
PRIESTER VAN DIENST (v. 2 tot 8 jan. '94)
E.H. Ollivier, past. Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (I jan '94) tel. 40.01.92
Veearts Vulsteke(1 jan '94) 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 (ookpeöicure), tel-:-3"IJ.03:54-
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

ZALIG EN GELUKKIG
NIEUWJAAR 1994

Vrijdag 31 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 januari 1994 - Nieuwjaar
17 u. Gez. mis v.d. Parochianen en over!.
Parochianen
Zondag 2 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
JO u. Gez. jaarmis v. Alidor Durant-
Truyaert Leonie en v. Bertha Durant,
echtgte. v. Willy Lozie
Maandag 3 januari
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius (A.D.)
Dinsdag 4 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. bijstand (A.D.)
Woensdag 5 januari
8 u. H. mis v. over!. nonkel (A.D.)
Donderdag 6 januari
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (A.D.)
Vrijdag 7 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 januari
17 u. Gez. mis v. Blanche Verlet, wed. v.
Albert Elslander vwo vr. en kennissen
Zondag 9 januari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
JO U. Gez. jaarmis V. Hugo Camerlynck,
echtg. V. Lena George en over!. ouders.
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't Is gemakkelijk uitgesproken en
gewenst: Zalig en Gelukkig Nieuwjaar
Maar omdat mijn wens voor U zo maar geen
louter formaliteit zou zijn en een ijdele wens,
voeg ik bij mijn wens voor U een kerstgebed
van priester Frans Weerts:
"Gij, God van mededogen,
reik ons uw licht weer aan,
leg glans in onze ogen,
geef kleur aan ons bestaan.

Breng warmte op de aarde,
op elk gelaat een lach,
dan krijgt het leven waarde,
wordt hoopvol elke dag.

Laat Jezus ons verlichten
in 't jaar dat komen zal,
laat Hij ons leven richten,
ons voorgaan overal.

En zegen ons, uw mensen,
met licht in overvloed
dan worden onze wensen
meer dan een nieuwjaarsgroet.

U zeer ene en Mich. Ollivier

Domus Dei: uitslag van de trekking
1. Prijzen voor de gratis omslagen (oranje)
- Scheerapp. Philips Tracer oplaadb. : de 100
nrs. eindigend op 7557-6611-2096-7566-0547
- Klokradio Sony C-730 L : de 100nrs. eindi-
gend op 1311-3960-5848-8069-9592
- Sportuurwerk Citizen Chrono : de 100 nrs.
eindigend op 0275-9935-6540-4924-0210
- Auto VW Polo Benzine 1993 Coupé met
katalysator: 194149
2. Prijzen voor de biljetten (blauwe kleur)
- Feestkist met 1 ftes Porto Messias, 1 ft. Chät.
La Grave en I ft. Chät. de Bordes: de 100nrs.
eindigend op 0602
- Wijn: 3 ft. Chät. Le Bemat AOC Puisseguin
St. Emilion 89: de 100 nrs. eindigend op 6224
- Wijn : 3 ft. AOC Chát. Bardins Pessac-
Léognan 88 : de 100nrs. eindigend op 7015
- Haardroger Siemens: de 100 nrs. eindigend
op 3582
- Variogrill Siemens: de 100 nrs. eindigend op
4095
- Broodrooster Siemens: de 100 nrs. eindigend
op 5404
- Stoomstrijkijzer Siemens: de 100 nrs. eindi-
gend op 2330
- Radiator Siemens: de 100 nrs. eindigend op
9504
- Keukenrobot Siemens: de 10 nrs. eindigend
op 35136
- Friteuse rechthoekig Siemens: de 10 nrs. ein-
digend op 59921
- Sledestofzuiger Siemens : de 10 nrs. eindi-
gend op 83075
- Microgolfoven Siemens : de 10 nrs. eindi-
gend op 98048

- Vaatwas Siemens SN 2370.2 : 938636
- Koelkast Siemens KS 26VOO : 323415
- Vlakschuurmachine Hitachi : de 10 nrs. ein-
digend op 19359
- Boormachine Hitachi : de 10 nrs. eindigend
op 97580
- Oplaadbare boormachine Hitachi : de 10 nrs.
eindigend op 74737
(vervolgt)

Driekoningenfeest
Beste kinderen, jullie kunnen je nog steeds
inschrijven voor het driekoningenfeest. Dit
gaat door op zaterdag 8 januari 1994 in zaal" 't
Rozenhof" om 14.30 U. Een fantastische na-
middag wordt jullie aangeboden voor slechts
50 fr. Inschrijven bij Wim Devooght, proven-%"\
plein 62 of bij Johan Malbrancke, Eekhoute 9.('1

N.C.M.V. "IJzerbode"
De "kerstboompjes" van de kinderaktie ter
gelegenheid van de kerstverkoopaktie van de
N.C.M.V. "IJzerbode" kunnen nog binnenge-
bracht worden op school tot vrijdag 14 januari
1994.

De geheugensteuntjes niet onderschat-
ten
Ja, die "geheugensteuntjes" die de kinderen
gemaakt, gekleurd en uitgedeeld hebben aan
de mensen in de Kerstmis, mogen we niet
onderschatten. Sommige mensen hebben ze
thuis vastgespeld aan de schouw. Met eenvou-
dige woorden, herinneren ze ons aan de kerst-
boodschap : vrede - liefde - verdraagzaamheid
- vergeving - moed - luisterbereidheid - inzet.
Van belang om thuis nog eens te overwegen.

Dank
De familie Gery Orbie-Saesen dankt de brand-
weer en allen die hulp verleenden bij de water-
overlast.

Briefje van uw pastoor:
"Laat me niet alleen" .
o ja, God zij gedankt, er was zó veel volk in
de kerk met Kerstmis. Dat doet deugd, dat
steunt mij.
Stilletjes bij me zelf stel ik dan wel de vraag:
ze zijn nu zo talrijk opgekomen, waarvoor zijn
ze gekomen? Naar wat zijn ze komen zien?
Naar het kerstspel van de kinderen? Of komen
luisteren naar de mooie kerstliederen? Of voor
de muziekmaatschappij met zijn stemmige
kerstmuziek ? Of zijn ze gekomen om 't kindje
van de levende kerststal te bewonderen ? Of
voor de kerstcadeautjes?
Beste mensen, goede kristenen van Proven, we
kunnen niet ieder weekend de H. Mis zó aan-
trekkelijk maken. Dat is moeilijk. Maar ver-
geet niet dat Jezus Kristus, God in iedere mis
van het weekend ook altijd aanwezig is. Gaat
tot Hem.



PRIESTER VAN DIENST (v. 9 tot 15 jan)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (8-9 jan.) tel. 30.03.38
Veearts Vandenberghe (9 jan.) tel. 38.81.60
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.jel. 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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 7 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 januari
17 u. Gez. mis v. Blanche Verlet, wed. v.
Albert Elslander vwo vr. en kenn.
Zondag 9 januari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Hugo Camerlynck,
echtg. V. Lena George en over!. ouders
Maandag 10 januari
8 U. H. mis V. over!. ouders (B)
Dinsdag 11 januari
8 U. H. mis V. over!. vader (P)
Woensdag 12 januari
8 U. H. mis V. over!. familie (C)
Donderdag 13 januari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (J.V.)
Vrijdag 14 januari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 15januari
17 U. Gez. mis V. Maurits Devos, wedn. V.
Bertha Elslander vwo vr. en kenn.
Zondag 16 januari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. IC Gez. 6-wekenmis V. Flora Van-
denbussche, echtgte. V. Roger Top.

Overlijdens in 1993
I. Medard Debeer, Z.V. wijlen Henri en

Elodie Lacour, overl. te Poperinge op
zaterdag 9 jan. '93 - leeftijd 89 j.

2. Blanche Verlet, wed. V. Albert Elslander,
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overl. te Poperinge op donderdag 4 febru-
ari '93 - leeftijd 88 j.

3. Albert Debeer, Z.V. wijlen Jules en Ida
Pattyn, overl. te Poperinge op vrijdag 5
februari '93 - leeftijd 78 j.

4. Maria Bulteel, echtg. V. Camiel Boury,
overl. te Proven op zondag 25 april '93 -
leeftijd 84 j.

5. Georges Delanote, Z. V. wijlen Hyppolite
en Gabrielle Declerck, overl. te Gent op
16 juni '93 - leeftijd 53 j.

6. Flora Vandenbussche, echtgte. V. Roger
Top, overl. te Poperinge op zaterdag 26
juni '93 - leeftijd 80 j.

7. Gaston Declerck, Z. V. wijlen Franciscus en
Zenobie Dehouck, overl. te Poperinge op
donderdag 8 juli '93 - leeftijd 80 j.

8. Jeanne Ostyn, wed. V. Albert Creus, overl.
te Poperinge op maandag 6 september '93
- leeftijd 71 j.

9. Maria Wollaert, wed. V. Camiel Scharre,
overl. te Poperinge op dinsdag 14 septem-
ber '93 - leeftijd 84 j.

10. Georges Leynaert, wedn. V. Maria De-
rycke, over I. te Proven op donderdag 30
september '93 - leeftijd 78 j_

11. Maurice Devos, wedn. V. Bertha Els-
lander, overl. te Poperinge op maandag 8
november '93 - leeftijd 80 j.

12. Zoë Prinzie, wed. V. -Emeric Vanneste,
overl. te Diksmuide op vrijdag 17 decem-
ber '93 - leeftijd 96 j.

Driekoningenfeest
Kerstboomverbranding

Zaterdag 8 januari: een hoogdag voor groot en
klein. Om 14.30 U. worden alle kinderen, die
zich ingeschreven hebben, verwacht in zaal
't Rozenhof.
Vanaf 16 U. worden de "groten" verwacht om
samen in het dorp de kerstbomen af te halen.
Iedereen die het wenst, mag gerust zijn kerst-
boom buiten zetten.
·De bomen worden verbrand op de wijk
Eekhoute. Bij het prachtige vuur kan je er
genieten van een deugddoend glaasje brande-
wijn. Dit mag je zeker niet missen!!

Lijst abonnementen "Ons Parochieblad
Proven" buiten postkanton
- Elverdinge:

Bourree J., Boezingestraat 181 b 11
Fieuw Norbert, Bollemeerschstraat 24

- Ieper:
VersaeveJ Gabrielle, Huize Zonnelied
G. Dewancker-Devos, Anjelierenlaan 29

- Kernrnel :
Jozef Claeys, Nieuwstraat 4

- Leisele:
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, Stav
Coene F. Bromstraat 3, Stavele

- Nieuwkerke :
Dehonct- Vanhaecke, Kleurenwaaier 8

- Poperinge:
Rita VandenbiJcke, St. Sixtusstraat 15
Gerard Ganne, Elverdingseweg 7
Yvan Vandecasteele, St. Sixtusstraat 95
Marc Busschaert, Nijverheidslaan 14
Gerard Quaghebeur, Hondstraat 38
Albert Dallequin, Ieperstraat
Maurice Sergier, Komstraat 88
Rik Vanrenterghem, Switch Road
Bernard Degrendel, Gasthuisstraat
Marcel Paesschezoone, Switch Road 64
Maria Breda, Gasthuisstraat 5b
Marcel Dessein, Komstraat 79
Frans Devos, Krombekestraat 20
Frans Monkerhey, St. Sixtusstraat 91
Desimpelaere-Notredame, Proven seweg 43
Vandevelde L., Gapaardstraat 3
Desmadryl-Lejeune W., Vleterstraat 6
Brysbaert-Hahn Maurice, De Lijster

- Watou:
André Soenen, Gravendreef 9

- Wingene :
Zrs. Dienstmaagden v.. Maria, -El!stoor
Termotestraat 2

- Kortemark :
Willy Denys, Hoogledestraat \05

- Bissegem:
Maria Deloz, Meensesteenweg 398

- Vleteren :
Patriek Catry-Derycke, Woestendorp 137

- Kortrijk:
Juff. Muyssen, Jan Breydellaan 34 bus 3

B.G.J.G. - Koken voor mannen
Aperitief Waterloo, mosselen met kruidenbo-
ter, opgevulde witloofblaadjes, Colbertsoep,
kardinaalstongen, kalkoen filet met gekarameli-
seerde ananas, gestoofd witloof, gemengde sla
met vinaigrette, pommes duchesse, peren met
ananas en room. Dit lijkt wel een gastrono-
misch menu!!
Vorig jaar sloten de mannen van de "kook-
club" van de Bond de lessenreeks "Koken voor
mannen" op deze manier af en en verwelkom-
den de dames op een zelf klaargemaakte fees-
telijke avond.
Ook dit jaar spant Martine Devooght zich in
om de kooklustige mannen te helpen bij het
bereiden van eenvoudige, heerlijke gerechten.
Afspraak op volgende data : donderdag 13/ I,
27/1, 312, \0/2 en zaterdag 19/2. We starten
telkens om 19.30 U. stipt in zaal Sint-Elooi.
Inschrijven bij Mark Paelinck of Frans Yde,
ten laatste op zondag 9 januari. Leden B.GJ.G.
betalen 500 fr. voor de reeks, niet-leden 750
fr.

"Laten wij liefhebben niet met het
woord of met de tong, maar met de
daad en in waarheid".
= Laten wij belangeloos liefhebben. Dan
maken we anderen en onszelf gelukkig.



PRIESTER VAN DIENST (v. 16 tot 22 jan)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (15-16 jan) tel. 30.06.37
Veearts Busschaert (15 jan) tel. 44.53.63
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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 14 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 januari
l7 u. Gez. mis v. Maurits Devos, wedn. v.
Bertha Elslander vwo vr. en kenn.
Zondag 16 januari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. IC Gez. 6-wekenmis V. Flora
Vandenbussche, echtgte. V. Roger Top
Maandag 17 januari
8 U. H. mis t.e.v. St. Antonius
Dinsdag 18 januari
8 U. H. mis t.e.v. H. Clara, bijz. intentie
Woensdag 19 januari
8 U. H. mis t.e.v. de Godd. Vzheid (A.D.)
Donderdag 20 januari
8 U. H. mis V. overl. ouders en fam. (V.T.)
Vrijdag 21 januari - H. Agnes
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 januari
17 U. Gez. mis V. André Degraeve-Devos
Rachel vw. de geburen
Zondag 23 januari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Valère Lebbe, wedn. V.

Maria Neuville en V. Irma Lebbe, d.v. wij-
len Jules en Leonie Blanckaert

In de Heer ontslapen
Willy Boury, echtg. V.Maria Brysbaert overl. te
Dikkebus op zaterdag 8 jan. '94 in de leeftijd V.
50 j. en die donderdag 13 jan. '94 om 10 U. in de
St. Maartenskerk te leper wordt begraven.

Soldenverkoop
Bij schoenmaker Noël vanaf heden tot 3 maart.
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Bedanking
Vanwege Bemard Dernaerel-Laseure Paula,
Terenburgseweg 2 voor de degelijke hulp van
de brandweer bij de wateroverlast tussen
Kerstdag en Nieuwjaar op hun hof.

Geboorten in 1993 - lijst ontvangen v.
Stad Poperinge voor Proven-Krombeke
(plus nog een paar uitzonderingen die
aan onze school verbonden zijn)
I. Baelde Stephanie, Krombekeplein 12 (geb.

Poperinge 14.12.93)
2. Debeer Fien, d.V. Rik en Ingrid Deweerdt,

Couthoflaan 25 (geb. Poperinge 21.11.93)
3. Debeer Jens, Z.V.Luc en Carine Notebaert,

Couthoflaan 17 (geb. Poperinge 23.08.93)
4. Deblock Jana, d.V. Jan en Kathleen

Demonie, Switspapendreef 5 (geb. Pope-
ringe 02.06.93)

5. Decaesteker Micke, Provenplein 12 (geb.
Poperinge 22.02.93)

6. Degruyter Kenneth, Z.V. Paul en Cary
Depoorter, Obterrestraat 3 I (geb. Poperin-
ge 14.04.93)

7. Deleu Nathalie, d.V. Dino en Carine
Hauspic, Eekhoute 15 (geb. Poperinge
01.09.93)

8. Deswarte Chelsey Anny, Waaienburgse-
weg 62A (geb. Poperinge 14.06.93)

9. Devos Ame, Z.V.Patriek en Rita Debaene,
Blokstraat 2 (geb. Poperinge 19.07.93)

10. Druelle Pieter, Z.V. Luc en Martine
Goudeseune, Couthoflaan 5B (geb.
Poperinge 04.10.93)

11. Femagut Matthias, Z.V. Ludo en Brigitte
Dekester, Gravendreef 21 (geb. Poperinge
20.02.93)

12. Meersseman Robin, Bromstraat 2 (geb.
Poperinge 05.11.93)

13. Metzger Lise, Proven plein 61 (geb.
Poperinge 30.03.93)

14. Overbergh Tom, Z.V.Geert en Liliane Defever,
Eekhoute 97 (geb. Poperinge 17.05.93)

15. Regheere Jolien, Blasiusstraat 17A (geb.
Poperinge 04.06.93)

16. Vandenbroucke Stefanie, Hapjesstraat 16
(geb. Poperinge 13.01.93)

17. Verhaeghe Nele, d.V. Pol en Marleen
Clarebout, Terenburgseweg 15 (geb.
Poperinge 21.05.93)

18. Vaneeckhoutte Anneleen, d.V. Geert en
Marleen Baes, Poperinge straat 49,
Westouter (geb. Poperinge 04.06.94)

19. Pannekoecke Jacintha, d.V. Mark en Jannick
Verbrigge, Kerselaarsdreef, Poperinge

Koekebroodkaarting
Op zaterdag 15 en zondag 16 januari gaat er in
zaal "St. Elooi" een grote koekebroodkaarting
door t.V.V. de kerstverlichting in de Obterre-
straat. Prijs per kaart : 40 Fr. of 3 voor 100 fr.
Gewone voorwaarden. Personen die niet kaar-
ten, kunnen bij ons iets komen drinken of eten
en zijn ook hartelijk welkom.

Driekoningenfeest Kerstboomverbranding
De drie koning(inn)en zijn weer gekend. Laura
Vanbrabandt, Jeroen Declerck en Barbara

Mahieu zijn voor een jaartje koning(in). Zij
mochten een prachtig geschenk in ontvangst
nemen, gegeven door het Rozenhof waarvoor
onze dank. De stoet verliep dit jaar gelukkig
zonder regen. Dank voor de deskundige bege-
leiding van brandweer, muziek en politie. De
bomen brandden goed en de brandewijn ... wel
die smaakte. Dank nogmaals aan iedereen die
ons hielp: KSJ, Noomtjes, alsook St. Elooi en
de Eekhoutvrienden voor de gebruikte mate-
rialen. Onze afwassers van dienst, Mia en
Martine, Jenny en Linda ook bedankt en even-
eens de mannen met de paarden.
Tot volgend jaar. Johan, Marc en Wim

In 1993 getrouwd in de kerk van Proven
I. Beek Didier en Lozie Sandy
2. Vandevelde Luc en Derycke Ann
3. Begheyn Danny en Leys Fanny
4. Boutton Andy en Sergie Inge
5.Acke Geert en Deblock Mieke
6. Verclyte Johan en Hendrix Rita
7. Colpaert Jeannot en Kinoo Isabelle
8. Caron Vincent en Boudry Ruth
9. Vandaele Geert en Veniere Mia
en voortgaande op de huwelijksaan-
kondiging in 't Parochieblad : zijn
elders getrouwd:
10. Patriek Bustraen en Katrien Delhaye
11. Mamix Carpentier en Nadine Desot
12. Filip Berquin en Sabine Vansieleghem.

K.S.J. Proven
Er is zaterdag geen K.S.J. !
Leiding komt vrijdagavond om 18 U. samen.

Playbackshow
Men kan zich gratis inschrijven met een num-
mertje voor de Playbackshow op zaterdag 29
januari in zaal 't Rozenhof. Het zijn enkel
deelnemers uit Proven en omstreken en dus
heeft iedereen een kans op een mooie prijs. In-
schrijven bij Wim Devooght, Provenplein 62.

Ter herinnering
- PI. Kommunie en H. Vormsel op zondag I
mei te 10.30 U.

- Eerste Kommunie op O.L.H.Hemelvaartdag
12 mei te 10.30 U.

Uitslag trekking verkoopaktie N.C.M.V.
Winnen 100 fr. : loten eindigend op 757
Winnen 200 fr. : loten eindigend op 310 en 640
Winnen 500 fr. : de nummers
104299 133796 249477 215484 167796
111162 105259 276045 102935 133115
263992 210862 134545 223575 181702
282900
Winnen 1.000 fr. : de nummers
231180 250860 177758
236146 103305
Wint 5.000 fr.: 141255, reservenr. 210167
Wint 10.000 fr.: 218489, reservenr. 174652
Wint 20.000 fr.: 236135, reservenr. 139957
Reservenr. geldig vanaf 13 februari 1994.
Met de waardebons van 100 fr. en 200 fr. moet
men aankopen doen bij de handelaar waar het
winnend lot werd uitgegeven.
l' prijs + reserve uitgegeven in Proven



PRIESTER VAN DIENST (v. 23 tot 29 jan)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (22-23 jan.) tel. 40.00.20
Veearts Goethals (23 jan.) tel. 30.00.67
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:

>. Dckersgictcr, 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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 21 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 januari
17 u. Gez. mis v. André Degraeve-Devos
Rachel vwo de geburen
Zondag 23 januari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Valère Lebbe, wedn. V.

Maria Neuville en V. Irma Lebbe, d.v. wij-
len Jules en Leonie Blanckaert
Maandag 24 januari
8 U. H. mis V. over\. ouders
Dinsdag 25 januari
8 U. H. mis V. over\. broer en zuster
Woensdag 26 januari
8 U. H. mis V. over\. fam. (D.D.)
Donderdag 27 januari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 28 januari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 januari
17 U. Gez. mis V. Maria Bulteel, echtg. V.
Camiel Boury vwo vr. en kenn.
Zondag 30 januari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Jean Menu, echtg. V.

Maria Degraeve.

Geboorte
Melissa Pannekoecke, d.V. Luc en Anja
Gruwez, Blekerijweg 8, Proven (geb. te
Poperinge op 16 jan. '94).

Solden verkoop
Bij schoenmaker Noël tot en met 3 maart 1994

Ons
ParochÏeblad
Proven
23e Jaargang Nr. 3 23 januari J 994 Verantw, uiig. Pastoor Proven, lel. 30039 J - Druk. Schoonaert

Dienstverlening op de deelgemeenten -
nieuwe openingsuren.
We geven 3 gemeenten aan. Je kunt dus kiezen.
Wegens een herschikking van enkele opdrach-
ten binnen het gemeentepersoneel en een actu-
alisering van de dienstverlening op de deelge-
meenten werden de zitdagen in de respectieve-
lijke gemeentehuizen gewijzigd voor een
periode van 4 maanden (januari tot en met
april 1994). Einde april 1994 volgt een evalu-
atie van deze nieuwe regeling.
De nieuwe openingsuren werden als volgt
bepaald en dit met ingang van 15 januari 1994:
PROVEN : maandag 08.00-10.00 u., woens-
dag 08.00-10.00 u., vrijdag 10.30-12.00 u.,
zaterdag 10.00-12.00 U.

KROMBEKE : maandag 10.30-12.00 u.,
woensdag 10.30-12.00 U.

ROES BRUGGE : maandag 08.00-12.00 u.,
woensdag 08.00-12.00 u., zaterdag 08.00-12.00 U.

De dienstverlening in Proven en Krombeke
wordt waargenomen door mevr. Nadine Thoré;
de heer Jozef Alexander staat in voor de
dienstverlening in Roesbrugge.

