtmis vrijdag-
avond 24 december om 6 u.
VAN ADVENT NAAR KERSTMIS
Dit thema gebruikt onze basisschool om van
de avondmis van vrijdag 24 december een
sfeervolle kerstMIS te maken.
"Advent is dromen" zingen het 3' en 4' leerjaar
en brengen een bezinning bij de vier kaarsen
op de adventskrans, samen met het 2' leerjaar.
"De bouwstenen voor de kerststal" worden
aangebracht door het 6' leerjaar: vrede, liefde,
vergeving, vriendelijkheid ...
"Wij willen een licht zijn voor de anderen"
wordt verteld door het 5' en 6' leerjaar.
"In het kerstverhaal heten we Jezus welkom".
Het 5' en 6' leerjaar brengen met spel en zang het
kerstgebeuren. Onder leiding van de schooImuzi-
kanten worden passende liederen gezongen.
"De koningen brachten geschenken mee." Het
I' leerjaar brengt de pakjes aan die de school-
kinderen op kerstmis aan de bejaarden en zie-
ken van onze parochie aanbieden.
"Kerstmis is niet één avond." Om thuis nog even
verder na te denken delen de leerlingen van het
2' leerjaar een passend geheugensteuntje uit.

Kerstpakket
Vanwege de kinderen van onze school aange-
boden aan de mensen die niet kunnen komen
naar de kerk met Kerstmis door ziekte of
ouderdom. We mogen ze niet vergeten.
Daarom deze welgemeende attentie.

Ook voor alle kinderen een kerstgeschenk
Onmiddellijk na de Kerstnachtmis geeft Mr.
Pastoor een kerstgeschenk aan alle kleutertjes

en jongens en meisjes van de lagere afdeling.
Aan alle kinderen van binnen eh buiten de
parochie gaarne gegeven.

De levende kerststal 1993
Het gezin Luc Debeer - Notebaert Carine met
Ellen, Sarah en met Jens (als kindje Jezus),
Couthoflaan 17, Proven.

Harmonie "De Volksvreugd"
Het is reeds een traditie dat de Provense
Harmonie de avondmis helpt opluisteren.
Zowel de jeugd als de volwassenen brengen de
sfeer met passende muziek. Daarvoor onze
hartelijke dank!!

Voorwerpen voor de eredienst gebruikt
in onze kerk
KELKEN:
I.In zilver met verguld kuipje. Inscriptie :
Kerk Proven 1780 Joês Bapta Codron pastor
et decanus dedit. Gewicht : 920 gr. Hoogte
28 cm. Doorsnede: 16 cm.
Bijbehorende zilveren pateen, bovenkant ver-
guld. Gewicht 160 gr. ,doorsnede 16cm.
Kelklepeltje in verguld zilver. Gewicht: 16
gr, lengte 10 cm.

2. Vergulde kelk met inscriptie: Kerk Proven.
Gewtcht : 650 gr, hoogte 25 cm, doorsne-de
15 cm. Bijbehorende pateen: gewicht 90 gr,
doorsnede 15 cm.
Kelklepeltje : gewicht 8 gr, lengte 9 cm.

MONSTRANSEN:
I. Van zilver en koper met zilveren maantje.
Verguld in 1838 (inschrift). Gemaakt tussen
1672 en 1675. Hoogte 78 cm, breedte 33 cm,
gewicht ± 4,210 kg.

2. Zonnemonstrans aangekocht in 1910 bij de
Heer August Moreeuw te Brugge.

3. Torenmonstrans (van weinig waarde).
CIBORIES:
I. In zilver. Gewicht 1,280 kg, hoogte 39 cm,
doornsede 18 cm.

2. In verguld zilver en koper. Gewicht 1,150
kg, hoogte 41 cm, doorsnede 16 cm.

3. Pyxis in zilver, binnenkant verguld.

Kerstmis nadert
Kerstmis, een drukke tijd. Welke pakjes leggen
we onder de kerstboom? Wat zullen we op die
dagen eten ? Eten we thuis of in een restau-
rant? Vieren we het onder elkaar? Vragen we
vrienden ? Of past een babysit op de kinderen
en gaan we alleen vieren ? Maar is er in al die
drukte nog tijd voor echte waarden ? Tijd om
elkaar de vrede van de Heer toe te wensen ?
Tijd om elkaar te ontmoeten al is het bij een
simpel glas? Het Jaarthema "Zomaar - hier en
daar - voor elkaar" doet daartoe een warme
oproep.