Mededeling vanwege de bisschoppen
van België
Vasten en gebed voor de Vrede in Bosnië-
Herzegovina
Paus Johannes Paulus 1I, bijzonder bezorgd
over de evolutie in de landen van het vroegere
Joegoslavië, en speciaal in Bosnië-Herze-
govina, heeft beslist heel de Kerk te engageren
in een beweging van gebed en boete.
De paus nodigt ons uit tot een DAG VAN
VASTEN OP VRIJDAG 21 JANUARI en spe-
ciale voorbeden en gebed in de eucharistievie-
ringen van 22-23 januari e.k.

Rechtzetting
In het vorig parochieblad waarin de geboorten
van 1993 vermeld stonden, zijn een paar fou-
ten vastgesteld, waarbij de naam van de ouders
van het kindje niet werd vernoemd, waarvoor
de pastoor zich dan ook verontschuldigt.
I. Decaester Micke, Z.V. Danny en Kristel
Parmentier, Provenplein 12 (geb. te Poperinge
op 22.02.93).
2. Metzger Lise, d.v. Jean-Luc en Bernadette
Vandenbroucke, Provenplein 61 (geb. te
Poperinge op 30.03.93).

K.S.J. Proven
Zaterdag 22 januari is er voor alle K.S.J.-Ieden
gewone activiteit van 13.30 U. tot 16.30 U. bij
ons lokaal.
De leiding komt vrijdagavond om 18.30 U. samen.

Gevonden
In de omgeving van de school werd een sleutel
voor een cilinderslot gevonden. Terug te beko-
men bij de directie van de school.

Kaarting op school
De krokusvakantie wordt reeds vele jaren inge-
zet met een kaarting op school. De
Beauvoordse pannekoeken zijn opnieuw te
winnen op zaterdag 12 en zondag 13 februari
aanstaande.

Dank
Het Obterrestraatkomitee dankt iedereen die
heeft meegeholpen tot het welslagen van onze
kaarting.
De hesp woog 4,563 kg en werd gewonnen
door Frans Goethals (4,562 kg).
De winnende nummers van de gratis tombola
met de kaarten zijn:
021 033 129 148 164 175 218 236
276 302 .+29 466 491 505 592 606
689 712 735 776 834 845
De prijzen kunnen afgehaald worden bij Frans
Hauspie, Obterrestraat 17 en dit tot 31 januari
1994.

Beste hobbyisten K.B.G.
Bij deze gelegenheid wordt U vriendelijk uit-
genodigd op dinsdag 25 januari om 2 uur bij
Gilberte. Programma: maken van zandkaarten
en andere.
Benodigdheden : een krant, I blad plastiek,
breinaald, schaar, lat, Pritt (lak), klein plastie-
ken lepeltje, potlood en kleine potjes om zand
in te doen. We hopen dat iedereen aanwezig
kan zijn. Nieuwe leden altijd welkom. Verder
wensen we U een aangename start en goede
samenwerking. Het bestuur

Uitnodiging
Wij worden uitgenodigd om te getuigen van
ons geloof. 't Is te zeggen : iedereen van ons
wordt geroepen om te getuigen van ons
geloof.
Het volstaat zeker niet dat de pastoor ieder
weekend in de kerk voorleest uit de Schrift. Het
volstaat ook niet dat de pastoor op zijn tafel in
de pastorie een heel arsenaal theologische boe-
ken heeft liggen of mooie posters met godsdien-
stige spreuken. Dit volstaat allemaal niet.
Het bijzönderste is en blijft, dat we mensen
ontmoeten die volgens het evangelie, die vol-
gens hun geloof leven. De geloofsverkondi-
ging is niet gebeurd door getrainde priesters
predikanten, maar wel door eenvoudige gelo-
vigen. Dit veronderstelt dat we per gelegen-
heid onze mond opendoen en durven spreken,
zonder daarom de vriendschap te kwetsen.
Mag ik vandaag één voorbeeld geven (er zijn
er echter meer), één voorbeeld waarbij we
kunnen getuigen van ons geloof.
"ELKE KRISTEN DIE IN DEZE TIJD
TROUW ZIJN ZONDAGSPLICHT VER-
VULT, IS EEN OPENBARE GETUIGENIS
VAN UW GELOOF VOOR ANDEREN."
Als 't u belieft, kijkt 'n keer in 't weekend, 't zij
de zaterdagavond of de zondag, als je je huis
verlaat om naar de kerk te komen, 't is te zeg-
gen, naar God te komen met uw vragen, met
uw zorgen, met uw gebed, kijkt 'n keer, wie
met u meekomt, uit uw straat of wijk. U zijt
om zo te zeggen de uitzondering geworden,
maar de waardevolle uitzondering.
Ik zeg u, je komt zekerlijk niet voor de paster,
maar je komt naar God in ons parochiehuis.
Als ik U zei, je komt niet voor de paster, is dat
juist. Toch moet ik eraan toevoegen dat uw
aanwezigheid in de eucharistieviering toch
zeker een steun is voor mij want wij worden
nog altijd gelovig door gelovige mensen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 30 jan tot feb)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (29-30 jan) tel. 30.06.47
Veearts Vulsteke (30 jan) tel. 33.41.17
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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 28 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 januari
17 u. Gez. mis v. Maria Bulteel, echtgte.
v. Camiel Boury, vwo vrienden en kenniss.
Zondag 30 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Jean Menu, echtg. v.
Maria Degraeve
Maandag 31 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
intentie (G.A.)
Dinsdag 1 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 2 februari
8 u. H. mis v. over\. ouders en schoonzuster
Donderdag 3 februari
8 u. H. mis v. over\. ouders (G.A.)
Vrijdag 4 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Albert Elslander-
Verlet Blanche vwo kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen
Zondag 6 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Debeer, z.v.
wijlen Jules en Ida Pattyn, vwo broers en
zusters en familie.

Tot kind Gods gedoopt
Pieter Druelle, z.v. Luc en Martine
Goudeseune, Couthoflaan SB, Proven.

Ons
ParochÏeblad
Proven
23e Jaargang NT. 4 30 januari 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

In de Heer ontslapen
Alice Brigou, wed. v. Georges Delancker,
over\. te Poperinge op dinsdag 25 januari
'94 in de leeftijd van 76 j. en die op dins-
dag 1 februari '94 om 10 u. te Beveren-
IJzer wordt begraven.

Nog soldenverkoop
Bij schoenmaker Noël, maar slechts tot 2
februari 1994.

Koffiekaarting
Waar? In de polyvalente zaal van het rus-
thuis Sint-Anna te Bulskamp.
Wanneer? Zaterdag 5 februari 1994 vanaf
14 u.
Inleg? 45 fr. of 3 kaarten voor 120 fr.
1 x aanblijven = I pakje koffie.

Altijd prijs
De Provense Vrije Basisschool organi-
seert op 12 en 13 februari aanstaande haar
jaarlijkse kaarting. Wie verliest bij het
kaartspel hoeft niet te wanhopen : bij de
reuze-enveloppetrekking heeft men
AL TIJD PRIJS !!

Omhaling voor de melaatsen in de kerk
op zat. 29 en zon. 30 januari.
Vandaag zwijgen de ratels, of toch, bij
ons. Lepra is een besmettelijke infektie-
ziekte die kan leiden tot ernstige vermin-
kingen. In de middeleeuwen teisterde de
ziekte ook onze streken. Toen gebruikten
lepralijders ratels om hun aanwezigheid
aan te kondigen. Dank zij de verbeterde
levensomstandigheden is lepra bij ons
verdwenen. Hier zwijgen de ratels, maar
in een groot deel van de wereld laat lepra
echter nog steeds van zich horen. 8 mil-
joen mensen, waaronder een groot aantal
kinderen lijden nog aan deze verschrikke-
lijke ziekte en wachten op behandeling.
Ondanks de grote verspreiding van de ziek-
te is de kans groot dat ze in de loop van het
volgende decennium wordt uitgeroeid. Al
dertig jaar is de Damiaanaktie medisch en
sociaal aktief in meer dan 25 landen. Een
patiënt bij wie de ziekte vroegtijdig wordt
opgespoord en die een aangepaste behande-
ling krijgt, kan volledig genezen.
Uw steun kan melaatsen genezen.
Daarvoor doen we een omhaling in de
kerk in het aanstaande weekend van zater-
dag 29 en zondag 30 januari in al de mis-
sen. Uw gift wordt uitsluitend gebruikt
voor medikamenten, het enige middel tot
genezing. Denk daaraan en wees mild.
Een omslag wordt U bij het binnenkomen
in de kerk aangeboden. Dank U zeer.

Playbackshow met bal
Zaterdag 29 januari om 20 u. in zaal
't Rozenhof organiseert KSJ Proven een
playbackshow waarin voornamelijk jeug-
dige Provenaars hun talenten naar voor
brengen. Na de wedstrijd kan iedereen
nog een danspasje wagen op de dans-
vloer. Kaarten in voorverkoop te verkrij-
gen in 't Rozenhof aan 100 fr. De avond
zelf betaal je 120 fr. Kinderen jonger dan
12 jaar, komen er gratis in !!

Playbackshow: repetities !!
Alle kandidaten krijgen nog eens de kans
om hun playbacknummertje te repeteren
op zaterdag 29 januari van 16 u. tot 17 u.
in zaal 't Rozenhof.

KSJ Proven
Zaterdag aanstaande is er geen aktiviteit
voor de kastaars en jimmers. Enkel de
sloebers hebben geluk want om 14 u. ver-
trekken zij naar Poperinge voor een pro-
vinciale sloeberdag. We zoeken enkele
bereidwillige ouders om het vervoer te
verzekeren. Einde om 16.30 u.
Leiding komt vrijdag om 18 u. samen.

Gebed ter gelegenheid van de zaligver-
klaring van Pater Damiaan op 15 mei '94,
opgemaakt door Kardinaal Danneels

God, onzeVader,
wij danken U

om pater Damiaan.
In hem hebben wij gezien

hoe zeer Gij de armen liefhebt.
Bij leven en dood heeft hij getoond

dat Gij niemand afschrijft
en dat er in uw ogen

geen hopeloze zaken zijn.
Wie in het voetspoor van Jezus gaat,

mag alles geloven,
alles hopen,

en moet nooit de moed opgeven.
Geef ons hoop tegen alle hoop in.
Troost alle mensen van onze tijd

voor wie weinig of geen hoop bestaat
om te genezen.

En geef sterkte aan allen
die zoals Damiaan

in hun dienst willen leven
en sterven.

Amen.
Bidt dit gebed voor de melaatsen, alsook
per gelegenheid voor andere zieken uit
uw familie of onze parochie.

Bezinning
Wat is de waarde van luxe-artikelen In
huis? Is er nog iets dat meer waard is ?



PRIESTER VAN DIENST (v. 6 tot 13 feb.)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (5-6 feb.) tel. 38.82.71
Veearts Goethals (6 feb.) tel. 30.00.67
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: 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.)
KINE...<\JTHERAPTE:
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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 4 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 februari
l7 u. Gez. jaarmis v. Albert Elslander-
Verlet Blanche vwo kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen
Zondag 6 februari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Albert Debeer, Z.V.
wijlen Jules en Ida Pattyn vwo broers en
zusters en familie
Maandag 7 februari
8 U. H. mis V. over!. fam. (V)
Dinsdag 8 februari
8 U. H. mis V. over!. echtgte. en schoon-
zoon (M)
Woensdag 9 februari
8 U. H. mis V. over!. zoon (P)
Donderdag 10 februari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijzon-
dere intentie
Vrijdag 11 februari - O.L.V. v, Lourdes
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 februari
17 U. Gez. jaarmis V. David Lefever, Z.V.
Jacques en Gisèle Goudenhooft
Zondag 13 februari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Robert Vanden-
broucke, echtg. V. Julia Samyn.

Ons
Parochieblad
Proven
23e Jaargang Nr. 5 13 februari 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Tot kind Gods gedoopt
Fien Debeer, d.V. Rik en Ingrid Deweerdt,
Couthoflaan 25, Proven.

In de Heer ontslapen
Cyriel Hahn, echtg. V. Maria Cappoen,
over!. te Poperinge op dinsdag 1 februari
'94 in de leeftijd V. 66 j. en die op zater-
dag 5 februari '94 om 10 U. te Proven
wordt begraven.

Dank
Onze oprechte dank aan al de mensen die
de melaatsen met hun steun indachtig zijn
geweest. God vordere U. God lone het U.

K.V.L.V.
Agra : op dinsdag 8 februari '94 is er stu-
dievergadering te Poperinge in de Kring
om 13.30 U. door Bea Leus. "Wees goed
en vertel het !" Het imago van land- en
tuinbouw bij het brede publiek.

Hallo
K.LJ. Proven presenteert zijn ouderavom
'94. Dit gezellig samenzijn gaat door op
zaterdag 5 februari in zaal St. Elooi te
Proven om 20 U. en op zondag 6 februari in
de Parochiezaal te Krombeke om 19.30 U.

Hutsepotavond
Zoals ieder jaar richten de Noomtjes
opnieuw hun hutsepotavond in in zaal
Sint-Elooi op zaterdag 12 februari vanaf
19.30 U. De prijs bedraagt 250 fr. Indien
mogelijk vooraf inschrijven (ook aan huis
bestelling) op het te!.nr. 057/30.04.83.

K.S.J. dankt
Vorige zaterdag werd in een volle zaal
schitterend geplaybackt ! Cindy Leys en
Evelyne Kinoo als Def Dames Dope won-
nen de kleinste reeks. De vertolking van
Shana van Els Logie en Virginie Plamon
werd de beste van de oudere reeks. Voor
het succes van deze avond danken wij
heel gemeend alle playbackers, de presen-
tator, de jury, de sponsors, de DJ en ieder
die er aanwezig was of gewoon een kaart-
je kocht. En in het bijzonder danken wij
de uitbaters van de zaal 't Rozenhof.

K.S.J. Proven
Zaterdag om 13.30 U. worden alle leden
aan het lokaal verwacht. De leiding komt
vrijdag om 18 U. samen.

Herberg Canada
Vrijdag 4 februari vanaf 18.30 U. :

Varkensribbetjes op de gril!. Prijs: 300 fr.

De kaartersclub nodigt U vriendelijk uit
op deze avond, want deze aktie gaat door
ten voordele van de kaartersclub.
Eveneens op vrijdag 18 en vrijdag 25
februari. Reservatie kan op 057/33.44.75.

Pannekoeken smullen
Dat kan als je bij het kaartspel wint tij-
dens de tweedaagse pannekoekenkaarting
in de Vrije Basisschool Proven. Iedereen
is welkom op zaterdag 12 en zondag 13
februari aanstaande. Niet-kaarters kunnen
hun geluk beproeven bij de altijd-prijs-
enveloppe trekking.
Langs deze weg danken wij van harte alle
handelaars die ons op de één of andere
manier steunen bij de tombola.

Let op uw woorden
Het is altijd aangenaam naar iemand te
luisteren als zijn woorden overeenkomen
met zijn daden, met andere woorden, als
hij doet wat hij zegt. We zouden het zo
nog kunnen formuleren : er mag geen
kloof zijn tussen uw woorden en uw
daden.
Bij Jezus Christus op de eerste plaats was
dit zo. Hij sprak steeds over liefde en
goedheid en zo was Hij ook voor de men-
sen. De mens had bij Hem voorrang.
Moest men al de bladzijden uit de H.
Schrift scheuren, die wondere verhalen
van genezing en redding van de mens,
dan zou er maar een klein H. Schriftje
meer overblijven.
"Geen kloof a.u.b. tussen uw woorden en
uw daden". Ik heb gedacht op onze
betreurde vorst Boudewijn. Bij zijn plots
overlijden ontstond in binnen- en buiten-
land een golf van emoties. Vriend of vij-
and, voorstander of tegenstander van de
monarchie, luisterde naar zijn toespraken.
Men had waardering voor die man, omdat
zijn daden, zijn leven overeenkwamen
met zijn woorden.
Zo zijn er nog vele mensen naar wie we
kunnen opkijken, omdat ze de waarheid
spreken. Deze mensen spreken met
gezag. Zulke mensen zijn te vertrouwen,
want er bestaat geen kloof tussen hun
woord en hun daad.
"Let op uw woorden" want:
woorden kunnen vernederen
woorden kunnen kwetsen
woorden kunnen opbeuren
woorden kunnen bemoedigen



PRIESTER VAN DIENST (v. 13 tot 19 feb.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (12-13 feb.) tel. 42.27.91
Veearts Busschaert (13 feb.) tel. 44.53.63
Apoteek Deman - 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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 11 februari - O.L.V. v. Lourdes
10 u. P\. Begrafenis v. Paula Deweerdt,
wed. v. Daniël Descamps
Zaterdag 12 februari
10 u. P\. Begrafenis v. Jacqueline Meers-
seman, echtgte. v. Gilbert Vanrenterghem
17 u. Gez. jaarmis v. David Lefevere, z.v.
Jacques en Gisèle Goudenhooft
Zondag 13 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Vanden-
broucke, echtg. v. Julia Samyn.
Maandag 14 februari
8 u. H. mis v. over\. familie (B.B.)
Dinsdag 15 februari
8 u. H. mis v. over\. echtg. en fam. (c.)
Woensdag 16 februari - Aswoensdag
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz. int
Donderdag 17 februari
8 u. H. mis v. over\. ouders
Vrijdag 18 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Achiel Boury-Borra
Prudenee
Zondag 20·februari - Ic zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Wyffels,
echtg. v. Maria Decaesteker

Geboorte
Jens Vanhee, z.v. Rik en v. Martine Seghers,
Eekhoute 59, Proven (geb. Poperinge 4 febr.)

Ons
ParochÏeblad
Proven
23e Jaargang Nr. 6 13 februari 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

In de Heer ontslapen
- Jacqueline Meersseman, echtg. v. Gilbert
Vanrenterghem, overl. te Proven op vrijdag 4
feb. '94 in de leeftijd van 52 j. en die op zater-
dag 12 feb. '94 om 10 u. te Proven wordt
begraven.
- Paula Deweerdt, wed. v. Daniël Descamps,
overl. te Proven op donderdag 3 feb. '94 in de
leeftijd van 55 j. en die op vrijdag 11 feb. '94
om 10 u. te Proven wordt begraven.

Huwelijksaankondiging
Wim Verdonck, Bussenboomstraat 2, Renin-
gelst en Regine Vermes, Blokweg 16, Proven.

Bloedinzameling
Donderdag 24 februari '94 in zaal St. Elooi van
18.30 u. tot 20.30 u.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 27 januari : 70
deelnemers, 10 wonnen 3 partijen: Vanden-
broucke O. 331 ; Ridez M. 324; Vercruyce M.
314 ; Vandaele M. 307 ; Ramon A. 297 ;
Nouwynck N. 280 ; Sticker L. 271 ; Coene R.
269 ; Wyckaert I. 257; Butaye A. 224.
Volgende kaarting op donderdag 10 februari.

Woensdag 16 februari - Aswoensdag
Aswoensdag is de eerste dag van de 4O-daagse
vasten. Op die dag kunnen we ons in de win-
terkapel laten tekenen met as (teken van ver-
gankelijkheid) en kunnen we proberen met wat
meer soberheid te leven. We zouden er zelf
deugd van hebben.

U krijgt een mooie kalender gratis
Dezer dagen worden vastenkalenders ten huize
besteld: "Veertig dagen lang". Deze kalender
kost mij 22 fr. per stuk, maar ik geef hem gaar-
ne 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 zicht-
bare 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 infor-
matie en teksten die tot nadenken stemmen.
leder 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 "vasten ka-
lender" tot de dagspreuk beperkt. Maar voor
wie wil, steekt er ook de kans in om elke dag
een kleine huisliturgie te houden. Vijf minuut-
jes, bijvoorbeeld bij het begin van het avond-
eten, zijn daarvoor voldoende.

We zitten met z'n allen aan tafel. We beginnen
met een kruisteken. Er wordt een kaarsje aan-
gestoken.
Een van de kinderen neemt de vastenscheur-

bundel en leest hardop de spreuk.

Samen vragen wij ons af wat die spreuk wil
zeggen, wat zij voor ons betekent, wat er ach-
ter steekt, enz.

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

Dan leest vader of moeder het schriftwoord.
Het komt uit de liturgie van de veertidagentijd
en staat los van de dagspreuk en de foto. We
gaan na wat het te maken heeft met de veertig-
dagentijd 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 uit de vastenscheurbundel", of
gewoon een Onze Vader, en daarna een kruis-
teken. Smakelijk.

Ook hutsepot op zondag
De hutsepotavond van de Noomtjes op zater-
dag 12 februari vanaf 19.30 u. in zaal Sint-
Elooi krijgt er een hutsepotmiddag bij op zon-
dagmiddag 13 februari vanaf 12 u. De prijs
bedraagt 250 fr. en indien mogelijk vooraf
inschrijven op het tel.nr. 057/30.04.83 (Sint-
Elooi). We bestellen ook aan huis!

K.S.J. Proven
Zaterdag is er voor sloebers, kastaars en jim-
mers een gewone aktiviteit van 13.30 u. tot
16.30 u. De sloebers mogen enkele gezel-
schapsspelen meebrengen. Leiding komt
samen op vrijdag om 18 u.

Een steuntje voor Els
Op zaterdag 9 april gaat in Roesbrugge voor
de elfde keer de Lentefeeverkiezing door. Els
Devooght uit Proven heeft haar kandidatuur
gesteld en hoopt op heel wat steuntjes uit het
dorp. Kaarten aan 100 fr.

Vrije Bassischooi Proven
Zaterdag 12 en zondag 13 februari
BEAUVOORDSE PANNEKOEKEN-
KAARTING
in zaal St. Jozef
Inleg: 40 fr. 3 kaarten voor 100 fr.
Maat naar keuze.
Doorlopend enveloppetrekking.
De leerkrachten en de leerlingen van de Vrije
Basisschool Proven nodigen alle Provenaars
uit naar de kaarting van 12 en 13 februari. Wie
wil kaarten, een glaasje drinken, zijn geluk
wagen bij de enveloppetrekking, is van harte
welkom in de zaal Sint-Jozef.
Wij heten u welkom op zaterdag vanaf 19 uur,
op zondag vanaf 10.30 u. en vanaf 17 uur.



PRIESTER VAN DIENST (v. 20 tot 26 feb.)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (I 9-20 feb.) tel. 30.00.72
Veearts Vandenberghe (20 feb.) 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

. areyn ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 18 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Achiel Boury-Borra
Prudenee
Zondag 20 februari - 1e zon. v.d, Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
JO u. Gez. jaarmis v. Albert Wyffels,
echtg. v. Maria Decaesteker
Maandag 21 februari
8 u. H. mis v. overl. fam. (V.T.)
Dinsdag 22 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (V.T.)
Woensdag 23 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, intentie
v.d. gever
Donderdag 24 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 25 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 februari
17 u. Gez. mis v. Maurits Devos-Els-
lander Bertha, vwo vrienden en kennissen.
Zondag 27 februari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. André Top, echtg. V.

Elisabeth Vandenberghe.

In de Heer ontslapen
Martha Desmyttere, d.v. wijlen Arthur en Irma
Folcque, overl, te Proven op dinsdag 15 febr.
'94 in de leeftijd V. 94 j. en die op zaterdag 19
februari om 10 U. te Proven wordt begraven.

Ons
Parochieblad
Proven
23e Jaargang Nr. 7 20 februari 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Geboorte
- Julie Vanmassenhove, d.v. Eric en
Sophie Lefevere, Weggevoerdenstraat 33,
Roesbrugge (geb. te Poperinge op 12
februari '94).
- Niels Veryepe, z.v. Frankyen Sabrina
Croquette, Uilegatstraat 5, Proven (geb. te
Poperinge op 11 februari '94).

Huwelijksaankondiging
Frank Meuleman, Leten 22, Bilzen en An
Joos, Alexisplein 6, Proven.

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

We hebben hier geen
blijvende woonplaats.

Wat is vasten?
Vasten heeft veel te maken

met Broederlijk Delen.

Vastenkalender 1994 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."

"Geef ons heden ons dagelijks brood"
Zo bidden we,
en dat hebben we.
Laat ons dan maar delen.

Verloren gelopen
Grote, volledig zwarte poes, luistert naar
de naam TUUR, in de omgeving van het
Provenplein. Wie hem zou opgemerkt
hebben, kan kontakt opnemen op tel.
057/30.16.05 of op Provenplein 9. Ik wil
hem zelf komen afhalen. Beloning voor
de vinder. Lena

K.S.J. Proven
Zaterdag hebben de sloebers, kastaars en
de jimmers een gewone aktiviteit van
13.30 u. tot 16.30 u. aan ons lokaal.
Vrijdag om 18.30 u. komt de leiding
samen.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 10 februari :
62 deelnemers. 9 wonnen 3 partijen :
Windels R. 348 ; Vandromme A. 312 ;
Delporte M. 306 ; Vienne A. 305 ; Butaye
M. 285 ; Froyman M. 282 ; Thoré E. 254;
Busschaert P. 253 ; Boumaillie I. 207.

Volgende kaarting op donderdag 24 feb.

Hartelijk dank
De jaarlijkse kaarting ten voordele van de
Vrije Basisschool Proven werd opnieuw
een voltreffer. Het is een morele en finan-
ciële steun zoveel ouders en sympathi-
santen te mogen verwelkomen in de zaal
Sint-Jozef.
Langs deze weg danken wij alle aanwezi-
gen die door hun aanwezigheid hun sym-
pathie hebben betoond.
Dank ook aan de vele ''buitenstaanders''
die onze leerlingen een plezier deden
door het kopen van kaarten aan de kinde-
ren die "ten huize" gingen. Onze bijzon-
dere dank nogmaals aan de Proven se han-
delaars die het mogelijk maakten een
reuze-enveloppe trekking te houden.
Wij hopen ook in de toekomst op de steun
van de Provenaars te mogen rekenen en
danken hartelijk, Het schoolteam.

Vraag en antwoord
Ik vroeg eens aan een brave priester :
"Wel, wat doet gij voor uw vasten ?"
Hij antwoordde: "Tijdens de vasten rook
ik geen sigaren van de mijne."

Wil eens nadenken over het woord van
Jezus Christus
In die tijd begaf Jezus zich op weg en er
kwam iemand aanlopen die zich voor
Hem op de knieën wierp en vroeg :
"Goede Meester, wat moet ik doen om
het eeuwig leven te verwerven ?"
Jezus antwoordde: "Ge kent de geboden:
Gij zuIt niet doden,
gij zuIt geen echtbreuk plegen,
gij zult niet stelen,
gij zult niet vals getuigen,
gij zult niemand tekort doen,
eer uw vader en uw moeder".
Hij gaf Hem ten antwoord : "Dat alles
heb ik onderhouden van mijn jeugd af."
Toen keek Jezus hem liefdevol aan en
sprak: ''Eén ding ontbreekt u : ga verkopen
wat ge bezit en geef het aan de armen, daar-
mee zult ge een schat bezitten in de hemel,
en kom dan terug om Mij te volgen."
Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging
hij heen, omdat hij vele goederen bezat.
Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn
leerlingen en zei tot hen: "Hoe moeilijk is
het voor degenen die geld hebben het
Koninkrijk Gods binnen te gaan! Voor een
kameel is het gemakkelijker door het oog
van een naald te gaan dan voor een rijke
man in het koninkrijk Gods te komen."



PRIESTER VAN DIENST (v. 27 feb tot 5 mrt)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (26-27 feb.) tel. 30.15.55
Veearts Vulsteke (27 feb.) tel. 33.41.17
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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 25 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 februari
17 u. Gez. mis v. Maurits Devos-
Elslander Bertha, VWovr. en kenn.
Zondag 27 februari - 2e zon. v.d. Vasten
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. André Top, echtg. V.
Elisabeth Vandenberghe
Maandag 28 februari
8 U. H. mis V. over!. broer en zuster (V)
Dinsdag 1 maart
8 U. H. mis V. over!. ouders (V)
Woensdag 2 maart
8 U. H. mis V. over!. fam. (D.D.)
Donderdag 3 maart
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot
Vrijdag 4 maart
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 maart
14.30 U. P!. Huw.mis V. Frank Meuleman
en An Joos
17 U. i- Gez. 6-wekenmis V. Jacqueline
Meersseman, echtgte. V. Gilbert Vanren-
terghem.
Zondag 6 maart
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Prosper Gheldof-
Verhille Adrienne en over!. dochter

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

Ons
Parochieblad
Proven
23e Jaargang NT. 8 27 februari 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Wat is vasten?
Vasten heeft veel te maken met Broederlijk
Delen.

Wat zegt Jezus Christus tot ons speciaal
in deze veertigdagen tijd ?
Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijk-
heid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij
plaats nemen op zijn troon van glorie.
Alle volken zullen vóór Hem bijeengebracht wor-
den en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals
een herder een scheiding maakt tussen schapen
en bokken. De schapen zal Hij plaatsen aan zijn
rechterhand maar de bokken aan zijn linker.
Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand
zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader,
en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf
de grondvesting der wereld.
Want Ik had honger, en gij hebt Mij te eten
gegeven, ik had dorst, en gij hebt Mij te drin-
ken gegeven.
Ik was vreemdeling, en gij hebt Mij opgeno-
men, Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed,
Ik was ziek, en gij hebt Mij bezocht, Ik was in
de gevangenis, en gij hebt Mij bezocht.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden
en zeggen : Heer, wanneer hebben wij U hon-
gerig gezien en U te eten gegeven of dorstig en
U te drinken gegeven ? En wanneer zagen wij
U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of
naakt en hebben U gekleed ? En wanneer
zagen we U ziek of in de gevangenis en zijn U
komen bezoeken?
De Koning zal hen ten antwoord geven :
Voorwaar, Ik zeg u : al wat gij gedaan hebt
voor een dezer geringsten van mijn broeders
hebt gij voor Mij gedaan.

Data van Plechtige Kommunie met H.
vormsel en 1e Kommunie
- Plechtige Kommunie met H. Vormsel op zon-
dag I mei 1994 om 10.30 U. De vormheer dit
jaar is de Hulpbisschop Mgr. Eugeen Laridon.
- De Eerste Kommunie van de kleinen heeft
plaats op O.L. Heer Hemelvaartdag, dat is op
donderdag 12 mei 1994 om 10.30 U.

Doen hun Pl. Kommunie met Vormsel:
I Dennekin Cindy, Komstraat, Poperinge
2. Desomer Dries, Eekhoute 6, Proven
3. Desomer Fries, Eekhoute 6, Proven
4. Dever Dimitri, Blekerijweg 54, Proven
5. Ostyn Bert, Eekhoute 16, Proven
6. Pecqueux Kevin, B. Mazemanlaan 29, Pro.
7. Peperstraete Sophie, Molendreef 12, Provo
8. Terriere Nelle, Eekhoute 41, Proven
9. Top Tine, Montefoulstraat 4, Proven
10.Vanderhaeghe Bert, Blasiusstr. 83, Kromb.
11.Vandromme Lien, Eekhoute 8, Proven
12.Vanhee Marijn, Hapjesstraat 12, Krombeke
13.Vanhoucke Sofie, Bromstraat 3, Krombeke
14.Verhille Koen, Uilegatstraat 11, Proven
15.Yde Ilse, Blasiusstraat 63, Krombeke
Als er nog leerlingen zijn die elders naar
school gaan en verlangen gevormd te worden
in Proven, dan moeten ze hun naam opgeven
in de pastorie.

Trommelaars gevraagd !
De Harmonie "De Volksvreugd" komt sedert
vorig jaar met een grote groep muzikanten in
keurig uniform op straat.
Op kop van de Harmonie stappen de tromme-
laars. Enkele oud-muzikanten hebben opnieuw
de trommelstok bovengehaald en wensen
onder deskundige leiding te oefenen.
Van deze gelegenheid maken we gebruik om
te starten met een opleiding voor nieuwe
muzikanten. Jongeren met wat ritmisch gevoel
kunnen nu een nieuwe hobby beoefenen! Wie
interesse heeft, kan informatie inwinnen bij
Frans Yde.

Kaartersclub Canada
Deze week vrijdagavond vanaf 18.30 U. kunt
U in herberg Canada terecht voor een eetfes-
tijn met Varkensribbetjes op de grill. Prijs :
300 fr. Reserveren kan op tel. 057/33.44.75.
Deze aktie gaat door ten voordele van de kaar-
tersclub. De leden en het bestuur danken U bij
voorbaat voor uw steun!

K.S.J. Proven
Zaterdag aanstaande: geen K.SJ.-aktiviteit !

Ik luister iedere dag naar de nieuwsbe-
richten
's Morgens om 7 U. naar de radio, 's avonds
om 7.30 U. naar de televisie in woord en beeld,
en ook 's middags lees ik in het dagblad.
Wat een triestig beeld van de situatie in de
wereld. In zovele landen oorlog, geweld, uit-
moording, slachtoffers, honger en sterven.
Dan kom ik tot de conclusie dat wij hier in ons
land nog in 't beste hoekje van de wereld
leven. Geen oorlog en we hebben God zij
gedankt niets tekort.
Maar tot ons zegt Jezus Christus: "Bekeert U".
Wie is Jezus voor mij?
- Jezus is de hongerige, die moet gespijzigd worden.
- Jezus is de dorstige, die moet gelaafd worden.
- Jezus is de naakte, die moet gekleed worden.
- Jezus is de dakloze, die moet beschut worden.
- Jezus is de zieke, die moet genezen worden.
- Jezus is de eenzame, die moet geliefd worden.
- Jezus is de ongewenste, die moet begeerd worden.
- Jezus is de melaatse die moet gewassen worden.
- Jezus is de bedelaar, die uitziet naar een glimlach.
- Jezus is de dronkaard, die wil beluisterd worden.
- Jezus is de gehandicapte, die moet be-
schermd worden.
- Jezus is het kind, dat moet omhelsd worden.
- Jezus is de blintle, die moet geleid worden.
- Jezus is de dove, in wiens plaats wij willen
spreken.
- Jezus is de kreupele met wie wij mogen wandelen.
- Jezus is de drugverslaafde, die moet gehol-
pen worden.
- Jezus is de prostituée, die uit het gevaar moet
bevrijd worden.
- Jezus is de gevangene, die uitziet naar bezoek.
- Jezus is de bejaarde, die moet gediend worden.

(Moeder Theresia, Calcutta)
"Wat gij voor de minsten van de mijnen doet,
zegt Jezus Christus, dat doet gij voor Mij."



PRIESTER VAN DIENST (v. 6 tot 12 maart)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (5-6 maart) tel. 40.01.92
Veearts Busschaert (6 maart) tel. 44.53.63
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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 4 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 maart
10 u. P!. Begrafenis v. Roger Seghers,
echtg. v. Maria Desomer
14.30 u. P!. Huw.mis v. Frank Meuleman
en An Joos
17 u. t- Gez. 6-wekenmis v. Jacqueline
Meersseman, echtgte. v. Gilbert Vanren-
terghem
Zondag 6 maart - 3e zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Gheldof-
Verhille Adrienne en over!. dochter
Maandag 7 maart
8 u. H. mis v. over!. broer en zuster (V)
Dinsdag 8 maart
8 u. H. mis v. over!. ouders (V)
Woensdag 9 maart
8 u. H. mis v. over!. familie (D.D.)
Donderdag 10 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijzon-
dere intentie
Vrijdag 11 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 maart
14.30 u. P!. Huw.mis v. Wim Verdonck
en Regine Vermes
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg.

, v. Maria Deberdt
Zondag 13 maart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps-
Gesquière Irma.

Ons
Parochieblad
.Proven
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In de Heer ontslapen
Roger Seghers, echtg. v. Maria Desomer,
overl. te Poperinge op dinsdag I maart '94 in
de leeftijd van 62 j. en die op zaterdag 5 maart
'94 om 10 u. te Proven wordt begraven.

Wat zegt U?
Schenk ons moed
te blijven bidden,
al staat het water ons
tot aan de lippen!

Jezus spreekt tot ons.
"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 ge zult vrijgesproken worden.
Geeft
en u zal gegeven worden:
een goede, gestampte, geschudde en overlo-
pende maat
zal men u in de schoot storten.
De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken."

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 24 februari : 6
wonnen 3 partijen: Veniere M. 321 ; Vanacker
C. 312; Dequeeker M. 287 ; Vandewynckel F.
285 ; Ryckeboer G. 262 ; Busschaert J. 243.
Volgende kaarting op donderdag 10 maart.

Ingeschreven leerlingen op 1 februari
'94 in onze vrije basisschool Proven-
Krombeke.

Krombeke
Kleuters: 27
Lagere afdeling: 34

Proven
Kleuters: 82
Lagere afdeling: 135

Samengeteld: Kleuters: 109
Lagere afdeling: 169

Totaal aantal leerlingen: 278
Dit aantal telt voor het aantallestijden voor het
schooljaar 1994-1995.

Proficiat
Wanneer er iets slechts gebeurt, spreekt ieder-
een erover. Over iets goeds wordt gezwegen.
"De Kinderen" van de wijk Eekhoute hebben
eens orde op zaken gezet en alles mooi opge-
ruimd bij de bejaardenhuisjes. Wij vinden dit
een prachtig initiatief.
Daarom proficiat.
Als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen wij
misschien op een "propere" wijk leven.
Nogmaals proficiat. De Eekhoutvrienden.

K.S.J. Proven
Samenkomst voor alle leden zaterdag om
13.30 u. aan het lokaal.
Leiding : vergadering op vrijdagavond om
18.30 u.

K.A.V. Proven
K.A.V. Proven organiseert op woensdag 9
maart een naaidemonstratieles.
Een cache-coeur (wikkelbloes) wordt volgens
een duidelijke werkvolgorde in elkaar gezet
door Mevr. Ingrid Ghesquière. U krijgt ook
uitleg rond aankoop van stoffen, materialen en
knipplannen.
Wees erbij op woensdag 9 maart om 19.30 u.
bij Gilberte Dever.

Trommelaars
Op zaterdag 12 maart start de Harmonie "De
Volksvreugd" met een reeks lessen voor trom-
melaars. Alle kandidaten geven hun naam op
bij Frans Yde. We oefenen in de zaal Sint-
Jozef of op de speelplaats van de school van
10 uur tot II uur. De opleiding wordt gegeven
door Robby Dehondt.

Boetiek Topz Proven
De draagbare AKAI radio-cassette-CD die
verbonden was met de eindejaarsaktie bijoux
werd gewonnen door Mej. Cool Chantal,
Krombekestraat 29, 8691 Stavele. Proficiat.

Op 11 maart a.s. stellen wij onze nieuwe
lente- en zomerkollektie '94 voor in onze
MODESHOW. Deze gaat door in zaal
"Gasthof De Kring" te Poperinge. Aanvang
om 20 u. Kaarten in de winkel, Schoonheid-
sinstituut Valerie, Gasthof De Kring of op tel.
057/30.14.84. Welkom.

Voor de pastoor van Proven, Michel
Ollivier, is het jaar 1994 een heel bij-
zonder jaar, namelijk 50 jaar priester,
waarvan 23 jaar pastoor te Proven.
Ik ontving van Mgr. de Bisschop het volgende
briefje:

Brugge, februari 1994.

Goede vriend,

1994 is voor u een zeer speciaal jaar!
U viert immers in de loop van dit jaar de vijf-
tigste verjaardag van uw priesterwijding. Dit
is een reden om de Heer te danken voor uw
roeping en voor de onschatbare genaden in die
vijftig jaar ontvangen.
Deze heuglijke gebeurtenis wil ook ik niet
zomaar laten voorbijgaan. Graag nodig ik u uit
op het bisdom om dit jubileum te vieren,
samen met de hulpbisschop, de vicarissen en
de priesters van uw wijdingsjaar, op woensdag
13 juli 1994.
Ik verwittig u nu reeds, opdat u die dag zou
vrij houden. Later stuur ik u nog een bevesti-
ging van deze uitnodiging en de praktische
schikkingen.
Intussen wens ik u een gelukkig jubeljaar en
verzeker ik u mijn genegen gevoelens.
De Heer zege ne u !

+ Roger Vangheluwe
bisschop van Brugge



PRIESTER VAN DIENST (v. 13 tot 19 maa.)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (12-13 maart) tel. 38.87.55
Veearts Goethals (13 maart) tel. 30.00.67
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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 11 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 maart
10 u. Pl. Begrafenis v. Hubert Bustraen,
echtg. v. Christiane Top
14.30 u. P!. Huw.mis v. Wim Verdonck
en Regine Vermes
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg.
v. Maria Deberdt
Zondag 13 maart - 4' zon v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps-
Gesquière Irma
Maandag 14 maart
8 u. H. mis v. over!. broer en zuster (V)
Dinsdag 15 maart
8 u: H. mis v. overl. echtg. en vader (A.S.)
Woensdag 16 maart
8 u. H. mis v. over!. fam. (D.D.)
Donderdag 17 maart
8 u. H. mis t.e.v. H. Jozef
Vrijdag 18 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 maart - H. Jozef
17 u. Gez. jaarmis v. André Desomer,
echtg. v. Martha Quaghebeur en over!.
familie
Zondag 20 maart - Passiezondag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Flora
Vandenbussche, echtgte. v. Roger Top

O.ns
Parochieblad
Proven
23e Jaargang Nr. 10 13 maart 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

In de Heer ontslapen
Hubert Bustraen, echtg. v. Christiane Top,
overl. te Proven op vrijdag 4 maart '94 in de
leeftijd van 60 j. en die op zaterdag 12 maart
'94 om 10 u. te Proven wordt begraven.

VANAF VANDAAG
DONDERDAG 10 MAART

TOT EN MET
DONDERDAG 17 MAART
OMHALING TEN HUIZE

VOOR
BROEDERLIJK DELEN

Hierin bestaat de liefde
Sommige ouders zeggen : Onze kinderen heb-
ben geen recht tot klagen. Alles wat ze vragen,
proberen we hen in de mate van het mogelijke
te geven : zakgeld, de gewenste videofilms,
kleren. Ze kunnen naar de cinema en achteraf
mogen ze nog eens uit...
We werken er hard voor. Bestaat hierin de
echte liefde? Is het dat wat kinderen verwach-
ten van hun ouders ? Het jaarthema : ZO-
MAAR, HIER EN DAAR, VOOR ELKAAR
roept ons op ook tijd vrij te maken om elkaar
te ontmoeten. Zodat we niet als vreemden
naast elkaar leven.

Waarop heeft ieder mens recht?
Op liefde.

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 broederlijk.
- Haat en onverschilligheid maken meer

slachtoffers dan kanker.

Solidariteit
God, het spijt me
dat ik uw mensen
die Gij zó liefhebt,

onbedacht en koud voorbijga,
ik hoor hen roepen
en ik luister niet,
ik zie hun honger

en toch geef ik niet.. ..

K.S.J. Proven
- Sloebers en kastaars : we spreken zaterdag

om 13.30 u. af in kamavaltenue ! We verkle-
den ons want we vertrekken naar de kinder-
kamavalhappening in Poperinge met een
optreden van papa Chico in zaal Maeke
Blyde. Breng ook 80 fr. mee. We rekenen op
enkele ouders voor het vervoer. We zijn
terug rond 16.30 u.

- Jimmers : geen aktiviteit.
- Leiding: samenkomst vrijdag om 18.30 u. !

Lottospelen
Van maandag 14 maart tot en met woensdag
23 maart in café Sint Elooi gesloten. Maar
men kan in deze periode nog steeds meespelen
met de Lotto. Steek gewoon uw deelnemings-
formulieren in de brievenbus van café Sint
Elooi en er zal gespeeld worden.

Harmonie "De Volksvreugd"
Na ons geslaagd optreden te Oostende ( met
50 muzikanten) en een heerlijke afsluit te
Proven, houden wij op vrijdag II maart
GEEN repetitie.
Voor de kandidaat-trommelaars gaat de eerste
repetitie door op zaterdag 12 maart om JO u.
in de zaal Sint-Jozef.

Zoals verleden jaar
De medewerkers van "Broederlijk Delen"
komen met een omslag bij U ten huize. Als je
zoveel geeft als verleden jaar, dan zal het een
zeer goede omhaling zijn. Ik vraag het U met
het woordje a.U.b. en dank U oprecht.

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 nauwe-
lijks of niets te eten hebben.

Je bent op de verkeerde weg
als je het allemaal onverschillig laat, als je er
niet 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 medemens?
- 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.
M oge God het u lonen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 20 tot 26 maart)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (19-20 maart) tel. 30.03.38
Veearts Vandenberghe (20 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. Desehuttere)
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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 18 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 maart - H. Jozef
17 u .. Gez. jaarmis v. André Desomer
echtg. v. Martha Quaghebeur en overl.
familie
Zondag 20 maart - Passiezondag
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 2< Gez. 6-wekenmis v. Flora Van-
denbussche, echtgte. v. Roger Top
Maandag 21 maart
8 u. H. mis v. bijz. over!. (P.B.)
Dinsdag 22 maart
8 u. H. mis v. bijz. over!. (G)
Woensdag 23 maart
8 u, H. mis t.e.v. St. Antonius
Donderdag 24 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, intentie
v.d. gever
Vrijdag 25 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 maart
17 u. 2< Gez. 6-wekenmis v. Jacqueline
Meersseman, echtgte. v. Gilbert Vanren-
terghem.
Zondag 27 maart - Palmzondag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Zoë Prinzie, wed. v.
Emeric Vanneste vw. geburen, vrienden
en kennissen

Ons ~
Parochieblad
Proven
23e Jaargang Nr. 11 20 maart 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Huwelijksaankondiging
- Daniël Nouwynck, Provenplein 21, Proven
en Ludwina Vanhouteghem, II Julilaan 7,
Beveren-Leie.

- Vincent Dewippe, Blekerijweg 2, Proven en
S.everine Hallosserie, Kruidenstraat 8, Pope-
nnge.

De eerste omhaling ten huize van
"Broederlijk Delen" is voorbij.
De eerste omhaling ten huize is zo goed als
voorbij (nog een paar omslagen moeten nog
binnengebracht worden). Dank aan alle mede-
werkers die ten huize gingen om te bedelen
niet voor zichzelf maar voor de armen. Dank
ook aan alle mensen die gegeven hebben. 't Is
beter te kunnen geven dan te moeten krijgen.
De opbrengst van deze I' omhaling is nog niet
geteld, maar ik hoop dat het goed zal uitvallen.
Wordt volledig meegedeeld in volgend paro-
chieblad. In alle geval dank voor Proven en
proficiat.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van JO maart. 56 deel-
nemers, 6 wonnen 3 partijen: Rommens Y.
433 ; Masschelein M; 392 ; Knockaert M. 381;
Derhille P. 327 ; Vercruyce M. 315 ; Butaye
M. 309. Volgende kaarting op donderdag 24
maart.

K.B.G.
Graag nodigen wij de leden uit op onze Lour-
desnamiddag die doorgaat op dinsdag 22 maart
om 14 u. in zaal St. Elooi.