Een gesloten grens
Een gesloten deur
Een gesloten hart
Dat is hard

Gedienstig
Verdraagzaam
Zorgzaam
Vriendelijk
Dat is de weg naar Kerstmis
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PRIESTER VAN DIENST (v. 26 dec tot I jan)
E.H. Larnote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (25 dec) tel. 30.00.72
Dokt. Geeraert (26 dec) tel. 30.15.55
veearts Vandenberghe (25 dec) tel. 38.81.60
Veearts Goethals (26 dec) tel. 30.02.67
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 300.348 - 333.020 -
300.325

ZALIG KERSTFEEST

Donderdag 23 december
10 u. P!. Begrafenis v. Zoë Prinzie, wed.v.
Emeric Vanneste
Vrijdag 24 december
18 u. Kerstnachtmis verzorgd door de
schoolkinderen en opgeluisterd door de
nuziekmaatschappij "De Volksvreugd"
~sterdag 2S december - Kerstdag

\ ..J. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. E.H. Miehiel De
Geeter en v. E.H. Arnold De Witte
Zondag 26 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Flora Vandenbussche,
echtgte. v. Roger Top vwo de geburen
Maandag 27 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Dinsdag 28 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz. int.
Woensdag 29 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, genezing
Donderdag 30 december .
8 u. H. mis v. over!. fam.
Vrijdag 31 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1januari 1994
17 u. Gez. mis v.d. Parochianen en over!.
Parochianen
Zondag 2 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
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10 u. Gez. jaarmis v,. Alidor Durant-
Truyaert Leonie en v. Bertha Durant,
echtgte. v. Willy Lozie.

In de Heer ontslapen
Zoë Prinzie, ~ed. v. Emeric Vanneste, overl. te
Diksmuide op vrijdag 17 december '93 in de
leeftijd v. 96 j. en die op donderdag 23 decem-
ber '93 om 10 u. te Proven wordt begraven.

KERSTNACHTMIS
TE PROVEN

OP VRIJDAG 24 DECEMBER
TE 6 U. 'S AVONDS.

DAAROM
DOE OP TUD UW INKOPEN.

De levende kerststal 1993 zal plaats
nemen in een nieuwe kerststal.
Het gezin Luc Debeer-Notebaert Carine met
Ellen en Sarah als engeltjes en met Jens als
kindje Jezus (Couthotlaan 17, Proven).

We mogen ze niet vergeten.
Wie? Die mensen die niet kunnen komen naar
de kerk met Kerstmis. Gaarne genoeg maar ze
kunnen niet komen door ziekte of ouderdom.
De kinderen van onze school zullen deze men-
sen met een kerstpakket indachtig zijn.

Ook voor alle kinderen een kerstgeschenk
Onmiddellijk na de kerstnachtmis voor alle
kleuters en kinderen van binnen en buiten
Proven een kerstgeschenk.