Nog steeds telt de dekenij Poperinge 25
missionarissen over de wereld verspreid
POPERINGE
- Pater Adrien Buseyne, Scheutist, werkzaam
in Kananga (Zaïre) thans op herstellingsrust
in België

- Pater Jacques Catrycke, Scheutist, werkzaam
in Mbuji-Mayi (Zaïre)

- Pater Mark De Wulf, Witte Pater van Afrika
werkzaam in Gulu (Oeganda) ,

- Pater Willy Delputte, Jezuïet, werkzaam in
Patratoli (India)

- Zuster Cécilia Devloo, Zuster van de Jacht,
werkzaam in Montserrat (W-Indies)

- Zuster Co lette Donche, Zuster van Liefde
St. Amandsberg, werkzaam in Rutenzo
(Rwanda). 0

- Zuster Lieve Gouwy, Zuster van Maria
Pittem, werkzaam in Kinshasa (Zaïre).

- Pater Eric Ingelaere, Scheutist, werkzaam in
Cordon (Filippijnen)

- Pater Hugo Pareyn, Saleziaan van Don
Bosco, werkzaam in Kigali (Rwanda)

- Zuster Frieda Platteau, Zuster van Liefde
Heule, werkzaam in Pietersburg (N Trans-
vaal) .

- Pater Willy Vermeire, Paters H. Harten,
werkzaam in Kananga (Zaïre)

PROVEN-KROMBEKE
- Zuster Rosa Marchand, Zuster van de Jacht,
werkzaam in Tapei (Taiwan)

- Zuster Lut. Feryn, Zuster van Liefde Heule
werkzaam in Kananga (Zaïre) ,

- Pater Eric Maes, Scheutist, werkzaam in
Gemena (Zaïre)

- Zuster Alma Soenen, Zuster van de Jacht,
werkzaam in Kinshasa (Zaïre)

RENINGELST
- Zuster MareelIa Spenninek, O.L.Vrouw ten
Bunderen, werkzaam in Basankusa (Zaïre)

- Zuster Hilda Verdonek, Zuster van de Jacht,
werkzaam in Roseau (Dominica)

WESTOUTER
- Zuster Martha Ballieu, Zuster van Liefde
Heule, werkzaam in Warmbad (N. Trans-
vaal)

WIJTSCHATE
- Priester Etienne Alliet, werkzaam in San
Salvador (EI Salvador)

- Pater H. Gesquière, Lazarist, werkzaam in
Mbandaka (Zaïre)

- Zuster Paula Taffin, Zuster van Liefde
Heule, werkzaam in Pietersburg (N. Trans-
vaal)

OOSTVLETEREN
- Pater Roger Dejonckheere, Scheutist, werk-
zaam in Kananga (Zaïre)

- Pater Germain Louwagie, Scheutist, werk-
zaam in Mexico

- Zuster Brigitte Pauwelijn, Zuster van Maria
Pittem, werkzaam in Kinshasa (Zaïre)

KEMMEL
- Pater José Delporte, Saleziaan van Don
Boseo, werkzaam in Paraguay

K.S.J. Proven
- Sloebers en kastaars : gewone aktiviteit
zaterdag aanstaande van 13.30 u. tot 16.30 u.
in het lokaal.

- Jimmers : we gaan ons lokaal verder versie-
ren. Breng het nodige mee!

- Leiding: vrijdag om 18.30 u. samenkomst!

Modeshow bij Francine
Op zondag 27 maart om 14.30 u. in zaal 't Ro-
ze~hof te Proven. Kaarten te verkrijgen bij
COiffure Ronny en Huis Francine.

Klare wijn
Op woensdag 23 maart 1994 nodigt K.A.V.
Proven haar leden uit op een wijninformatie-
en degustatieavond om 19.30 u. bij Gilberte
Dever. Welke wijn bij welke gerechten serve-
ren? Wat is de ideale wijn temperatuur ? Hoe
best wijn bewaren en nog veel andere vragen
worden die avond beantwoord door wijnhan-
del Lecluse uit Wijtschate. En natuurlijk wordt
er ook geproefd.

Laat me luisteren
met mijn oren

maar leer me ook luisteren
met mijn hart.



PRIESTER VAN DIENST (v. 27 ma tot 2 apr)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (26-27 maart) tel. 40.00.20
Veearts Vulsteke (27 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.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter.jel, 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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 25 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 maart
17 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Jacqueline
Meersseman, echtgte. v. Gilbert Van-
renterghem
Zondag 27 maart - Palmzondag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Zoë Prinzie, wed. v.
Emeric Vanneste vw. geburen, vrienden
en kennissen
Maandag 28 maart
8 u. H. mis v. overl. ouders
Dinsdag 29 maart
8 u. H. mis v. bijz. overl. (A.T.)
Woensdag 30 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot (gev.)
Donderdag 31 maart - Witte Donderdag
18 u. BiechtgeJegenheid (I biechtvader)
19u. Dienst van Witte Donderdag en aan-
bidding tot 20.30 u.
Vrijdag 1april - Goede Vrijdag
15u. Sterfdag en sterfuur v. J. Christus.
Laten we de kruisweg gaan.
18u. BiechtgeJegenheid (I biechtvader)
19 u. Dienst v. Goede Vrijdag en kruis-
verering (met bloempje)
Zaterdag 2 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18u. Biechtgelegenheid (2 biechtvaders)
10 u. Verzoeningsviering of biechtviering
met H. mis en Paaskommunie

Ons
ParochÏeblad
Proven
23e Jaargang Nr. 12 27 maart 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Zondag 3 april
8 u. Gez. mis V.d.Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille-
Demolder Ida.

Huwelijksaankondiging
Pascal Verstraete, Uilegatstraat 2, Proven en
Carline Demeulenaere, St. Pieterstraat, Wes-
touter.

Opbrengst van de eerste omhaling van
"Broederlijk Delen" ten huize
De omhaling bracht de grote som op van 91.675
fr. Dat is merkelijk meer dan verleden jaar. De
mensen in Proven hebben meer gegeven. Dat
komt, meen ik, omdat ze, om zo te zeggen,
dagelijks op de televisie de beelden zien van
vluchtelingen, zieken, hongerigen, armen en
vervolgden. Het raakt ons en we geven. We wil-
len helpen.
Mij blijft de plicht alle gevers te bedanken en
in het bijzonder ook alle medewerkers die
rondgegaan zijn.

Michel Ollivier, pastoor

Om goed te onthouden
De zaterdag vóór Pasen zijn er hier noch elders
in de kerken voorafgaande avondmissen. .
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
Ik heb mij al geheel mijn leven lang als een
mens gevoeld : "Ik ben maar een mens" met
fouten en gebreken en zondigheid!
Ik heb behoefte aan vergiffenis : "Heer, wees
mij zondaar genadig".
Ik doe ook mee aan de verzoeningsviering de
zaterdagavond vóór Pasen.

Pastoor van Proven, Mich. Ollivier

ALS IK ER NIET MEER TOE KOM
MIJN ZONDEN PERSOONLIJK

TE BELIJDEN
IN DE BIECHTSTOEL,
LAAT ME DAN TOCH
TENMINSTE GRIJPEN

NAAR DE VERZOENINGSVIERING.

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

GOD,
WEES MIJ

ZONDAAR GENADIG.

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!

ZONDAG:PALMZONDAG
27 MAART

VÓÓR DE HOOGMIS:
PALMWIJDING

In de Goede Week
wordt de H. Kommunie thuis gedragen naar
zieken en bejaarden.

De vormelingen - Pl. Kommunikanten
helpen mee bij het verzorgen van de verzoe-
ningsviering de zaterdagavond vóór Pasen te
19 u. in de kerk.

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.

Harmonie "De Volksvreugd"
Nog 4 repetities scheiden ons van het Len-
teconcert op 17 april om 17 u. in de Sint-
Victorkerk.
Daarom voor deze week nog even herinneren:
- vrijdag om 19 u. herhaling voor de jeugd
- vrijdag om 20 u. herhaling voor de harmonie
- zaterdag om 10 u. repeteren de trommelaars
- zaterdag om 18 u. bijzondere herhaling voor
de slagwerkers.
Het bestuur hoopt op een grote aanwezigheid
van gemotiveerde muzikanten!!

K.S.J. Proven
Op zaterdag 26 maart is er gewone aktiviteit
voor sloebers en kastaars van 13.30 u. tot
16.30 u. Geen aktiviteit voor de jimmers en
geen samenkomst voor de I~iding vrijdag.

Sinksenkermis : kermisaffiche
Verenigingen en herbergiers die met Sink-
senkermis een aktiviteit organiseren, gelieven
dit schriftelijk mede te delen aan de secretaris
van het feestcomité, Kris Rosseeuw, en dit
vóór 5 april.

Modeshow bij Francine
Zondag 27 maart vanaf 14.30 u. in zaal" 't
Rozenhof".
Kaarten te verkrijgen bij Coiffure Ronny en in
de Cera.
De winkel is gesloten vanaf donderdag 24
maart tot en met zondag 27 maart.



PRIESTER VAN DIENST (v. 3 tot 9 april)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (2-3 april) tel. 30.06.37
Dokt. Vandercruysse (4 april) tel. 30.06.47
Veearts Goethals (3 april) tel. 30.00.67
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. 333.020 - 300.325

Donderdag 31 maart - Witte Donderdag
18 u. Biechtgelegenheid (1 biechtvader)
19 u. Dienst v. Witte Donderdag en aan-
bidding tot 20.30 u.
Vrijdag 1 april - Goede Vrijdag
15 u. Sterfdag en sterfuur v. J. Christus.
Laten we de kruisweg gaan.
18 u. Biechtgelegenheid (1 biechtvader)
19 u. Dienst v. Goede Vrijdag en Kruis-
verering (met bloempje)
Zaterdag 2 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biechtgelegenheid (2 biechtvaders)
19 u. Verzoeningsviering of biechtviering
met H. Mis en Paaskommunie
Zondag 3 april - Pasen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille-
Demolder Ida
Maandag 4 april
10 u. Gez. jaarmis v. Sylvain Lefebvre en
over!. familie
Dinsdag 5 april
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
Woensdag 6 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Donderdag 7 april
8 u. H. mis v. over!. broer
Vrijdag 8 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 april
17 u. 3< Gez. 6-wekenmis v. Jacqueline
Meersseman, echtgte. v. Gilbert Vanren-
terghem

Ons
Parochieblad
Proven
23e Jaargang Nr. 13 3 april 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Zondag 10 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Karel Delanote,
wedn. v. Hélène Nollet en v. Felicie De-
pouvre.

Huwelijksaankondiging
Luc Delanote, Couthoflaan 23, Proven en
Isabelle Decroos, Houternstraat I, Leisele.

Opendeurweekend "Doe Het Zelf en
Drankcenter Devos" , Couthoflaan 7b
Paaszaterdag 2 april: 9-12 u. en 13-18 u.
Paaszondag 3 april: 10-12 u. en 14-18 u.
Paasmaandag 4 april: 10-12 u. en 13-19 u.
Allerlei promoties in Drankcenter + Doe Het Zelf.
Degustatie van porto van 't vat.
Iedere bezoeker wordt verrast met een drankje.

Open Tuindagen "Au Petit Jardin",
Couthoflaan 32, tel. 057/33.39.63
Vanaf Paaszaterdag 2 april tot en met zondag
10 april 1994.
We zouden het fijn vinden u te mogen ontmoe-
ten op onze open deurdagen in het tuincenter
"Au Petit Jardin" te Proven.
Meernog;-wij geven 10 % -korring op al uw
aankopen tijdens deze week, daarbij nog een
extra geschenkje vanaf 500 fr.
Breng gerust uw vrienden mee.

Paaskommunie ten huize
In deze dagen wordt de paaskommunie gedra-
gen naar zieken en bejaarden ten huize.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 24 maart. 73 deel-
nemers, 11 wonnen 3 partijen: Dequeeker M.
341 ; Lejeune A. 328 ; Deraeve M; 320; Bu-
taye M. 304 ; Meulenaere A. 302 ; Cockelaere
M. 282 ; Sticker L. 257 ; Busschaert J. 243 ;
Masschelein M. 241 ; Delbaere R. 220; Berten
G. 209. Volgende kaarting op don. 14 april.

K.S.J. Proven
Zaterdag 2 april is er geen aktiviteit voor de
sloebers en kastaars.
Enkel de jimmers spreken af om 13.30 u. aan
het lokaal.
Samenkomst voor de leiding op vrijdagavond
om 18.30 u.

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

Alle kinderen blij maken
met een mooi paasgeschenk uitgedeeld in de
kerk op zaterdagavond na de verzoeningsvie-
ring en op Pasen zelf na de hoogmis. Iedereen
krijgt een groot paasei, alle kleutertjes en ook
alle jongens en meisjes van de lagere afdeling.

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

ve 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.
Wees a.U.b. bij deze tweede omhaling even
mild als verleden jaar. Dan wordt uw gift een
kostbaar geschenk voor de armsten der
wereld. Moge God uw mildheid lonen. Uw
linkerhand moet niet weten wat uw rechter-
hand geeft. Bij voorbaat mijn oprechte dank.

GEMEENTELIJK NIEUWS
Slecht voorbeeld van kunstbeoefening
in het socio-cultureel centrum!
Jeugdige "kunstenaars" waren op zaterdagna-
middag 26 maart 1994 aktief in het socio-cul-
tureel centrum op het Provenplein (vroegere
gemeenteschool).
Vrijetijdsbesteding: alle buitenmuren en deu-
ren van het socio-cultureel centrum met krijt
beschrijven. Het resultaat mag gezien worden:
één vuile troep!!
Voor de toekomst zal een tweede schrijfbeurt
minder prettige gevolgen hebben: de rekening
voor herstel en onderhoud zal aan de betrok-
kenen opgestuurd worden.
Tenslotte nog dit: binnenkort (onmiddellijk
voor of na het bouwverlot) starten de bouw-
werken van het nieuw ontmoetingscentrum in
Proven. Kostprijs : 13 miljoen fr. gemeen-
schapsgeld. Het zou goed zijn dat de jongeren
die geregeld aktief zijn in de omgeving van
het socio-cultureel centrum zich nu reeds
bezinnen over en het oefenen in enkele ele-
mentaire gedragsregels : "Hoe leer ik iemand
anders goed respecteren, en hoe kan ik een
positieve bijdrage leveren aan de Provense
gemeenschap ?"

VERZOENINGSVIERING
PAASZATERDAGA VOND TE 19 U.

o GOD,
WEES MIJ ZONDAAR GENADIG.

Honger lijden
Is voortdurend honger hebben en die honger
niet kunnen stillen. Dit is het geval voor zove-
le mensen en kinderen in onze wereld.

E.H. Joris Vancompernolle
Leraar in het V.T.1. te Poperinge komt helpen
aan de verzoeningsviering te Proven zaterdag-
avond vóór Pasen te 19 u.

Bedanking
De brandweer wil langs deze weg iedereen
bedanken die op een of andere manier de kaar-
ting heeft gesteund. Uitslag van de schatting:
de hesp woog 4,070 kg en werd gewonnen
door E. Bisschop uit Roesbrugge.



PRIESTER VAN DIENST (v. 10 tot 16 april)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (9-10 april) tel. 38.82.71
Veearts Busschaert (10 april) 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), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

. BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 8 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
10 u. Pl. Begrafenis v. Luc Kerckhof, z.v.
wijlen Henri en Margriet Viane
Zaterdag 9 april
17 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Jacqueline
Meersseman, echtgte. v. Gilbert Vanren-
terghem
Zondag 10 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Karel Delanote,
wedn. v. Hélène Nollet en v. Felicie
Depouvre.
Maandag 11 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Dinsdag 12 april
8 u: H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijzon-
dere intentie
Woensdag 13 april
8 u. H. mis v. over\. ouders
Donderdag 14 april
8 u. H. mis v. over\. echtg. en vader
Vrijdag 15 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 april
17 u. Gez. jaarmis v. Maria Gruwez, echt-
gte. v. Henri Demarey
Zondag 17 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen -
Verhaeghe Madeleine

Ons
ParochÏeblad
Proven
23e Jaargang Nr. 14 10 april 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Tot kind Gods gedoopt
Julie Vanmassenhove, d.V. Eric en Sophie
Lefevere, Weggevoerdenstraat 33, Haringe.

In de Heer ontslapen
Luc Kerckhof, z.v. wijlen Henri en Margriet
Viane, overl. te Proven op vrijdag I april '94 in
de leeftijd van 41 j. en die zaterdag 9 april '94
om 10 u. te Proven wordt begraven.

Een groot succes
Laat mij u eerst herinneren aan de eerste
omhaling voor Broederlijk Delen ten huize.
Deze bracht de mooie som op van 91.675 fr.
De tweede omhaling nu in de kerk met Pasen
bracht de grote som op van 67.225 fr. Dit is
voor een omhaling in de kerk zeer veel.
Totaal dus voor 1994 :
I' omhaling ten huize:
2' omhaling in de kerk:

91.675,-
67.225,-

Samen: 158.900,-
Ik meen dat we zouden kunnen zeggen :
Proven boven. Ik ben U zeer dankbaar voor
alle gevers, en voor alle milde gevers en ook
aan alle medewerkers. -

Kleine lieve hondejongen
Te bekomen op Eekhoute.

Dekenale gebedsavond Roepingen
Te Poperinge St.-Bertinuskerk op dinsdag 19
april om 20 u.
Met velen in ons bisdom bidden wij die avond
om jonge mensen die een grote droom durven
koesteren en Gods droom over hun leven wil-
len realiseren. Jonge mensen die naar het voor-
beeld van Pater Damiaan heel hun leven wil-
len wijden aan God en de mensen als priester,
diaken, zuster, broeder, Godgewijde leek, hier
of in de missielanden.
Kom en bid met ons mee.

Paasklanken 111 :
Lenteconcert 11 De Volksvreugd 11

Op zondag 17 april nodig onze muziekvereni-
ging u en uw familie uit op haar jaarlijks lente-
concert.
Het concert start met het optreden van de
jeugdband onder de leiding van dirigent Frank
Markey. Vervolgens komt de harmonie De
Volksvreugd aan de beurt. Op het programma
staat onder andere het nummer Mini Midi Maxi
van Jos Moerenhout. Dit stuk werd vooropge-
steld tot opname van onze vereniging in de
provinciale voorbereidende afdeling. Een des-
kundige jury gaat dit nummer dan ook speciaal
beoordelen. Het optreden wordt afgerond met
Marche du Souvenir, een mars met klaroenen
en tamboers.
Het bestuur en de muzikanten van De
Volksvreugd zouden uw aanwezigheid ten
zeerste op prijs stellen. Het lenteconcert gaat

door op zondag 17 april om 17 uur in de kerk
Sint-Victor te Proven. De inkom bedraagt 100
fr. (kinderen beneden 12 jaar zijn gratis wel-
kom).

Priesters-jubilarissen 1994
50 jaar priester
Gouden priesterjubileum
23 januari 1944
- Millet Charles, Ere-aalm.

Gen. Lemanlaan 67, 8310 Assebroek
16 april 1944

Baert Antoon, Past. Emerit.
Rode Bergstraat 32113, 8954 Westouter

- Colpaert Adrien, Cur 8,
rue de I'église 8, 7782 Ploegsteert

- Decapmaker Marcel, Hulppr.,
Dorpsplein 2, 8840 Oostnieuwkerke

- Deleye Maurits, Hulppr.
P. Schmitzstraat 3, 8670 Oostduinkerke

- Doom Michiel, Past. emerit.
Schutterstraat 32, 8800 Roeselare

- Dugardyn Robert, Pastoor
Pastoriestraat 11, 8377 Houthave

- Lambelin Frans, Aalm. "Onze Kinderen",
Klokkeputstraat 95, 8800 Roeselare

- Leuridan Joris, Aalm. Zrs. O.L.V. Bijstand,
Burg. Pyckestraat 50, 8500 Kortrijk

- Maeckelberghe Michel, Aalm. Rustoord
''Ten Hove", Handelstraat 37, 8800 Roese-
lare

- Maes Albert, Aalm. Rustoord,
Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem

- Ollivier Michel, past.
Alexisplein 16, Proven

- Sabbe Daniël, priester emerit.,
de Beriotstraat 27, 3000 Leuven

- Tuytens Jaak, past. emerit.
Hoefijzerl. 170 2/ I, 8000 Brugge

- Vandecasteele Richard, past.
Willem De RooI. 98, 8620 Nieuwpoort

- Vankeirsbilck Marcel, past. emerit. St. Jans-
hosp., Steenakker 30,8940 Wervik

- Vanoverschelde Jozef, past. St.-Niklaas
G. de Stuerstraat 25,8900 Ieper

- Vanpoucke Gerard, kapelaan emerit.,
St.-Jozefsdreef 5, 8020 Oostkamp

- Zwaenepoel Ignace, dir. emerit.
Victor Gilsoulweg 1,8620 Nieuwpoort

23 december 1994
- Ghys Edmond, Dioc. Aalm. Gulden

Leeftijd, Vesting straat 71/22 app. 85, 8310
Assebroek

- Lodrioor Jozef, Rijksinsp. Godsd. Emerit.
Kasteelstraat 129,8800 Rumbeke

- Nollet Pedro, past. emerit.
Nieuwe Gentweg 81/6, 8000 Brugge

- Suartier Daniël, Aartsdiaken: Vice-Off,
Nijverheidsstraat 14,8770 Ingelmunster

- Steen André, past. emerit.,
L. Bauwensplein 10/6,8400 Oostende

- Vanden Bulcke Herman, Nat. Hoofdaalm.
emerit., B. Ruzettel. 76822, 8310 Asse-
broek



PRIESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 april)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (16-17 april) tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe (17 april) 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. 30.03.54

---..E. Deschrevel (ook pedicure), teL40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 15 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 april
17 u. Gez. jaarmis v. Maria Gruwez, echt-
gte. v. Henri Desmarey
Zondag 17 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen-
Verhaege Madeleine
Maandag 18 april
8 u. H. mis v. over!. fam.
Dinsdag 19 april
8 u. H. mis v. over!. fam. (V.M.)
Woensdag 20 april
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Voorzienigheid
Donderdag 21 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. kapel, Uile-
gatstraat
Vrijdag 22 april
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (H.P.)
Zaterdag 23 april
17 u. Gez. jaarmis v. Madeleine Meersse-
man, echtgte. v. Maurice Malbrancke
Zondag 24 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. dankmis v. groep SO-jarigen

PROFICIAT !!!
Op 16 april 1994 is het vijftig jaar geleden dat onze
pastoor E.H. Ollivier tot priester werd gewijd.
Dit is voor de parochiegemeenschap van
Proven een bijzondere gebeurtenis die niet
ongemerkt kan voorbijgaan.
Het feit alleen al dat een nog dienstdoende pries-
ter op zijn eigen parochie zijn gouden priester-
jubileum kan vieren is zeer uitzonderlijk.
Er is dan ook besloten dat 50 jaar priester-zijn op
een gepaste wijze te vieren. De precieze datum

Ons
Parochieblad
Proven
23e Jaargang Nr. 15 17 april 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

wordt langs het parochieblad kenbaar gemaakt.
Wij wensen onze pastoor langs deze weg
alvast van harte proficiat!!

De leden van de kerkfabriek
(Dit artikel en blz. 2-3-4 worden gepubliceerd
buiten weten van onze pastoor.)

Geboorte
Niels Dekervel, z.v. Bart en Ilse Saint-
Germain, Couthotlaan 13, Proven (geb. te
Poperinge op 10 april '94).

Een bijzondere grote dag om dankbaar
te zijn.
Zaterdag aanstaande 16 april 1994 is het juist 50
jaar geleden, dag op dag, 16 april 1944, dat de
pastoor van Proven, Michel Ollivier van
Bulskamp, priester werd gewijd te Brugge door
Monseigneur Lamirey, bisschop van Brugge.
Vier dagen lager volgde dan op 20 april 1994
mijn plechtige Eeremis in mijn parochiekerk te
Bulskamp.
Op die plechtige Eeremis heb ik dan het hierna
volgende herinneringsprentje laten uitdelen aan
de offerande:

TOT-DANKB1AR_AAHD~HKEH
aan mijne

HEILIGE

PRIESTER'VIJDING
en aan mlln

PLECHTiGE EEREMIS
BRUGGE BULSKAMP
16 April 1944 20 April 1944

Priester zijn WIS het vurigste verlangen, het
grootste geluk en Oe zalig.te verplichting van mijn
leven. ( H. Aug.)

En toch, ik vreesde en mijn hart WIS met angst
bevlagen, 0 Heer, toen ik uw Item hoorde: •.Gij
zijl Priester In eeuwtghefd.s (Ps. 109)

Heer, uw stem verstond ik en Ik sidderde ... Last
dragen en krank zijn, hoog verheven en nJetig zijn.
111wllrdlgheld en onwaardig zijn I (H. Leo de Or.)

De zegen· van den Almachti~en God dale neder
over mijn geliefde Ouden. zusters en familieleden.
over mijn dorpsgenooten, over mijn dierbare stu-
denten en over allen die mij eentg goed hebben
gedaan.

Michel Olliuier
H. M.rI., Koningin der priesters. bid voor mij.

Dus zaterdag aanstaande 16 april 1994, 50 jaar
priester, dat betekent een gouden priesterjubi-
leum.
God zij gedankt.
Ja, wat moet ik nu doen? Ik mag dit toch niet zo
stilletjes laten voorbijgaan. Dit ware niet wel.
Gans mijn familie immers weet dat nonkel paster
van Proven 50 jaar priester is. En ze verwachten
voorzeker wel dat nonkel paster ze eens zal uit-
nodigen om te trakteren. Ja, goed, maar ze moe-
ten niet peinzen dat ze hier zullen ontvangen
worden met de grootste "chie-chie" of met een
copieuze maaltijd, neen, neen, verre vandaar, ten
anderen, ze weten goed dat nonkel paster daartoe
niet in staat is. Ik dacht eerder aan een democra-
tisch etentje en daarmee zullen ze moeten tevre-
den zijn. Om een voorbeeld te geven van een
democratisch etentje, heb ik gedacht aan: rornat-
tesoepe met bolletjes, en dan nog ê stiksje rowel-

le in groentenkrans met kroketjes. 't Is daar doen
aan en 't valt van nie hoge. En achteraf nog
natuurlijk een stuk taart en ê potje kaffie (Zwarte
Kat). Niet te versmaden hé, ja, voor 'n keer, dat
ze komen eten, d' Olliviers.
Wanneer zal ik dat nu doen met mijn familie?
Ja, ik heb nog geen datum vastgelegd, maar 't zal
waarschijnlijk zijn na de feesten van I'
Kommunie en PI. Kommunie en Vormsel. Dus
op 't laatste van mei of misschien nog liever in 't
begin van juni. We zullen zien!
Beste mensen, ben nu al 23 jaar pastoor te
Proven.
Wanneer gaat de pastoor van Proven nu ophou-
den ? Die vraag werd mij al een paar keer
gesteld. Ik ga daarop klaar antwoorden: ik ga
gehoorzamen aan de Goddelijke Voorzienigheid.
Hij weet dat ik nog liever een tijdje zou willen
voortdoen in Proven, zolang het Hem belieft,
maar ik moet gehoorzamen aan zijn
Voorzienigheid.

K.B. Gepensioneerden
De reis naar Gullegem van woensdag 27 april
gaat niet door. De voorstellingen zijn afgelast
wegens verschillende blessures van de artie-
sten. Daar het nu wat laat is, kunnen we geen
andere reis meer plannen op die datum.
Volgende uitstap is op vrijdag, 27 mei naar
Kortrijk. Meer uitleg daarover later.

Verse kippebillenkaarting
T.v.v. Radio Verbindingsteam op vrijdag 15
april vanaf 19 u., zaterdag 16 april vanaf 19 u.
en zondag 17 april vanaf 18 u. in feestzaal Sint
Elooi. Inleg: 35 fr. Gratis tombola met inschrij-
ving. Winaars elk 2 kippebillen = ± 1/2 kg.
Inrichters : Gruwez Luc en Swynghedauw Marc

K.S.J. Proven
De sloebers, kastaars en jimmers worden
zaterdag 16 april om 13.30 u. verwacht aan
het lokaal voor een gewone aktiviteit.
Samenkomst van de leiding: vrijdag om 18 u.

Lentefee 1994 dankt
Els Devooght dankt iedereen die haar steunde
in de nipte verkiezing tot Lentefee 1994. In
het bijzonder dankt ze alle supporters en ieder-
een die een steun kaart je gekocht heeft.

Verloren
Zwart lederen tasje om fototoestel in te steken,
merk Chinon. Terug te bezorgen in de pastorij.

Paasklanken 111 :
Lenteconcert "De Volksvreugd"
Op zondag 17 april nodigt onze muziekvereni-
ging u en uw familie uit op haar jaarlijks len-
teconcert om 17 u. in de kerk te Proven.
Het concert start met het optreden van de
jeugdband onder de leiding van dirigent Frank
Markey. Vervolgens komt de harmonie De
Volksvreugd aan de beurt. Op het programma
staat onder andere het nummer Mini Midi
Maxi van Jos Moerenhout. Dit stuk werd
vooropgesteld tot opname van onze vereniging
in de provinciale voorbereidende afdeling.
Een deskundige jury gaat dit nummer dan ook
speciaal beoordelen. Het optreden wordt afge-
rond met Marche du Souvernir, een mars met
klaroenen en tamboers.



Eén van de merkwaardigste realisaties van de
Provense pastoor E.H. Ollivier is zeker de uit-
gave van een eigen parochieblad.
Ter gelegenheid van het gouden priesterjubi-
leum op 16 april 1994 doen we een greep uit de
artikels die verschenen in de eerste vijf jaar-
gangen uit
"ONS PAROCH1EBLAD PROVEN"

Lectoren 01.01.72
Zondag 2 jan. : Openbaring der Heren:
Avondmis (19 u.): Joël Busschaert
Ochtendmis (8 u.) : Jef Vulsteke
Gemeenschapsmis (10 u.) : Guido Vanderhaeghe

Briefke van uw pastoor 01.01.72
Dierbare Parochianen.
Ik houd er aan U allen bij het begin van het nieu-
we jaar 1972 een "Gelukkig en Zalig Nieuwjaar"
te wensen. Ik wil nu eens doen zoals de kleine
kinderen tegenover hun ouders. ik schrijf U een
Nieuwjaarsbriefje.
Reeds velen onder U hebben nieuwjaarskaartjes
verzonden, ook vandaag nog zullen kaartjes
geschreven worden met mooie wensen. En mor-
gen vooral zullen we de mensen tot elkander
horen zeggen: "Gelukkig Nieuwjaar". Onthoudt
dan dit : het geluk dat gij aan familieleden,
vrienden en kennissen toewenst, moet een men-
selijk, begerenswaardig en duurzaam geluk zijn,
- geen conterfetsel, geen vals geluk dat wel
blinkt, maar zijn verguldsel op korte tijd verliest.
Ik wens U dierbare mensen allemaal een goede
gezondheid, dat is zekerlijk een grote schat. Ik
wens U geluk bij de opvoeding van uw kinderen,
die niet altijd gemakkelijk is in deze tijd van ver-
andering en vernieuwing allerhande en van veel
verwarring vooral. Ik wens U ook meeval in uw
zaken, in uw bedrijf. Mocht U gespaard worden
van werkloosheid en tegenspoed. Ik wens U ver-
betering in de commerce en veel gewin en zelfs
rijkdom, maar als ik er iets mag aan toevoegen:
mocht lLW gezondheid en uw welvaart dan ook in
dienst staan van God en van de medemens. En
zo wens ik U bij het begin van dit nieuwe jaar,
benevens een "gelukkig nieuwjaar" vooral ook
een "zalig nieuwjaar", want het heeft niet veel
zin U een gelukkig jaar toe te wensen, indien
meteen niet gewenst wordt dat het zalig zou zijn.
Velen durven dat woordje zalig er niet meer aan
toevoegen, het klinkt een beetje te devoot. Wie
gelukkig nieuwjaar zegt, en er niet bijwenst, dat
het zalig zou mogen zijn, deze schenkt een snij-
bloem, een bloem zonder wortel, die na een paar
dagen verwelkt. Als het U belieft, beste mensen:
- zoekt uw geluk niet in 1972 waar het niet te
vinden is. Uw pastoor

Naar een kampioenschap 01.01.72
TSC PROVEN - O. WESTROZEBEKE :4-0
Door deze overwinning en mede door het verlies
van de kopploegen komt Proven mede aan de
leiding.
Zondag 2 jan. : Geen voetbal.
Zondag 9 jan. : Vriendschappelijke wedstrijd
Proven - Westouter te 14.30 u.

Biechtgelegenheid 29.01.72
Er is altijd gelegenheid tot biechten:
- in de week: een kwartier vóór de mis
- de zaterdagavond: een half uur vóór de mis
- de zondagmorgen: eveneens vóór de mis.
Neem vooral gebruik van het boetesakrament der
belijdenis met de eerste zondag van de maand ter
gelegenheid van de H. Hartebond. - De gebeds-
kaarten worden U gratis uitgedeeld in de kerk
iedere maand.

Bond der gepensioneerden 29.01.72
Telt nu 124 leden. Is gesticht geweest in de
maand mei 1954 onder het proostschap en lei-
ding van E.H. Maes en begon met 7 leden. In het
jaar 1956 werd er een nieuw bestuur aangesteld
met als voorzitter René Bollangier. Toen werden
61 leden bijgewonnen. Sedert de bond aangeslo-

ten is, zijn er 56 overledenen.

Zaterdagavondmis van 12 feb. 12.02.72
Wordt verzorgd door de V.K.SJ. Het thema van
deze mis is : ouders-jongeren. Veel verdriet zou
bespaard blijven als de ouders grote kinderen als
volwaardig aanzagen met eigen denkbeelden, die
omdat zij een nieuwe generatie vertegenwoordi-
gen, natuurlijk anders zijn dan de hunne. Veel
verdriet zou bespaard blijven als de jongeren wat
meer begrip zouden hebben voor de moeilijkhe-
den en de lasten van de ouders.
De teksten van deze jeugdmis werden samenge-
steld door onze V.K.SJ. Zij kozen voor deze
jeugdmis muziek en liederen aangepast aan hun
stijl en levensritme, waarin zij bidden en zingen
voor méér begrip en vertrouwen tussen ouders
en opgroeiende kinderen.

Muskusratten 26.02.72
Het gemeentebestuur richt een aktie in om geza-
menlijk de muskusratten uit te roeien. Een
oproep wordt gedaan omdat alle landbouwers
hun medewerking zouden verlenen. Diensvol-
gens wordt er gratis vergif-lokaas ter beschik-
king gesteld en af te halen in het bureel van de
veldwachter, elke voormiddag van 8 tot 9 uur.

B.T.W.- Vergadering 11.03.72
De boerengi Ide richt op maandag 13 maart om
20 uur in het Gildelokaal St.-Elooi een bijeen-
komst in, met als onderwerp: De B.T.W. in de
praktijk. Spreker is J. Huyghe van de fiscale
dienst. Nuttige inlichtingen zullen gegeven wor-
den over het invullen der B.T.W.-Iijsten.

Zeer lovenswaardig 18.03.72
Alhoewel wat minder aanwezigen in de H.
Missen van II en 12 maart 11.,om reden van het
barre koude weder, moeten we toch zeggen dat
ons mensen van Proven zeer mild gegeven heb-
ben bij de eerste omhaling voor "Broederlijk
Delen". Men zegt soms "PROVEN BOVEN".
maar er steekt op velerlei gebied veel waarheid
in. Ziehier nu de opbrengst dus bij de eerste
omhaling in de kerk. In de zaterdagavondmis
kwamen we tot de som van 5.653 fr. In de zon-
dagmorgenmis van 8 u. : 4.1 13 fr. en in de hoog-
mis 5.205 fr. Het gesticht met 14 oude mensen
gaf nog 409 fr. Dat is alles samen 15.380 fr.
waarvoor we ons milde gevers hartelijk danken.
Moge God het U lonen.

Chirojeugd - papierslag 25.03.72
Op maandag, dinsdag en woensdag na Pasen
houdt de Chiro-jeugd haar jaarlijkse papierslag.
Als U nu reeds wat papier samenscharrelt en
liefst in pakjes bindt, dan is uw zolder op slag
van heel wat rommel ontlast en de Chiro-jongens
verzamelen op deze wijze wat centjes voor hun
spaarkas. Hartelijk dank bij voorbaat.

Fantastisch nieuws v. "Moeder Noom"
op I april 1972 : "het is absoluut geen aprilvis.
geloof ons, 't is wel fantastisch."
Wat? '" : The Dansant op zijn Moeder Nooms.
Wanneer? : te 20 uur.
Voor wie? voor de jeugd van de Westhoek,
voor alle sympathisanten, voor de leutemakers.
Waar? : Zaal Sint-Elooi, Proven.
Inkom? : 39.90 fr.
Het wordt er echt fantastisch.

Misdienaars - Paasei 01.04.72
De misdienaars zijn die winters, zomers hun best
doen om op tijd in de kerk te zijn en de H. mis te
dienen. Zij doen dat zeer gaarne, en ze doen het
zeer goed. In de week na Pasen doen ze hun ron-
de te lande en op de plaats. Zij zouden zeer
tevreden zijn en dankbaar, als ze van U een paas-
eitje mochten ontvangen.

Dames- Voetbal 08.04.72

Zondag as. 9 april, match Proven-Maldegem te
15 u. Supporters wees allen op post.

Briefke van uw pastoor 15.04.72
Dierbare Parochianen,
Langs het parochieblad doen we vaak een
oproep voor het godsdienstig leven op de
parochie. Ik wil deze week van hier uit 'n dank-
woord sturen naar de velen, ik zou bijna schrij-
ven tot allen uit de parochie, die van Pasen een
heerlijke hoogdag hebben gemaakt.
Op de laatste voorbereidingsdagen, Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake, de
zaterdagavond, was er telkens een schone groep
gelovigen aanwezig, om deze diensten van dicht
te volgen. Ook waren er veel mensen aanwezig
voor de kruiswegoefening op Goede Vrijdag
namiddag.
Paaszondag zelf bracht een overrompeling.-
Gij hebt waarlijk aan de Goede Week en Pasen
inbegrepen de voorrang gegeven.
Ik ben werkelijk zeer gelukkig ook links en
rechts op de parochie te vernemen dat de
Eucharistievieringen met zeer aangepaste
muziek en zang door E.H. Matthijs op band
opgenomen, zeer gewaardeerd worden. Het doet
me zelf deugd dat te vernemen door mensen die
mee zijn met hun tijd. We kunnen er Mijnheer
Matthijs dankbaar voor zijn. Voorwaar op die
manier hadden we mooie paasdagen, en steeds
ook goed verzorgde Eucharistievieringen in de
kerk.

5 Mei 29.04.72
Eerste Vrijdag - biechtgelegenheid voor de
schoolkinderen, 3de en 4de G. jongens en
meisjes, donderdagmorgen kwart vóór 9 u.

27.05.72
Is uw kind in een jeugdbeweging?
Proven telt drie bloeiende jeugdgroeperingen
met samen bijna 300 aangesloten leden. Voor
onze jongens is er de Chiro, voor onze jongens
en meisjes vanaf 17 jaar hebben we de K.LJ. en
voor onze meisjes vanaf 12 jaar en ouder bestaat
er de V .K.SJ. Ouders, denk er eens over na en
moedig uw kinderen aan zich aan te sluiten.

24.06.72
Veloclub - Lovenswaardig initiatief
Uit goede bron werd vernomen dat André
Boussemaere en Gerard Vandromme het initia-
tief hebben opgevat een veloclub althans voor
mannen in te richten in vooruitzicht van defini-
tieve stichting. en dat in navolging van veel gro-
ter gemeenten. Sport en cultuur zijn van grote
waarde. We kunnen alleen maar veel bijval toe-
wensen.

Jeugdmis 22.07.72
Ter herinnering : iedere woensdag en vrijdag
jeugdmis in de parochiekerk te 8 u. Er is geen
kwestie van moeten of ven verplichting, neen,
maar zij die gaarne komen zullen de inspanning
doen om toch te komen. Wellicht zullen enkelen
uit de jeugdbewegingen eens de koppen bij
mekaar steken om zelf eens een jeugdmis in de
week te verzorgen. Waarom niet. Ik geloof in
onze jeugd.

Hernieuwing abonnement 14.10.72
Na 15 oktober krijgt U bezoek voor de hernieu-
wing van het abonnement op het parochieblad.
Ik geloof dat we "Ons Parochieblad Proven"
mogen aanzien als een goede vriend, die weke-
lijks aan huis komt en die veel nieuws weet te
vertellen. De mensen zeggen zelf: "We zijn kon-
tent van het parochieblad. we weten zó van alles
wat er gaande is op de parochie". Zonder twijfel:
het is een interessant parochieblad, nuttig en het
staat ten dienste van de mensen van Proven.
Steunt uw parochieblad.



Vermijd een risico 09.09.72
Een huwelijk zonder degelijke voorbereiding is
een risico. Een goed huwelijk vraagt een goede
voorbereiding. Verstandelijke verloofden volgen
daarom een verloofdencursus.

Een beste indruk 21.10.72
Bij mijn rondgang voor de hernieuwing van het
abonnement op het parochieblad verneem en
ondervind ik twee dingen:
Ten eerste, dat de mensen van Proven tevreden
zijn over ons klein maar nuttig parochieblad. Het
wordt in ieder gezin zeer op prijs gesteld en
gegeerd.
Ten tweede, ik ondervind ook dat de mensen van
Proven mild zijn en gaarne geven voor een aan-
vullende verwarmingsinstallatie in de kerk. Ze
weten immers waarvoor ze geven, en niets blijft
aan de bramen hangen, alles tot de laatste cen-
tiem wordt voor dat belangrijk werk gebruikt.

Warme voeten 28.10.72
Er bestaat een versje dat luidt als volgt:

"houdt buik en voeten warm
en vult matig uwen darm"

Dat is gezondheid zegt men. Daarom hebben we
de goed uitgeklopte en mooi gekuiste tapijten
gelegd in de kerk, om warme voeten te hebben.
Wil plaatsnemen waar de tapijten liggen.

Winterkapel 18.11.72
Mgr. de Bisschop schrijft in een brief, die we
zeer onlangs hebben ontvangen, aan de pastoors:
zorgt er voor, zegt hij, dat de mensen van uw
parochie in een aangename, gezellige en warme
atmosfeer in uw kerk worden ontvangen. Ik hoor
hem dat gaarne zeggen, omdat we juist bezig
zijn met zulke zaken voor de kerk van Proven.
De aanpassing van de verwarmingsinstallatie
komt er zeker.
Maar, wat er ook zeer goed mogelijk is in de
kerk van Proven, dat is, als we twee muurtjes
aThreken in de sakristie, dan komen we tot een
ruimte waarvan we een mooie, warme winterka-
pel zouden kunnen maken, en waarvoor we geen
beroep zullen doen op de steun van de mensen.

Kruisdagen 26.05.73
Maandag 28 mei, dinsdag 29 mei en woensdag
30 mei zijn het de Kruisdagen. Telkens is de H.
mis 's morgens te 8 u. voor de vruchten der aar-
de. We nodigen een afgevaardigde uit ieder
gezin uit tot de H. mis om Gods zegen af te sme-
ken over uw werk, over de vruchten der aarde en
over uw gezin. In Gods zegen is alles gelegen.

Gemeentehuis 02.06.73
Uit goede bron vernemen we dat het Ge-
meentehuis, waar de werken herbegonnen zijn
om te vermoderniseren en op te knappen, tegen
juli e.k. weerom in gebruik zal kunnen genomen
worden.

Gemeentelijk Nieuws 21.07.73
Uit de Gemeenteraadszitting van 13 juli IJ. :
I. Gunstig advies wordt verleend aan de beraad-

slaging van de Kerkraad van 21.6.73, waarbij
aan de firma J. Vandekerckhove te leper, voor
de prijs van 1.129.631 fr. de restauratiewer-
ken aan de parochiale kerk van St.- Victor
worden toegewezen.

2. Gunstig advies wordt verleend aan de beraad-
slaging van de Kerkraad, in zitting van 9 juli
'73, waarbij aan de heer L. Holvoet uit
Wevelgem, de werken tot herstel van oorlog-
schade aan de glasramen der kerk van St.-
Victor, voor de prijs van 456.350 fr. (B.T.W.
exclusief) worden toegewezen.

Helaas voorbij 28.07.73
Een echte Provenaar schrijft: helaas, waar is de
tijd (nog niet zó lang geleden) dat we 's morgens,
reeds in de vroege morgenuren, in ons gazet je
konden kijken en onze briefwisseling nazien.

Helaas voorbij. En nochtans de postboden doen
hun best om zó vlug en zó vroeg mogelijk te
bestellen.

18.08.73
Verbroedering Proven - Obterre (Fr.)
Men vraagt ons dat de voorzitters van iedere
organisatie met hun vlag zouden verzamelen aan
het gemeentehuis op zondag a.s. 19 aug. om 9.45
u. Stoet naar de kerk. Na de hoogmis hulde aan
het monument der gesneuvelden. Er wordt ook
gevraagd de huizen te willen bevlaggen ter gele-
genheid van de Verbroedering Proven-Obterre.

08.09.73
Zwemmen voor onze schoolkinderen
Onze beide scholen voor jongens en meisjes
hebben het initiatief genomen om de leerlingen
van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar zwemlessen
te laten volgen door een bekwame zwem leer-
meester, en met de aanwezigheid ook en de hulp
van onze eigen leerkrachten, juffrouwen en
meesters. De kinderen van Proven mogen in
niets ten achter zijn.

22.09.73
Eerste leerjaar v.d. meisjesschool
Onder toezicht en leiding van de inspectie wordt
in het Iste leerjaar van de meisjesschool (klas
van Zuster Bernadette) gestart met de moderne
wiskunde.
We willen de aandacht van de belanghebbende
ouders erop vestigen, er zich niet over te ver-
wonderen, wanneer hun kinderen niet op de
gebruikelijke manier rekenen, anders in den
beginne althans, nog niet reageren op de gewone
sommetjes die hun ouders hen zouden voorleg-
gen.
We hopen nochtans stellig dat we ook op deze
manier uw kind een degelijke begeleiding in het
rekenen zullen kunnen meegeven.

__ .De.directie.zan de school

20.10.73
Postkantoor Proven - Herinnering.
Open: iedere dag van 9 u. tot 11.30 u.

en van 13 u. tot 14.30 u.
De zaterdag: gesloten.