Programma van onze nachtmis vrijdag-
avond 24 december om 6 u.
VAN ADVENT NAAR KERSTMIS
Dit thema gebruikt onze basisschool om van
de avondrnis van vrijdag 24 december een
sfeervolle kerstMis te maken.
"Advent is dromen" zingen het 3' en 4' leerjaar
en brengen een bezinning bij de vier kaarsen
op de adventskrans, samen met het 2' leerjaar.
"De bouwstenen voor de kerststal" worden
aangebracht door het 6' leerjaar: vrede, liefde,
vergeving, vriendelijkheid... .
"Wij willen een licht zijn voor de anderen"
wordt verteld door het 5' en 6' leerjaar.
"In het kerstverhaal heten we Jezus welkom".
. Het 5' en 6' leerjaar brengen met spel en zang
het kerstgebeuren. Onder leiding van de
schoolmuzikanten worden passende liederen
gezongen.
"De koningen brachten geschenken mee". Het
I' leerjaar brengt de pakjes aan die de school-
kinderen op Kerstmis aan de bejaarden en zie-
ken van onze parochie aanbieden.
"Kerstmis is niet één avond." Om thuis nog even
verder na te denken delen de leerlingen van het
2' leerjaar een passend geheugensteuntje uit.

Stedelijke Openbare Bibliotheek Proven
De bibliotheek zal gesloten zijn op vrijdag 24
december 1993 en op vrijdag 31 december
1993.

Sluiting CERA-kantoor Proven tijdens
eindejaarsperiode
Het CERA-kantoor Proven zal op vrijdag 24
december en vrijdag 31 december telkens
gesloten zijn om 15.30 u. Het kantoor is even-
eens gesloten op maandag 27 december.

Dank
De familie D. Vanlerberghe-Cambier dankt
allen die hulp verleend hebben bij hun ongeval.

B.G.J.G. Kindertheater
De plaatselijke afdeling van de Bond van
Grote en Jonge Gezinnen pakt dit jaar tijdens
de kerstvakantie uit met een kindertheater in
plaats van een film.
Op woensdag 29 december om 15 u. brengt het
kindertheater TRONTINET in de zaal Het
Rozenhof het totaalspektakel "Snoeshaan, ik
pak je !" Dit stuk mikt met muziek, zang en
aktieve inbreng van de kijkertjes op alle kinde-
ren uit kleuter- en lager onderwijs.
Leden B.GJ.G. betalen 100 fr., niet-leden 150 fr.
ONTHOUDEN : woensdag 29 december om
15 u. in Het Rozenhof !

Driekoningenfeest
Voor de tweede keer wordt een driekoningen-
feest georganiseerd met achteraf de kerst-
boomvérbranding op zaterdag 8 januari vanaf
14.30 u. Voor het kinderfeest in zaal 't
Rozenhof moet men vooraf inschrijven bij
meester Frans op school tot vrijdagmiddag 24
december of bij Johan Malbrancke, Eekhoute 9
of bij Wim Devooght, Provenplein 62 vóór
donderdag 6 januari. Deze fantastische namid-
dag voor kleuters en kinderen van de lagere
school kost slechts 50 fr.

Play-Backshow
Op zaterdag 29 januari organiseert KSJ Proven
opnieuw een play-backshow in zaal 't Rozen-
hof. Dit jaar houden we slechts een play-back-
en soundmixwedstrijd onder kandidaten uit
Proven en omstreken. Men kan nu reeds
inschrijven bij Wim Devooght, Provenplein
62. Oefenen maar!

KSJ Proven
Dinsdag 28 december van 13.30 u; tot 16.30 u.
krijgen we bezoek van de kerstman op ons
kerstfeest je. Meer informatie in ons tijdschrift-
je. Maandag 27 december om 14 u. is er
samenkomst van de leiding. ~

ALS HET U BELIEFT A.U.B.
GEEF AAN DE ARMEN

DE WAARDE VAN EEN BROOD
EN VAN EEN PAKJE MEDICAMENTEN
Wanneer men mannen, vrouwen en kinderen
ziet vechten om een pakje voedsel te bemachti-
gen, dat men uit een helicopter werpt of van
een kamion. Moest iedereen van ons tijdens de
Kerstnachtmis of in de missen op Kerstdag bij
de omhaling de waarde geven van een brood
en van een pakje medicamenten, dan ware dit
vanwege Proven een mooi gebaar.
Geef mild en geef gaarne met Kerstrimis.
't Is voor de armen. Dank.