Briefke van uw pastoor 24.11.73
AUTOLOZE ZONDAG

Dierbare Parochianen,
Zondag IJ. 18 nov. '73 was het een autoloze zon-
dag. Daar kan voor één zondag wel iets prettigs
van gemaakt worden. Paard en koets kwamen in
sommige steden te voorschijn. Maar moesten
vele zulke autoloze zondagen volgen, dan zou
dat voor vele mensen wellicht een zware en lasti-
ge tegenvaller worden. Ja, als mensen en volke-
ren niet overeenkomen zelfs in de verre wereld,
dan delen wij hier in het westen ook al van de
brokken, door beperking van brandstof, en dat is
erg. Mocht het spoedig weer anders worden.
Intussen moeten we niet aarzelen om te bidden
voor de vrede in de wereld.
Autoloze zondag. Sommige parochies hebben de
zaterdag een avond mis bijgevoegd te 5 u. of te
5.30 u. Te Proven hebben we dat niet gedaan,
omdat ik meen dat een vroege mis de zaterdag-
avond alleszins niet past in 't bijzonder voor ons
boeremensen. Zaterdag laatst 17 november
bevatte onze kerk voor de avondmis tegen de
500 mensen (en dat is zeer veel). De zondag zelf
18 november waren iets minder aanwezigen in
de mis van 8 u. Maar alles samengeteld, kwamen
we aan een grotere aanwezigheid, dan de zonda-
gen met auto's.
Laten we maar hopen dat alles spoedig normaal
wordt.

Gemeentelijk Nieuws 07.04.74
Naar aanleiding van een circulaire verschenen in
het Belgisch Staatsblad van 20.2.'74 K.B. van 7
dec. '73, welke in werking treedt op 20.2.'74 die-

nen alle varkensbedrijven, alle varkens die twin-
tig kg of meer lichaamsgewicht hebben en die
meer dan een jaar geleden tegen varkenspest
ingeënt werden, opnieuw te laten inenten.

26.05.74
Sinksen-kermis te Proven

MET AANDACHT LEZEN
TEN BATE

V AN ALLE NERINGDOENERS
ZATERDAG I JUNI
te 20 u. bij M. Sergier : prijskaarting voor de
leden van de spaarkas.
te 20 u. : T-Dansant bij A. Lemahieu met
Discobar "Rosegarden". Inkom vrij.
ZONDAG 2 JUNI
te 9.15 u. : Grote vinkenzetting in " 't Jagershof"
bij R. Devos.
Huldiging door het gemeentebestuur van Cyrille
Descarnps-Ghesquiere en Camiel Devos-Boury,
om hun Gouden Bruiloft.
te 10 u. : Dankmis, waarna ontvangst door het
gemeentebestuur, opgeluisterd door de muziek-
maatschappij.
Internationale voetbalwedstrijden:
te 14.30 u.:
T.S.C. Proven (jeugd) - U.S. Hondschoote (pup.)
te 16 u.:
T.S.C. Proven (sen.) - U.S. Hondschoote (sen.)
te 18 u. : Wandelconcert en Show door de
muziekmaatschappij "De Volksvreugd", en hul-
diging van de jeugdploeg T.S.c. Proven - win-
naars van de wisselbekers in het tornooi van de
Westhoek.
te 19 u. : Laatste kermiskaarting bij Mevr. U.
Savaete.
te 20 u. : Groot bal bij A. Lemahieu met
Discobar "Rosegarden". Inkom vrij.
MAANDAG 3 JUNI
te 9 u. : Plechtig jaargetijde voor de overleden
parochianen.
te 9.15 u. : Vinkenzetting bij A. Lemahieu.
's-Namiddags : Grote-wielerwedstrijd . Kffterium-
van de Westhoek. Inschrijving om 15 u. bij
Mevr. U. Savaete. Vertrek om 16 u. bij A.
Berten. Aankomst bij het gemeentehuis. Prijs-
uitdeling bij M. Dewippe.
te 18 u. : op het plein voor 't Rustoord : Spel
zonder Grenzen, ingericht door "Moeder Noom".
Inschrijving vooraf bij G. Rosseeuw.>
DINSDAG 4 JUNI
te 9 u. : Plechtig Jaargetijde voor de gesneuvelde
soldaten en burgerlijke slachtoffers van beide
oorlogen.
's A vonds : Prijskaarting in de herbergen
"Breda", "De Hopperank" en " 't Boldershof".
Inschrijving in "De Hopperank".
DONDERDAG 6 JUNI
's Avonds : Prijskaarting bij A. Lemahieu.
ZATERDAG 8 JUNI
te 20 u. : Vogelpikwedstrijd Proven- Vlamertinge
bij Gerard Vandromme.
ZONDAG 9 JUNI
te 16 u. : Vinkenzetting bij Cyriel Dever.
ZATERDAG 15 JUNI
te 20 u. : Prachtige Prijsuitdeling van de voetbal-
pronostiek "Rood-Geel" bij Fr. Notredame.

Een goede raad 23.06.74
Dokter, ik ben altijd zo zenuwachtig als ik mijn
examens moet afleggen - wat moet ik doen om
die zenuwachtigheid te overwinnen? - Het ant-
woord van de dokter was: "Om zo weinig moge-
lijk op de zenuwen te zijn, is het best dat men
eerst goed studeert."

Weggewaaid 28.07.74
Onze Nationale Driekleur, toebehorend aan het
Gemeentehuis van Proven, is uit oorzaak van
slechte weersomstandigheden weggewaaid. Wie
de vlag mogelijks terugvindt, kan ze terugbezor-
gen aan de Heer Secretaris op het Gemeentehuis.



Het haantje op de toren 01.09.74
heeft een lengte van 80 cm en is 40 cm hoog. In
de pluimen van de staart staat het volgende
gegraveerd: ''Proven 1803" en "1930 Maurice
Matton - Guillaume Berquin". En dan hoger in
die staart zijn nog andere namen te lezen, waar-
van een moet zijn: "G of C Borrey" en dan een
naam die eindigt op ''Eynde''. Deze laatste
namen zijn moeilijk te ontcijferen. Vrijdag 30
aug. '74 wordt het haantje terug boven het kruis
geplaatst.

Oktober-kermis 13.10.74
(tot maandag inbegrepen)
VRIJDAG II OKTOBER
Grote Prijskaarting bij Georges Buseyne, her-
berg "Hoppe land". 300 fr. vooruit.
ZATERDAG 12 OKTOBER
te 20 u. Prijskaarting bij Maurice Sergier, her-
berg " 't Boldershof" voor de leden van de
Spaarkas.
ZONDAG 13 OKTOBER
te II u. Huldiging door het Gemeentebestuur
van het echtpaar Maurice Legrand-Mortaigne
om hun Gouden Bruiloft.
Wandelconcert en Show door de muziekmaat-
schappij "De Volksvreugd".
te 15 u. Grote Wielerwedstrijd. Inschrijving te
14 u. bij Maurice Sergier. Vertrek te 15 u. bij de
herbergen "Breda" en " Hopperank". Aankomst
bij het Gemeentehuis. Prijsuitdeling bij Albert
Deprey.
vanaf 18 u. Grote Prijskaarting in drie herbergen
van de Marktplaats. Inschrijving bij Gaston
Rosseeuw. Inleg 20 fr. Winnaars 150 fr.
Verliezers 60 fr.
te 19 u. Groot Kernlisbal in " 'Rozenhof" bij
André Lernahieu. Inkom vrij.
MAANDAG 14 OKTOBER
te 15.30 u. Ballonwedstrijd. Gratis één ballon per
kind tot 14 jaar. 1.000 fr. prijzen en reuze teddy-
beren. Uitloting te 17.30 u. bij Cyriel Dever.

Rooien van aardappelen 24.11.74
Om tegemoet te komen aan de netelige toestand
die velen van ons landbouwers ervaren bij het
rooien van hun aardappelen, en dit uit oorzaak
van de overvloedige regens van de laatste
weken, hebben we de volgende aktie en solidair
hulpbetoon willen organiseren: We hebben een
oproep gedaan en doen het nog tot alle studenten
en studentinnen vrijwillig hun naam op te geven
tegen vrijdag (vandaag 22 nov. 74).

Bericht aan de bevolking 29.12.74
Op zondag 29 dec. '74 om 17.30 u. opent het
Jeugdhuis ''Die Croone" officieel zijn deuren.
Iedereen die eens kennis wenst te maken met
deze nieuwe ontmoetingsplaats voor de Proven se
Jeugd, wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd
om efkens binnen te wippen. Je zult er je bezoek
zeker niet beklagen.
P.S. Langs deze weg houden we er ook aan het
gemeentebestuur te danken voor zijn spontane
medewerking.

Briefke van uw pastoor 12.01.75
ENTREE

Dierbare Parochianen,
Het is op zijn minst nuttig, meen ik, onze men-
sen van Proven regelmatig op de hoogte te hou-
den van de werken die aan de kerk binnen en
buiten gaande zijn. In alle geval vordert het nu
vlug. Gelukkig ook dat het weder zacht is. Het
zinkwerk van de slechte goten der kerk is volle-
dig hernieuwd, aldus kan geen water meer door-
sijpelen in de muren. U kunt ook vaststellen dat
de toegang tot de kerk een hele verandering
ondergaat en een verbetering in dien zin dat de
diepte juist vóór het portaal zal uitgewerkt wor-
den in een effen entre, zodat het voor oudere
mensen en voor iedereen zal gemakkelijker zijn
in en uit onze kerk te gaan.
Wat het interieur van onze parochiekerk betreft,

kan ik u meedelen dat deze werken heel spoedig
zullen aanvangen.

Stofwolken 16.03.75
De werken in de kerk zijn zo ver gevorderd dat
we mogen zeggen dat praktisch al het plak afge-
kapt is.
De mensen van Proven kijken nu met nieuwsgie-
righeid naar de muren, en denken en zeggen :
Wat zal dat geworden? - Zullen ze daar entwat
schoons kunnen van maken?
Kenners zeggen nu al : 't zal goed uitvallen, en 't
zal een zeer degelijk, duurzaam en schoon werk
zijn.

29.06.75
Woensdag 25 juni '75 - Historische
datum voor de parochiekerk van Sint-
Victor te Proven.
Het koororgeltje is aangekomen woensdag 11.25
juni '75 in onze parochiekerk. Beschrijving: het
orgeltje is 3,46 m hoog en 1,58 m breed, en is
gebouwd in een gesloten meubel en gemaakt in
eik. Het pijpwerk is samengesteld uit 6 registers

Mensen vragen: hoeveel? 06.07.75
Er zijn mensen die vragen: hoeveel moeten we
eigenlijk geven per jaar om lid te zijn van de St.-
Kristoffelgilde ? Het antwoord is : U zijt daarin
volledig vrij. Die de wijding van zijn voertuig
ernstig en gelovig opneemt, diens bijdrage zal
ook serieus zijn. Ik heb ook al dikwijls mensen
horen zegen: "een ongeluk is zo gauw gebeurd",
en ze voegen er nog gewoonlijk aan toe: "en 'k
zou zelf niet gaarne de oorzaak zijn van een
ongeluk langs de baan voor andere mensen".
Moesten we ieder jaar gespaard zijn van onge-
lukken langs de weg, dan zouden we gaarne 100
fr. geven als lidgeld. Met uw bijdrage zal in de
loop van het jaar voor U persoonlijk een H. mis
worden gelezen.
Bij het binnenkomen in de kerk, zaterdagavond
en zondag aanstaande zal een omslag overhan-
digd worden, waar ge uw bijdrage kunt insteken.
Dank.

Het orgeltje kan spelen 13.07.75
Deze week heeft de orgelbouwer Loncke van
Zarren 336 pijpen, kleine en grote, korte en lan-
ge, fijne en dikke komen steken in ons kooror-
geltje.
Wat een muziek uit zulk een doosje kan komen,
is ongelooflijk. U zult het per gelegenheid wel
eens horen spelen.

Briefke van uw pastoor 10.08.75
NEEM PLAATS WAAR U WIL

Dierbare Parochianen,
Onze kerk is nu totaal van aanschijn veranderd,
in die zin dat het altaar nu naar het midden van
de kerk is verhuisd, staande op een verhoog van
één trede. Dat brengt met zich mee, dat de pries-
ter veel dichter van de mensen is komen te staan
en dat de gelovigen samen rond het altaar des
Heren op een meer intieme manier de
Eucharistieviering kunnen meevolgen.
Dat brengt ook met zich mee. dat de stoelen
anders zullen geplaatst worden in de kerk, met
het gevolg dat de trouwe kerkgangers een andere
plaats zullen kiezen. Dit kan in het begin een
beetje aardig voorkomen, maar na een paar zon-
dagen zult U ervaren dat het interessant en beter
is op die manier de H. mis te volgen.
Neem dus plaats in uw parochiekerk waar U wil,
waar U het verkiest, U zijt volledig vrij. Zit waar
U wilt, en ge zult tevreden zijn over uw keuze.
Intussen krijgen wij een mooie parochiekerk
waar het aangenaam en hartelijk is om samen te
komen en samen te zijn. We gaan ook nog de
andere waardevolle beelden en meubelen terug-
plaatsen, zodat tegen einde september alles op
punt staat en in orde is.
Het ware misschien ook interessant een soort
"gastenboek" in de kerk te leggen, waarin de

parochianen en ook vreemdelingen bij bezoek
vrijelijk hun mening mogen schrijven (goede en
minder goede indrukken) over de kerk van
Proven. Dit zou dan wellicht een interessante
lezing kunnen worden, waaruit voor mij veel te
leren valt.

Gegevendoor Provenaars
gemaakt door Provenaars
voor Provenaars
Nieuwe
kloeke
gemakkelijke
kerk-zit-stoe len.

17.08.75

Briefke van uw pastoor 17.08.75
E.H. André MATTHYS

Dierbare Parochianen,
We wensen onze medepastoor hartelijk proficiat
met zijn schone benoeming tot medepastoor te
Lendelede, en we wensen hem daarbij een
vruchtbaar apostolaat op zijn nieuwe parochie
waar hem veel werk te wachten staat.

Briefke van uw pastoor 02.11.75
DANK ZIJ PROVEN

Dierbare Parochianen,
Dat wij op zondag 9 november '75 om 10 uur
zo'n grote plechtigheid kunnen vieren in onze
gerestaureerde kerk, in aanwezigheid van onze
bisschop, is voor een groot deel te danken aan de
Provenaars zelf, die mij gesteund hebben in dat
groot werk op de een of de andere manier en bij-
zonderlijk ook door uw sympathie.
Op zondag 9 november a.s. om 10 uur zal aan
ieder aanwezige de tekst van de H. mis ter hand
gesteld worden om aldus gemakkelijkter te kun-
nen meebidden en meezingen, waartoe ik U allen
vriendelijk mag uitnodigen.

19.09.76
Het sport- en kultuurcentrum te Pro-
ven komt er.
Het definitief ontwerp werd in zitting van 2 sep-
tember jl. goedgekeurd door de Bestendige
Deputatie van West-Vlaanderen.
De openbare aanbesteding gaat door in de loop
van oktober 1976. Geplande uitvoering der wer-
ken : januari-februari 1977 ; met een uitvoe-
ringstermijn v. 150 werkdagen (7 maanden). De
kostprijs van de werken wordt geraamd op 12
miljoen alles inbegrepen, waarvan 2 miljoen ten
laste van de provincie.

Briefke van uw pastoor 17.10.76
WELK GESCHENK?

Dierbare Parochianen,
In mijn briefje van het vorig parochieblad heb ik
aangekondigd dat ik in ieder gezin gratis een
geschenk wil aanbieden. Het is een kostbaar
geschenk, namelijk een gebedenboekje dat de
naam draagt: "Nader bij U" - Ik wil het zo maar
niet in uw handen stoppen zonder een woordje
voorbereiding. In dat boekje staan gewone,
gemakkelijke gebeden, die vaste gebeden kun-
nen worden voor klein en groot, ook in alle
omstandigheden van het leven. Wie het gebruikt
en leert gebruiken, zal moeten bekennen: inder-
daad, we hebben daar iets aan.
Dierbare mensen van Proven, omdat dit boekje
zo'n grote waarde heeft, zal ik het binnenkort in
ieder gezin aanbieden, in de hoop dat U er zult
gebruik van maken.

Laatste Avonmaal 12.12.76
Dit heeft plaats op donderdag 30 dec. om 20 u.
in de Zaal" 't Rozenhof". Er zijn al veel inschrij-
vingen. Uiterste datum voor inschrijving : 20
dec, op 't Gemeentesecretariaat te Proven. Prijs
175 fr. Menu: Hutsepot, Mazarine en Koffie. Er
komt nog een tussengerecht bij namelijk: "Vrije
Tribune". Dat is : dat iedereen vrijelijk tussen de
gerechten in het woord mag voeren.

(Bijeengelezen door Frans Yde . /0 april /994)



PRIESTER VAN DIENST (v. 24 tot 30 april)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (23-24 april) tel. 30.00.72
Veearts Goethals (24 april) tel. 30.00.67
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.""36Ofj().07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 22 april
8 u. H. mis v. over\. echtg. en vader (H.P.)
Zaterdag 23 april
17 u. Gez. jaarmis v. Madeleine Meersse-
man, echtgte. v. Maurice Malbrancke
Zondag 24 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. dankrnis v. groep 50-jarigen
Maandag 25 april
8 u. H. mis v. over\. fam.
Dinsdag 26 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijzon-
dere intentie
Woensdag 27 april
10 u. P\. Begrafenis v. Leon Alleweireldt,
wedn. v. Irma Hossey.
Donderdag 28 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijzon-
dere intentie
Vrijdag 29 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 april
17 u. Gez. jaarmis v. Maria Bulteel, echt-
gte. v. Camiel Boury
Zondag 1 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. P\. Kommunie met H. Vormsel
voor de vormelingen met hun ouders,
peters en meters en familie.

Ons
Parochieblad
Proven
23e Jaargang Nr. 16 24 april 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonaert

Geboorte
Jordy Maerten, z.v. Jean-Paul en Nancy
Leys, Eekhoute 51, Proven (geb. te
Poperinge op 12 april '94).

- Femke Vandrornme, d.v. Frankie en
Conny Dehondt, Eekhoute 103, Proven
(geb. te Poperinge op 19 april'94).

In de Heer ontslapen
Adrienne Goudenhooft, wed. v. André
Boussemaere, over\. te Poperinge op
donderdag 14 april '94 in de leeftijd v.
86 j. en die op woensdag 20 april '94
om 10 u. te Proven werd begraven.
Leon Alleweireldt, wed. v. Irma Hos-
sey, over\. te Poperinge op maandag 18
april '94 in de leeftijd v. 91 j. en die op
woensdag 27 april '94 om 10 u. te
Proven wordt begraven.

Dankbaar
Ik houd eraan de mensen van Proven te
danken voor de -zeer- vele attenties en
gelukwensen ter gelegenheid van mijn
gouden priesterjubileum.

Michel Ollivier, pastoor

PI. Kommunie en H. Vormsel te Proven
Dit is op zondag 1 mei '94 te 10.30 u. De
vormheer dit jaar is Professor Koenraad
Vanhoutte uit 't Groot Seminarie te
Brugge. Voor de volgende leerlingen:
I. Dennekin Cindy, Komstr., Poperinge
2. Desomer Dries, Eekhoute 6, Proven
3. Desomer Fries, Eekhoute 6, Proven
4. Dever Dimitri, Blekerijweg 54, Proven
5. Ostyn Bert, Eekhoute 16, Proven
6. Pecqueux Kevin, Mazemanlaan 19,

Proven
7. Peperstraete Sophie, Molendreef 12,

Proven
8. Terriere Nelle, Eekhoute 41, Proven
9. Top Tine, Montefoulstraat 4, Proven
10.Vanderhaeghe Bert, Blasiusstraat 83,

Krombeke
11.Vandromme Lien, Eekhoute 8, Proven
12.Vanhee Marijn, Hapjesstraat 12,

Krombeke
13.Vanhoucke Sofie, Bromstraat 3,

Krombeke
14.Verhille Koen, Uilegatstraat 11, Proven
15.Yde Ilse, Blasiusstraat 63, Krombeke.
In volgend parochieblad worden dan
enkele richtlijnen meegedeeld. Vooraf
kunnen we al zeggen dat er onmiddellijk
na de Vormselplechtigheid receptie is in
de zaal Sint-Jozef.

K.S.J. Proven
Zaterdag om 8.20 u. stipt vertrekt een bus
aan ons lokaal richting Tielt voor de
Gouwdag, de spelendag voor sloebers en
kastaars. De sloebers reizen met een
droomschip naar gekke planeten, waar elk
kind zich kan uitleven en eens dingen
doen die je nergens anders kan of mag
doen! De hulpvaardige kastaars belanden
in het land van Eenoog waar er een oog-
plaag woekert.
We spreken af aan ons lokaal 'S MOR-
GENS om 8 U. Wees er tijdig met je pick-
nick voor de middag, 240 fr. en je sjaaltje!
We zijn terug in Proven omstreeks 17.45 u.
Geen aktiviteit voor de jimmers.

Kippebillenkaarting in feestzaal St.-Elooi
Tombola met de inschrijvingskaarten :
004 059 166 179 253 278 321 382
390 436 442 456 516 531 537 570
679 683 756 784 796
Winnaars van de teerlîngbaK:
HESP: Boury Michel, Beveren-IJzer

. SALAMI: Maerten Eudore, Sint Jan ter
Biezen.
De prijzen kunnen afgehaald worden bij
Swynghedauw Marc, Doomstraat 94,
Poperinge tot en met 29 mei 1994. De
inrichters danken alle sympathisanten en
kaarters voor hun steun.

Aanvullende thuiszorg
Hebt U in de verzorging van uw zieke
behoefte aan aflossing om zelf eens op
adem te komen? of ...
Is de hulp die U krijgt van familie, vrien-
den, buren, vrijwilligers en beroepskrach-
ten soms ontoereikend?
Roep dan AANVULLENDE THUIS-
ZORG in.
Vrijwillige medewerkers vullen de be-
staande zorg aan door het bieden van een
zorgende aanwezigheid (ziekenoppas) en
het opnemen van de noodzakelijke taken.
Dit kan tijdens de dag, gedurende de
week of in het weekend, maar ook voor
nachthulp.
Aanvullende Thuiszorg is een thuiszorg-
service georganiseerd door Thuiszorg
Familiezorg W. VI.
Contactpersonen voor Proven:
Devos Rogette, Obterrestraat 71,

te\.057/30.06.20
Ryon Gerard, Obterrestraat 48,

tel. 057/30.04.43.



PRIESTER VAN DIENST (v. I tot 7 mei)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.1 1.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (30 april - I mei) tel. 30.15.55
Veearts Busschaert (J mei) tel. 44.53.63
Apoteek Debruyne - La
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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 29 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 april
17 u. Gez. jaarmis v. Maria Bulteel, echt-
gte. v. Camiel Boury
Zondag 1 mei
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10.30 u. P!. Kommunie met H. Vormsel
voor de vormelingen met hun ouders,
peters en meters en familie
Maandag 2 mei
8 u. H. mis t.e.v. Godd.Vzheid en O.L.V.
V.d. grot
Dinsdag 3 mei
8 u. H. mis v. over!. ouders (V.D.)
Woensdag 4 mei
8 u. H. mis v. over!. echtg. en fam. (P.D.)
Donderdag 5 mei
8 u. H. mis v. bijz. overledene (e.V.)
Vrijdag 6 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 mei
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Jacqueline
Meersseman, echtgte. v. Gilbert Vanren-
terghem
Zondag 8 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Flora
Vandenbussche, echtgte. v. Roger Top.

Tot kind Gods gedoopt
Niels Veryepe, z.v. Frankyen Sabrina
Croquette, Uilegatstraat 5, Proven.
Jens Vanhee, z.v. Rik en Martine Seghers,
Eekhoute 59, Proven.

Ons
Parochieblad
Proven
23e Jaargang Nr. 17 1 mei 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Zondag a.s. 1 mei te 10.30 u.
Pl. Kommunie met H. Vormsel te Proven.
De vormheer dit jaar is Professor
Koenraad Vanhoutte 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
vormelingen, de ouders en de vormsel meter
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 vormsel meter 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 I mei en groeten,

M. Ollivier S. Denecker

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 Prof. K.
Vanhoutte.

Eerste Kommunie 1994
op O.L. Heer Hemelvaart,
donderdag 12 mei te 10.30 u.
voor de volgende leerlingen:
I. Billiau Nathalie, Bromstraat 4, Krombeke
2. Declerck Jeroen, Obterrestr. 49E, Proven
3. Gheldof Stefanie, Uilegatstraat 6, Proven
4. Huyghe Lynn, Haandekotstraat 3, Haringe
5. Lesage Wannes, Schomminkelstr. 8, West.
6. Notebaert Ann, Obterrestraat 73, Proven
7. Overbergh Tina, Eekhoute 97, Proven
8. Pecqueux Candice, Bn. Mazemanln. 29, Pr.
9. RyckeboerPepijn, Viooltjesveld 12, Westo.
10.Soenen Elke, Blokstraat 23, Proven
11.Vandenbroucke Annebel, Couthotln. 46, Pr
12.Vandenbroucke Sophie, Roesbruggestr. 2, Pr.
13.Vandromme Frauke, Eekhoute J03, Proven
14.Vandromme Giljan, Blekerijweg 12, Proven
15.Velghe Liesbeth, Barlebuizestr. 6, Krombeke
16.Veniere Annelies, Provenplein 22, Proven
17.Verhille Klaas, Uilegatstraat 11, Proven
18.Yde Tom, Blasiusstraat 63, Krombeke
19.Deprince Nikita, Zuidstraat 3, Alveringem

Dekenale Bedevaart Oostakker
Donderdag 19 mei, vertrek Poperinge Grote
Markt om 8 u. Terug om 19 u. De bedevaar-
ders worden in hun dorp afgehaald. Prijs: 350
fr. Inschrijven tegen 15 mei bij Mevr.
Dedecker-Struye Francine.
Oostakker : het dichte Lourdes, waar een van
de merkwaardigste wonderbare genezingen is
gebeurd op voorspraak van de Onbevlekte
Ontvangenis: het plotse herstel van het been
van Pieter Derudder uit Jabbeke in 1875.
Dadizele : het grootste Maria-oord van ons
bisdom. De basiliek werd gebouwd in de vori-
ge eeuw, uit dank voor de dogmaverklaring
van Maria Onbevlekt Ontvangen in 1854.
Donderdag 19 mei : een hoogdag van drin-
gend en vertrouwvol gebed tot de Onbevlekte
Maagd en Moeder Gods, Maria.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 14 april. 62 deel-
nemers, 4 wonnen 3 partijen: Mooren M. 323;
Bustraen M. 296 ; Nuttens J. 283 ; Vercruyce
M.237.
Volgende kaarting op donderdag 28 april.

Eekhoute - Proven
Hallo kinderen,
Wellicht hebben jullie ooit al eens winkeltje
gespeeld. Zou je dit eens "echt" willen bele-
ven: kopen en verkopen ???
Zondag 3 juli richten de Eekhoutvrienden een
"KINDER ROMMELMARKT" in.
Heb je op zolder speelgoed, boeken of ja wat
nog staan, die je wil verkopen, grijp dan je kans.
Schrijf zo vlug mogelijk in (vóór 15 mei
liefst) bij Johan Malbrancke, Eekhoute 9 of je
mag je briefje ook indienen bij Meester Frans.
Dit is volledig gratis. De Eekhoutvrienden.

K.S.J.
Zaterdag voor alle leden is er een gewone
aktiviteit van 13.30 u. tot 16.30 u.
Samenkomst van de leiding: vrijdag om 18.30 u.

Sluiting CERA Proven
Het CERA-kantoor zal gesloten zijn op zater-
dagvoormiddag 30 april en maandag 2 mei
wegens het weekend van I mei.

K.V.L.V.-reis
Onze jaarlijkse reis gaat door op dinsdag 31
mei 1994. We vertrekken om 7.15 u.
Koffiestop onderweg.
10 u. Bezoek aan parfumerie Guy Delforge in
Namen.
12 u. Middagmaal.
14 u. Bezoek aan de tuinen van Annevoi met
gids. Koffiepauze.
17 u. Bezoek aan de abdij van Floreffe.
Prijs per persoon: 800 fr. , bus, inkomgelden,
middagmaal, drinkgeld chauffeur inbegrepen.
Inschrijven vóór 24 mei bij Simonne Deprey,
tel. 057/33.43.22.

Gevonden
Langs de Blokweg een stel "Inbus-sleutels".
Terug te bekomen in de pastorie.



PRIESTER VAN DIENST (v. 8 tot 14mei)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (7-8 mei) tel. 40.01.92
Veearts Vulsteke (8 mei) tel. 33.41.17
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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 6 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 mei
17 u. Gez. mis v.d. leden en over!. leden
v.h. Wit-Gele Kruis
ZondagS mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Zoë Prinzie, wed. v.
Emmeric Vanneste vwo geburen, vrienden
en kennissen
Maandag 9 mei - 1· Kruisdag
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Voorzienigheid
Dinsdag 10 mei - 2· Kruisdag
8 u. H. mis v. over!. ouders (V.D.)
Woensdag 11 mei - 3· Kruisdag
17 u. H. mis v.d. vruchten der aarde
Donderdag 12 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 13 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 mei
17 u. Gez. mis v. Roger Seghers, echtg. v.
Maria Desomer vwo de geburen
Zondag 15 mei
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Michel Gruwez,
echtg. V. Maria Fockenoy

Bericht vanwegede leden van de kerkraad
Op zondag 12 juni vieren we op onze parochie
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het gouden priesterjubileum van onze pastoor
E.H. M. Ollivier.
We zouden graag alle Proven se verenigingen
bij dit gebeuren betrekken. Daarom nodigen
we van iedere vereniging een vertegenwoordi-
ger uit om ideeën uit te wisselen.
Afspraak op dinsdag 10 mei om 20 U. stipt in
de zaal Sint-Jozef (school).

Worden uitgenodigd samen met hun
ouders en familie tot de Eerste Kommu-
nie op O.L.H. Hemelvaart op donder-
dag 12 mei '94 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.

Dekenale Bedevaart Oostakker
Donderdag 19 mei
Een volk heeft zijn grote en kleine Mariale hei-
ligdommen waar de mensen alleen of in groep
de Moeder van de Heer zoeken te ontmoeten.
De twee grootste van de beide Vlaanderens
zijn Oostakker en Dadizele. Daar ervaren wij
de uitstraling van haar moederlijke aanwezig-
heid. Daarheen gaan wij op bedevaart op don-
derdag 19 mei. Vorig jaar waren er elf auto-
cars. Het is elk jaar een indrukwekkende
geloofsbeleving : meer dan 500 mensen die
samen naar de Moeder Gods gaan om op haar
voorspraak al de noden en verlangens van hen-
zelf, van hun familie en van de hele Kerk aan
de Heer toe te vertrouwen.
Prijs: 350 fr., vertrek Poperinge om 8 U. Terug
om 19 u, De bedevaarders worden in hun dorp
afgehaald.
Inschrijven tegen 15 mei bij Mevr. Dedecker-
Struye Francine.

DANKT EN VIERT MOEDER
MET EEN BLOEM

BLOEMEN ZIJN
OM MOOI TE ZIJN

MENSEN ZIJN
OM GOED TE ZIJN

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 28 april: 64 deel-

nemers, 6 wonnen 3 partijen : Ganne M. 344 ;
Berten G. 326 ; Deturck J.. 282; Ramon A.
277 ; Gantois A. 243 ; Bustraen M. 234.
Volgende kaarting op vrijdag 13 mei

Fietstochten elke maandag. Hoe meer, hoe lie-
ver. We vertrekken om 14 U. op de markt-
plaats.

ACW
Op donderdag O.L.H. Hemelvaart 12 mei om
19 U. prijskaarting voor de leden bij Gilberte
Dever.

Gevonden
Stel "Inbus-sleutels" langs de Blokweg. Terug
te bekomen bij Rik Ryon, Blokweg 2, Proven.

Eerste Kommunikanten
Verbetering:
Nieuw adres van Deprinee Nikita
Provenplein 54, 8972 Proven.

Harmonie "De Volksvreugd"
Na twee weken onderbreking is er deze week
opnieuw repetitie. Zowel de jeugd als de vol-
wassenen repeteren op de gewone uren. Het
bestuur hoopt alle muzikanten te mogen ver-
welkomen !!

Uitnodiging
LIEFDE IS ...
SAMEN WAARDIG OUD WORDEN
Op 22 mei opent het Rusthuis te Proven voor
de tweede maal haar deuren. Voor velen is een
rusthuis nog steeds een plaats met een zeer
hoge drempel en om te bewijzen dat bejaarden
niet uitgeteld of afgeschreven hoeven te wor-
den, nodigen wij U uit om te genieten van een
zelfgebakken pannekoek of wafel met een
drankje in een gezellige en hartelijke sfeer. De
deuren zijn open vanaf 14.30 u. Tot dan?

Feestcomité: begroting 1994
Verzekering B.A. 3.000,-
Sinksenkermis 16.000,-
(toelagen aan K.SJ. - K.B.G. - Muziek -
Obterrestraat - Wimpelzwaaiers - Kermisstoet)
Oktoberkermis 30.000,-
Caféspelen en ballonwedstrijd 15.000,-
Toelagen (muziek-KBG-Noomtjes) 10.000,-
Drukken kermisaffiche 5.000,-
Sint-Maartensviering 10.000,-
Huldiging van 2 jubilarissen

( 2 X 6.000,-) 12.000,-

71.000,-

De stadstoelage aan het Feestcomité voor een
volledig werkjaar bedraagt 64.845 fr.
Hieruit blijkt duidelijk dat er Financieel geen
bijkomende kermisaktiviteiten kunnen georga-
niseerd worden door het feestcomité.
Dankzij het succes van onze tentoonstellingen
bleven we de vorige jaren uit de rode cijfers ...



PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 mei)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (11-12 mei) tel. 38.87.55
Dokt. Neuville (14-15 mei) tel. 30.03.38
Veearts Vandenberghe (12 mei) tel. 38.81.60
Veearts Goethals (15 mei) tel. 30.02.67
Apoteek Vandewalle(11-12 mei) - Oostvleteren
Apoteek Regheere (14-15 mei) - 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. 333.020 - 300.325

Donderdag 12 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 13 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 mei
17 u. Gez. mis v. Roger Seghers, echtg. v.
Maria Desomer vw. de geburen
Zondag 15 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez,
echtg. v. Maria Fockenoy
Maandag 16 mei
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
Dinsdag 17 mei
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam. (A.M.)
Woensdag 18 mei
8 u. H. mis v. over!. fam. (B.D.)
Donderdag 19 mei
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (A.A.)
Vrijdag 20 mei
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 mei
17 u. Gez. jaarmis v. André Degraeve-
Devos Rachel
Zondag 22 mei - Sinksen
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Lucie Pacco, wed. v.
Georges Vanhoucke, vw. de geburen.
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Morgen donderdag O.H. Hemelvaart
Eerste Kommunie te 10.30 u.
Worden uitgenodigd:
De Eerste Kommunikanten samen met
vader en moeder en familie. Er zijn voor-
behouden 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 afge-
roepen. Dan pas komt het kind op zijn
voorbehouden stoeltje plaatsnemen.
Ook de vaders en moeders hebben een
voorbehouden plaats, onmiddellijk achter
de Eerste Kommunikanten (naam op een
briefje op uw stoel). De overige familiele-
den 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 mede-
werking. Wees a.u.b. op tijd.

Dekena1e Bedevaart Oostakker
Donderdag 19 mei'
Een volk heeft zijn grote en kleine
Mariale heiligdommen waar de mensen
alleen of in groep de Moeder van de Heer
zoeken te ontmoeten. De twee grootste
van de beide Vlaanderens zijn Oostakker
en Dadizele. Daar ervaren wij de uitstra-
ling van haar moederlijke aanwezigheid.
Daarheen gaan wij op bedevaart op donder-
dag 19 mei. Vorig jaar waren er elf auto-
cars. Het is elk jaar een indrukwekkende
geloofsbeleving: meer dan 500 mensen die
samen naar de Moeder Gods gaan om op
haar voorspraak al de noden en verlangens
van henzelf, van hun familie en van de hele
Kerk aan de Heer toe te vertrouwen.
Prijs : 350 fr. , vertrek Poperinge om 8 u.
Terug om 19 u. De bedevaarders worden
in hun dorp afgehaald.
Inschrijven tegen 15 mei bij Mevr.
Dedecker-Struye Francine.

Uitnodiging
LIEFDE IS ...
SAMEN WAARDIG OUD WORDEN
Op 22 mei opent het Rusthuis te Proven
voor de tweede maal haar deuren. Voor
velen is een rusthuis nog steeds een plaats
met een zeer hoge drempel en öm te
bewijzen dat bejaarden niet uitgeteld of
afgeschreven hoeven te worden, nodigen
wij U uit om te genieten van een zelfge-
bakken pannekoek of wafel met een
drankje in een gezellige, hartelijke sfeer.
De deuren zijn open vanaf 14.30 u. Tot
dan?

Causerie
11 Menswaardig Leven tot in de Dood 11

Door de evolutie in onze samenleving, in
de geneeskunde en in de ziekenhuizen,
wordt het menswaardig sterven met de
dag meer bedreigd. Hieraan moet drin-
gend gewerkt worden : als er niets meer
aan de ziekte te doen is, moet alles in het
werk worden gesteld opdat de zieke zijn
leven zo comfortabel en menswaardig
mogelijk kan voleinden en opdat hij
afscheid kan nemen van zijn nabestaan-
den. Met dit doel voor ogen richtte zuster
Leontine in '90 een afdeling palliatieve
zorgen op in het St.-Jansziekenhuis te
Brussel, een afdeling waar therapeutische
hardnekkigheid plaats maakt voor zor-
gend omgaan. Samen met de zieke
bewandelen de verzorgers de paden van
angst, onmacht en verdriet...
Zuster Leontine is arts en was 25 jaar
directeur van de Algemene Kliniek St.-
Jan te Brussel.
Op vrijdag 27 mei om 20 u. geeft zij een
boeiende causerie over haar baanbrekend
werk in zaal Christen Volkshuis (bij P.
Gunst) te Roesbrugge. Davidsfondsleden
betalen 70 fr., niet-leden 100 fr.

Org. : Davidsfpnds-Ilzerweelde

Radio- en T.V.-zaak Raf Lamaire-Baes
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de
grote opendeurdagen in onze toonzaal op
zaterdag 21, zondag 22 en maandag 23
mei, dit met medewerking van Kristof
(koeling- en brandtechnieker) en Anne-
mieke (architect-assistent). Voor iedere
bezoeker is er een gratis drankje. Open
vanaf 9 u. Hartelijk welkom in de Teren-
burgseweg 3, Proven te!. 057/30.01.19.

Kinderrommelmarkt
Zondag 3 juli willen de Eekhoutvrienden
een kinderrommelmarkt inrichten.
Iedereen mag hieraan meedoen, d.W.Z.
allen die bruikbaar speelgoed of boeken
bezitten voor kinderen. Inschrijven liefst
vóór 15 mei bij Johan Malbrancke,
Eekhoute 9, tel. 057/30.08.96.

K.S.J. Proven
Zaterdag 14 mei komen de sloebers, de
kastaars en de jimmers om 13.30 u. samen
aan het lokaal.
Als kermisaktiviteit brengt het Stadspop-
pentheater van Aalst op zaterdag 21 mei
om 14 u. in zaal Sint-Elooi een kinder-
voorstelling. K.SJ.-leden kunnen er gratis
naar toe. Toegang : 80 fr. (200 fr. :
gezinsprijs vanaf 3 kinderen).

-----------------------------------------------------~-------------------------------------



PRIESTER VAN DIENST (v. 22 tot 28 mei)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (21-22 mei) tel. 40.00.20
Dokt. Vandenberghe (23 mei) tel. 30.06.37
Veearts Vulsteke (22 mei) 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 (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 20 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 mei
17 u. Gez. jaarmis v. André Degraeve-
Devos Rachel
Zondag 22 mei - Sinksen-kermis
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Lucie Pacco, wed. v.
Georges Vanhoucke vw. de geburen
Maandag 23 mei
9 u. Dienst v. over!. parochianen en oud-
strijders v. beide wereldoorlogen
Dinsdag 24 mei
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (A.A.)
Woensdag 25 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, examens
Donderdag 26 mei
8 u. H. mis v. over!. ouders en zuster (M.B.)
Vrijdag 27 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 mei
17 u. Gez. mis v. Hubert Bustraen, echtg.
v. Christiane Top
Zondag 29 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniel Descamps-
Deweerdt Paula.

Tot kind Gods gedoopt
Jacintha Pannekoecke, d.v. Marc en Jan-
nick Verbrigghe, Kerselaardreef, Poperinge.
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Uitnodiging
LIEFDE IS...
SAMEN WAARDIG OUD WORDEN
Op 22 mei opent het Rusthuis te Proven
voor de tweede maal haar deuren. Voor
velen is een rusthuis nog steeds een plaats
met een zeer hoge drempel en om te bewij-
zen dat bejaarden niet uitgeteld of afge-
schreven hoeven te worden, nodigen wij U
uit om te genieten van een zelfgebakken
pannekoek of wafel met een drankje in een
gezellige, hartelijke sfeer. De deuren zijn
open vanaf 14.30 u. Tot dan?

Radio- en T.V.-zaak Raf Lamaire-Baes
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de
grote opendeurdagen in onze toonzaal op
zaterdag 21, zondag 22 en maandag 23 mei,
dit met medewerking van Kristof (koeling-
en brandtechnieker) en Annemieke (archi-
tect-assistent). Voor iedere bezoeker is er
een gratis drankje. Open vanaf 9 u. Harte-
lijk welkom in de Terenburgseweg 3, Pro-
ven.tël. US7/30.01 :T9.

Proven - Sinksenkermis 1994
VRIJDAG 20 MEI
17 u. : start van de Fotozoektocht in de
Obterrestraat. Deelname mogelijk tot don-
derdag 26 mei. Inschrijving in café Sint-
Elooi of café Het Rozenhof. Prijsuitdeling
op vrijdag 27 mei om 20 u.

Inr. : het Obterrestraatcornité
21 u. : café De Tramstatie : Optreden van
"Bottled in Belgium"
ZATERDAG 21, ZONDAG 22 EN
MAANDAG 23 MEI
10 - 19 u. : Tentoonstelling van keramiek en
kopersclupturen bij Rik Ryon, Blokweg 2
Opendeurdagen in Electrozaak Lamaire
Raf, Terenburgseweg 3. Gratis drankje aan
iedere bezoeker.
Bolling door den uil op het Provenplein
vóór café Sint- Victor. Bekorting op maan-
dagavond vanaf 19 u.
14 u. : Caféspelen o.a. kikkerspel en water-
spel in café De Tramstatie
ZATERDAG 21 MEI
14 u. : zaal Sint-El ooi : Voorstelling door
het Stadspoppentheater uit Aalst. Inkom:
80 fr. (gezinstarief : 200 fr. vanaf 3 kinde-
ren) Inr. : K.SJ. Proven
ZONDAG 22 MEI
15.30 u. : Wimpelzwaaien door een groep
wimpeliers onder leiding van Johan
Boussery op het Provenplein
16.30 u. : Tweede optreden van de wimpeliers
16.30 u. : Wandelconcert door de plaatse-
lijke harmonie "De Volksvreugd".

MAANDAG 23 MEI
10 u. : Reuze springkasteel bij café Het
Rozenhof. Gratis voor alle kinderen.
17 u. : Reuze barbecue met sangria bij
café Het Rozenhof
DINSDAG 24 MEI
14 u. : Kermisfeest voor de gepensioneer-
den in zaal Sint-Elooi.

KERMISKAARTINGEN (vanaf 19 u.)
Vrijdag 20 mei: café Het Hopland bij Ag-
nès en Antoon
Maandag 23 mei: café Sint- Victor bij Pat-
ricia en Gino
Dinsdag 24 mei: café De Bascule bij Cari-
ne en Guido
Donderdag 26 mei : café Het Rozenhof bij
Maria en Erniel

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 13 mei: 48
deelnemers. 7 wonnen 3 partijen: Veniere
M. 325 ; Meulenaere A. 306 ; Delbaere R.
274 ; Vercruyce M. 246 ; Busschaert 1.
241; Vandaele M. 234 ; Soenen D. 203.
Volgende kaarting is Kermiskaarting op
donderdag 26 mei.

Reis K.B. Gepensioneerden
Op vrijdag 27 mei reis naar Kortrijk. Ver-
trek om 13 u. uit Proven-dorp. Bij aan-
komst koffie. Daarna bezoek vlasmuseum
en Stijn Streuvelsroute met gids. Op de
terugweg belegde boterham voorzien.
Prijs: 500 fr. Inschrijven deze week bij de
bestuursleden of bij Jozef Vanbeveren of
Gerard Ryon.

K.A.V. Proven - Originele desserts
Op dinsdag 24 mei organiseert K.A.V.
Proven een kookdemonstratie : Originele
desserts. Lesgeefster is Sabine Landuyt uit
Oostvleteren. Er worden 3 originele des-
serts klaargemaakt en uiteraard ook
geproefd. Wil bord, bestek en servet mee-
brengen. Het wordt zeker een prettige en
leerrijke avond. Afspraak op donderdag 24
mei om 19.30 u. bij Gilberte Dever.

Poppentheater
Zaterdag 21 mei om 14 u. brengt het
Stadspoppentheater van Aalst een voorstel-
ling in zaal Sint-Elooi. Toegang : 80 fr. ,
gezinsprijs : 200 fr. (K.SJ.-leden gratis).

Pinksteren
Kom, 0 Heilige Geest

Goede Geest
Beziel en begeleid ons door het leven.



PRIESTER VAN DIENST (v. 29 mei tot 4 juni)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (28-29 mei) tel. 30.06.47
Veearts Busschaert (29 mei) tel. 44.53.63
Apoteek Deman - 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), të1.jU.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 27 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 mei
17 u. Gez. mis v. Hubert Bustraen, echtg.
v. Christiane Top
Zondag 29 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniël Descamps-
Deweerdt Paula
Maandag 30 mei
8 u. H .. mis v. overJ. echtg. en vader
Dinsdag 31 mei
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader
(A.A.)
Woensdag 1 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijzon-
dere intentie
Donderdag 2 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, exa-
mens
Vrijdag 3 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 juni
17 u. Gez. mis v.d. leden en overJ. leden
v.h. A.C.W. Proven ter gel. v. Rerum
Novarum
Zondag 5 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
JO u. Gez. mis v. Valère Lebbe-Neuville
Maria en v. Irma Lebbe, d.v. wijlen Jules
en Leonie Blanckaert.
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Geboorte
Kevin Leys, z.v. Carlos en Isabelle
Matthys, Reningsestraat 2, Proven (geb. te
Poperinge op 12 april '94).

Beste mensen van Proven,
Ter gelegenheid van mijn gouden priester-
jubileum, 50 jaar priester 1944-1994,
waarvan 23 jaar pastoor te Proven, van
1971 tot 1994, nodig ik U vriendelijk uit
tot de plechtige dankmis op zondag 12
juni 1994 in de kerk te 10 u. Deze dank-
mis wordt opgedragen door de pastoor
zelf, Michel Ollivier in concelebratie met
Z.E.H. Pol Mol, deken van Poperinge en
Z.E. Pater Eric Maes, missionaris.
Na de dankmis hoop ik U allemaal, 't zij
dat U in de dankmis aanwezig zijt of niet,
ik wil geen onderscheid maken, maar ik
hoop U allemaal te ontmoeten, in welke
straat of wijk U ook woont, op de algeme-
ne receptie in de zaal "Sint-Jozef".
Wat mij op het hart ligt, mag ik U ook wel
2eggell . ik hoor-soms : welk geschenk
kunnen we geven aan de pastoor ter gele-
genheid van zijn 50-jarig priesterjubi-
leum? Daarop wil ik antwoorden: a.u.b.
doe dat niet. Maar als U iets wil geven,
steek dan entwat in een omslag van thuis
uit, plak die toe, en geef uw persoonlijke
omslag af in de omhaling in de kerk tij-
dens de missen in het weekend van 11 en
12 juni '94, of steek uw omslag in de bus
van de pastorie, of geef het hem persoon-
lijk af. Daarmee kan ik dan zelf kopen wat
mij het meest aangenaam is, misschien
een nieuwe hoed, of een vest en een
broek, of een paar nieuwe schoenen en
een plastron. Wat zou ik dan preus ver-
schijnen tussen de mensen. En moest er
nog iets overschieten, dan zou ik het zeer
nuttig kunnen gebruiken, want er werden
serieuze werken uitgevoerd, die nog wel
financieel wegen.
A.u.b., ik wil echter met nadruk zeggen:
U moet zich volledig vrij voelen. Maar in
alle geval zo'n geschenk of zo'n attentie
zou mij ver het meest aangenaam zijn, ten
bate tenslotte van mijzelf en de Proven se
gemeenschap.
Bij voorbaat beste dank voor uw sympa-
thie en tot 12 juni '94,

Michel Ollivier, pastoor.

K.S.J. Proven
Zaterdag is de laatste aktiviteit van het
werkjaar ! En we maken dan een duik in
het Poperings zwembad. Afspraak om 14 u.

aan het lokaal. Breng je zwemgerief en 50
fr. mee. We verwachten ook enkele
bereidwillige ouders voor het vervoer.
Samenkomst voor de leiding op vrijdag-
avond om 18.30 u. !

Sako-service
Vanaf heden kunt U terecht voor alle
kopies bij Nadine en Kris daar de
kopieermachine verhuisd is van 't
Kruideniertje naar hier.
Beste dank.

Verloren
Blauw-witte kindermuts.
Defever Liliane.

Na de Opendeurdagen in 't Rustoord
Waar we vriendelijk en smakelijk werden
ontvangen, gaven we ook volle aandacht
aan de huidige bewoners van het rustoord
en aan het verplegend personeel:

BEW6l'1"ERS:
l. Rousseeuw Michael, Woesten
2. Malbrancke Maurice, Proven
3. Devloo Joseph, Krombeke
4. Boutez Nestor, Poperinge
5. Cappoen Julien, Haringe
6. Alleweireldt Agnes, Poperinge
7. Goudenhooft Germain, Proven
8. Desmarey Henri, Proven
9. Rousseeuw Anna, Krombeke
10. Fauvercq Maria, Proven
11. Veniere Alice, Proven
12. Vandevelde Maurice, Roesbrugge
13. Deturck Frederic, Proven
14. Labaere Firmin, Proven
IS. Luyssen Judith, Roesbrugge
16. Boury Camiel, Proven
17. Facon Emma, Proven
18. Decrock Marcel, Proven
19. Butaeye Angèle, Proven

VERPLEGEND PERSONEEL:
David Moniek, Poperinge
Denuwelaere An, Langemark
Brunfaut Marianne, Proven
Batteu Lieve, Krombeke
Van Beselaere Regine, Poperinge
Verslype Christa, Proven
Verhaeghe Marleen, St-Jan-ter-Biezen
Pattyn Carine, Poperinge
Pannekoecke Caroline, Watou
Dekervel Christine, Proven
Huys Hilde, Watou
Vanoost Nicole, Roesbrugge
Derycke Christine, Abele



PRIESTER VAN DIENST (v. 5 tot II juni)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (4-5 juni) tel. 38.82.71
Veearts Vandenberghe (5 juni) tel. 38.81.60
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. 3(}'~
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 3 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 juni
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
V.h. A.C.W. Proven t.g.v. Rerum
Novarum
Zondag 5 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Valère Lebbe-Neuville
Maria en Irma Lebbe d.v. wijlen Jules en
Leonie Blanckaert
Maandag 6 juni
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Dinsdag 7 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, examens
Woensdag 8 juni
8 u. H. mis v. overl. ouders
Donderdag 9 juni
8 u, H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, examens
Vrijdag 10 juni - H. Hart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 juni
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Jacqueline
Meersseman, echtgte. v. Gilbert Vanren-
terghem
Zondag 12 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. dankmis ter gelegenheid V.h.
Gouden priesterjubileum van de pastoor Mi-
chel Ollivier (50 j. priester en 23 j. te Proven).

Aan alle Provense verenigingen
Wil nog eens de brief van 12 mei laatstleden
nazien i.v.m. de gemaakte afspraken. Wij
hopen op een positieve reaktie!

Het comité jubileum 50 jaar pri~ster

Ons
Parochieblad
Proven
23e Jaargang Nr. 22 5 juni 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Aan alle Provenaars en sympathisanten
Op zondag 12 juni vieren wij het gouden pries-
terjubileum van onze pastoor E.H. Michel
Ollivier. Langs deze weg nodigen wij IEDER-
EEN uit tot de receptie, na de dankmis die om
10 uur opgedragen wordt. Deze receptie in zaal
Sint-Jozef wordt georganiseerd en aan onze pas-
toor aangeboden met de financiële medewerking
van het Stadsbestuur Poperinge, het feestcomité
Proven en de Proven se verenigingen.

Het comité jubileum 50 jaar priester

Huwelijksaankondigingen
- Eddy Buseyne, Roesbruggestraat 17, Proven
en Sabine Spenninck, St. Pieterstraat 4,
Reningelst.

- Patriek Defever, Legerstraat 2, Krombeke en
Christel Pacco, Molendreef 30, Proven.

- Eddy Vanhee, Haezebekkestraat 4, St. Jan-
ter-Biezen en Devos Sybille, Molendreef 8a,
Proven.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 26 mei. 63 deelne-
mers, 8 wonnen 3 partijen: Vandenbroucke A.
331 ; Demolder M. 315 ; Vandewynckel F.
294; Deturck J. 287 ; Vanhoucke R. 271 .; De-
raeve G. 249 ; Cockelaere M. 244 ; Delbaere
R. 237. Volgende kaarting op vrijdag 10 juni.

K.B.G. Proven - Uitslag trekking steun-
kaarten van 24 mei 1994
De prijzen kunnen afgehaald worden bij
Jeanne Busschaert, Obterrestraat 25 in de
voormiddag vanaf 9 u. en dit tot 15 juni 1994.
7778 7795 7812 7838 7855 7863 7888
7897 7906 7909 7928 7932 8003 8009
8027 8044 8 II 4 8 126 8 148 8165 818 I
8185 8218 8236 8259 8270 8313 8345
8351 8366 8369 8395 8408 8420 8444
8453 8474 27777 27840 27855 27858
27864 27880 27885 27904 27934 27940
27943 27971 27990 28004 28021 28024
28027 28036 28038 28044 28049 28178
28213 28258 28273 28276 28279 28282
28291 28300 28327 28336 28342 28345
28396 28435 28442 28475 47789 47801
47807 47816 47828 47849 47852 47855
47865 47868 47882 47900 47906 47915
47951 47979 480 I0 48027 48039 48054
48090 48126 48138 48165 48166 48173
48175 48340 48346 48352 48385 48403
48428 48437 48442 48458

Rerum Novarum - A.C.W.
Op zaterdag 4 en zondag 5 juni is er voor en na
de missen de jaarlijkse omhaling met omslagen
voor Wereldsolidariteit op voet van gelijkheid.
Mensen uit het zuiden werken net zo hard als
wij. Toch verdienen ze veel minder. Hierdoor
leven ze in armoede. Gebrek aan voeding,
huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg
zijn het gevolg.
Wij aanvaarden dit niet. Hun honger en ellende
laten ons niet koud. Bovendien kunnen zij door
hun laag inkomen minder van onze produkten
kopen. En dat is ook nadelig voor ons.
Kortom, als een grote meerderheid van de
mensen te weinig verdient om te leven, kan
een minderheid geen blijvende welvaart en

vrede kennen. Denkt u er ook zo over? Steun
ons dan ! Een menswaardig inkomen voor
iedereen en een zorgzaam omgaan met de rijk-
dommen van onze planeet. Daar streeft
Wereldsolidariteit naar. De sociale strijd van
de arbeidersbeweging in de tijd van Daens is
nog brandend aktueel en speelt zich nu af op ,
wereldvlak. Sociale bewegingen in de derde
wereld spelen een onvervangbare rol.
Wereldsolidariteit steunt hen.
Zorg ervoor dat wij die inspanningen kunnen
verder zetten.
Alvast bedankt voor uw steun. Het bestuur.

K.A.V. Proven
Terug fietstochten in de maand juni. Eerste
maal: 7 juni. Vertrek om 19.30 u. stipt bij
Gilberte Dever.

Rond mijn priesterjubileum 50 jaar
priester waarvan 23 jaar te Proven.
U kunt wel begrijpen, beste mensen, dat ik daarmee
dezer dagen sterk bezig ben. Ik wil zo'n beetje ach-
teruit kijken wat er allemaal gebeurd is en waar ik
als priester gezonden werd.
Priester gewijd in 1944 door Mgr. Larniroy, bis-
schop van Brugge. Maar ik werd reeds vóór mijn
wijding benoemd als surveillant (bewaker of pre-
fect) in 't college van Veume. Ja, terug naar
Veume, waar ik student geweest was, en dat kwam
zo, omdat ik papieren bezat om in 't spergebied bin-
nen te gaan (Veume lag in 't spergebied tijdens de
oorlogsjaren). In Veume, mijn college, daar heb ik
mij gejeund, ik bezocht de ouders van mijn studen-
ten zeer regelmatig. Door de I'rincipaal van 't colle-
ge werd ik aangesteld als mislezer in de St.
Augustinuskliniek te Veume. Daar leerde ik zieken
bezoeken. Ik werd ook aangesteld als dienstdoende
onderpastoor in de kapel van de Nieuwstad te
Veume (een wijkkapel). Daar leerde ik preekjes
maken. Ik bleef te Veurne tot 1954. In dat jaar
benoemde Mgr. Desmedt mij tot onderpastoor te
Desselgem, gelegen tussen Waregem en Kortrijk.
Dit was een grote gemeente met vele en zware ver-
gaderingen, ik was immers proost aldaar van het
AC.W. en al zijn geledingen. Wat ik daar het liefst
deed, was huisbezoeken met mijn velootje van huis
naar huis. Na 6 jaar en 5 maanden werd ik plots
door Mgr. Desmedt in 1960 verplaatst naar
Poperinge als onderpastoor op Sint Bertinus. Daar
had ik als deken eerst meneer Gheldof en daarna
meneer Lootens en een beste collega in de persoon
van Mr. Vandemaele en ook een aangename orga-
nist Jan Dedecker, die alles wist te overkoepelen
met een geestige en leuke noot.
Na St. Bertinus in 1971 werd ik benoemd tot pas-
toor van Proven. Ik was het gewoon van de eerste
dag. Goede en zeer goede mensen te Proven, dat
heb ik altijd mogen ondervinden. Men kan van de
mensen van Proven veel leren, ik wil zeggen: veel
goeds leren. De mensen van Proven kennen mij
zoals ik ben. Ze kennen ook mijn fouten en gebre-
ken maar ze aanvaarden ze. Ja, misschien heb ik
ook enkele goede eigenschappen, is 't niet veel, 't is
weinig.
In alle geval, ik ben nergens liever dan in Proven.
Ik mag U van nu af toeroepen: a.U.b.tot zondag 12
juni voor de plechtige dankmis te 10 u. waar mijn
familie ook zal aanwezig zijn.
Hartelijk welkom allemaal. M. Ollivier, pastoor



PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 juni)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (11-12 juni) tel. 42.27.91
Veearts Vulsteke (12 juni) 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. Dekersgieterrtel. 33.-32:36 oH6.67~il
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 10 juni.
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 juni
17 u. Gez. mis v. Roger Seghers, echtg. v.
Maria Desomer, vwovrienden en kennissen
Zondag 12 juni
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. dankrnis ter gelegenheid v.h.
Gouden Priesterjubileum v.d. pastoor
Michel Ollivier (50 j. priester en 23 j. te
Proven)
Maandag 13 juni - H. Antonius
8 U. H. mis V. over!. echtg. en vader
(A.A.)
Dinsdag 14 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, exa-
mens
Woensdag 15 juni
8 U. H. mis V. over!. broer
Donderdag 16 juni - H. Lutgardis
8 U. H. mis V. over!. echtgenote
Vrijdag 17 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 juni
17 U. Gez. dankrnis vwo een groep 55-jari-
gen
Zondag 19 juni
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Achiel Indevuyst,
echtg. V. Germaine Deroye

Ons
Parochieblad
Proven
23e Jaargang Nr. 23 12 juni 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Tot kind Gods gedoopt
Melissa Pannekoecke, d.v. Marc en Anja
Gruwez, Blekerijweg 8, Proven.

Huwelijksaankondiging
Johan Vandewalle, O.L.Vrouwstraat 5, St.
Juliaan Langemark en Isabel Desmyttere,
Blokstraat 19, Proven.

50 JAAR PRIESTER WAARVAN 23
JAAR TE PROVEN
Over mijn gouden priesterjubileum van
zondag aanstaande 12 juni
Er bestaat een jubileum-comiteit maar ze
vertellen aan de pastoor bitter weinig over
die viering. Ze willen liever zorgen voor
een beetje verrassing.
Wat ik wel weet is dat mijn familie komt
en dat ze zullen aanwezig zijn om te
beginnen in de dankrnis te lau. Ik heb
nog twee zusters, de ene is 7 jaar ouder
dan ik (84 j.) en de andere is 7 jaar jonger
dan ik ~1h Daar t ssen hadden we nQg
twee broers (Maurits en Marcel) maar
deze zijn gestorven toen ze nog klein
waren. Mijn zusters zien er nog goed uit.
Vroeger was er ene met pikzwart haar,
lang tot op de schouders, mooi tot zeer
mooi. Nu is het kort geknipt, wit-grijs :
een beetje bijgewerkt, denk ik. Maar 't
. zijn in alle geval twee doodfraaie zusters
dat ik heb. Dus ze komen zondag met in
de 30 familieleden. Ook de zuster en de
broers van mijn huishoudster zullen aan-
wezig zijn. Ook de Zusters van Wingene.
En ook een oude schoolmakker van in
Bulskamp die ik in 65 jaar niet meer
gezien heb.
En wat mij vooral zal verheugen in die
dankrnis is de aanwezigheid van de
Provenaars en sympathisanten. Ik begrijp
echter zeer goed dat mensen die gewoon-
lijk naar de zaterdagavondmis of naar de
vroegmis te 8 U. komen, dat ze dan naar
de 10 ure-mis niet komen. Dit is begrijpe-
lijk. 't Is daarom ook dat ik in iedere mis
een woordje zal zeggen over mijn pries-
terroeping en priesterleven.
Het geschenk dat de mensen van Proven
mij aanbieden kan gebeuren door ieder
afzonderlijk en heel vrijelijk en zeer
bedekt, door thuis iets te steken in een
omslag en mee te brengen naar de kerk,
om het af te geven in de omhaling in iede-
re mis of in de bus van de pastorie of aan
de pastoor persoonlijk. U weet dat ik uw
geschenk voor mijzelf en voor de parochie
nuttig zal gebruiken. Op die manier

gebeurt alles zeer geheim,
Beste mensen, vergeet na de mis de
receptie niet, die langs het jubileum-
comité aan mij, maar ook aan U aangebo-
den wordt. Ik hoop daar zoveel mogelijk
mensen te mogen ontmoeten ook'v'en
begroeten.
Mooi weer voor zondag, laat ons hopen.

Michel Ollivier, pastoor

Omdat ik bezig ben samen met u met
onze zieken, schrijf ik het volgende
gebed.
"Heer Jezus Christus,
in onze nood
roepen wij tot U.
De kracht van onze zieken
is te klein
en hun schouders
zijn te zwak
voor het kruis
dat zij moeten dragen.
laat hen niet.alleen,
Geef dat zij niet bezwijken
onder deze last.
Sterk hen met de kracht
van uw Geest,
richt hen weer op
en doe hen herleven.
Heer, op U hopen wij,
beschaam ons vertrouwen niet."

A.C.W. dankt.
Wij houden eraan alle gevers te.danken
die het voorbije weekend ons werk finan-
cieel steunden.
De inzameling bracht de som van 10.187
fr. op. Aan allen oprechte dank.

Het bestuur.

Wat is naastenliefde?
Daarover schrijft de beroemde Abbé
Pierre :
"Ik brand van binnen omdat ik de wonde
draag van de werkloze, van het jonge
straatmeisje. Zoals een moeder die ziek is
omwille van haar zieke kind. Dat is naas-
tenliefde zegt men met een minachtende
glimlach, want het woord roept de "lief-
dadigheid" op van de mooie rijke dames
van vroeger. Maar liefdadig zijn is niet
enkel geven, het is ook pijn hebben omdat
de andere gekwetst is. Het is ook mijn
energie gebruiken om met hem de wonde
te helen die ook de mijne is. Als~(te poli-
tiek deze naastenliefde niet in haar pro-
gramma heeft, dan is ze ziek, kreupel,
ondoeltreffend. "



PRIESTER VAN DIENST Cv. 19 tot 25 juni)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
~RKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
.exisplein 13, tel. 30.11.89

GENEESKUNDIGE ZONDAG DIENST
Dokt. Bal C18-19 juni) tel. 30.00.72
Veearts Busschaert C19 juni) 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 CM.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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 17 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 juni
17 u. Gez. dankrnis vwo een groep SS-jarigen
Zondag 19 juni
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Achiel Indevuyst,
echtg. V. Germaine Deroye
aan dag 20 juni
. H. mis V. over!. echtg. en vader (A. A.)

Dinsdag 21 juni - H. Aloysia
8 U. H. mis V. over!. familie
Woensdag 22 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, examens
Donderdag 23 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, genezing
Vrijdag 24 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 juni
17 U. 1c Gez. 6.-wekenmis V. Hubert
Bustraen, echtg. V. Christiane Top
Zondag 26 juni
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. 4< Gez. 6-wekenmis V. Flora Van-
denbroucke, echtgte. V. Roger Top.

Tot kind Gods gedoopt
Melissa Pannekoecke, d.V. Luc en Anja
Gruwez, Blekerijweg 8, Proven.

Aan alle verenigingen
Hartelijk dank voor de medewerking aan de
viering van het gouden priesterjubileum van
onze pastoor!
Uw financiële, morele en aktieve steun zorg-
den voor een geslaagd feest met een kleurrijke
optocht en een druk bijgewoonde receptie.
De versierde huizen in de dorpskom en het
enthousiasme van de bewoners langs de straat

Ons
ParochÏeblad
Proven
23e Jaargang Nr. 24 19juni 1994 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

verhoogden nog de feeststemming.
De leden van de kerkfabriek

en het comité jubileum 50 jaar priester

Harmonie De Volksvreugd
Beste muzikanten,
Proficiat met jullie talrijke aanwezigheid op
zondag 12 juni 11.Wij hoorden met veel lof spre-
ken - zeker ook door niet-Provenaars - over de
mooie stukken in de eucharistieviering en de
sfeerschepping tijdens de optocht en de receptie.
Pas op : vrijdag 17 juni is er voor niemand
repetitie. Zondag 19 juni worden we in
Krombeke verwacht.

Brood- en banketbakkerij Stefaan
Jaarlijks verlof van 21 juni tot 6 juli.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van JOjuni. 60 deelne-
mers, 7 wonnen 3 partijen: Loones M. 376 ;
Coene R. 347 ; Dever D. 345 ; Vanexem M.
312 ; Lemahieu M. 311 ; Vienne A. 272;
Meemhout M. 265. Volgende kaarting op don-
derdag 23 juni.

Aanvullende thuiszorg
Hebt U in de verzorging van uw zieke behoef-
te aan aflossing om zelf eens op adem te
komen? of ...
Is de hulp die U krijgt van familie, vrienden,
buren, vrijwilligers en beroepskrachten soms
ontoereikend?
Roep dan AANVULLENDE THUISZORG in.
Vrijwillige medewerkers vullen de bestaande
zorg aan door het bieden van een zorgende
aanwezigheid (ziekenoppas) en het opnemen
van de noodzakelijke taken.
Dit kan tijdens de dag, gedurende de week of
in het weekend, maar ook voor nachthulp.
Aanvullende Thuiszorg is een thuiszorgservice
georganiseerd door Thuiszorg Familiezorg W. VI.
Contactpersonen voor Proven:
Devos Rogette, Obterrestr. 71, tel. 30.06.20
Ryon Gerard, Obterrestr. 48, tel. 30.04.43

Sluiting postkantoor Proven tijdens de
verlofperiode
Omwille van het jaarlijks verlof zal het post-
kantoor Proven gesloten zijn van 4 juli tot en
met 22 juli. De postmannen zijn, zoals altijd
trouwens, ter beschikking om alle verrichtin-
gen ten huize uit te voeren. Tevens blijft het
postkantoor Roesbrugge iedere werkdag geo-
pend van 9 U. tot 12 u. en van 13.30 U. tot 15
U. Tel. Roesbrugge 057/30.15.90 of Watou
057/38.81.33.

De viering van het gouden priesterjubi-
leum van de pastoor van Proven Michel
Ollivier op zondag 12 juni verliep schit-
terend onder een stralende zon.
Wat sterk gewaardeerd werd met volle lof en
gesmaakt werd met volle aandacht van het begin
tot het einde, was de eucharistieviering, de dank-
mis verzorgd door de leerlingen van de school,
de kleutertjes inbegrepen, en opgeluisterd door
onze muziekmaatschappij "De Volksvreugd'',
met een fluitspeelster inbegrepen.
Echt magnifiek. Wat en wie is die man toch
die alles op een bescheiden manier leidt!!
De lof die ik nadien mocht horen was alge-

meen, gemeend en zeer gemeend zowel door
jongeren als door volwassenen uitgesproken.
Iedereen sprak van die schone dankrnis. De
uitvoering van die eucharistieviering is inge-
slagen bij de vele aanwezigen en hield niet op
bij de laatste zegen van de mis, maar er is een
boodschap van uitgegaan, die verder draagt,
dan wij kunnen vermoeden.
Het was zekerlijk aangenaam voor mij deze
lof langs alle kanten te mogen aanhoren, ook
tijdens de receptie, ook aan tafel. Ik werd er
zelf heel fier bij, alsof ikzelf alles in mekaar
had gestoken. Maar, dat is niet waar, het was
voor mij een volslagen en zeer aangename
verrassing. Ik mocht bewonderen zoals gij, en
ik moet vooral zeer dankbaar zijn.
Ik dank dan ook de school, alle leerkrachten,
leerlingen en kleutertjes, de harmonie jonge-
ren en volwassenen, en allen die in deze dank-
mis naar voor zijn gekomen en opgetreden om
er gezamenlijk het schoonste van te maken. Ik
denk hierbij aan het openingswoord en aan de
lectoren uit de K.A.V., de K.V.L.V. en
Ziekenzorg. Oprechte dank.
Buiten de kerk nadien was het voor mij een
verrassing in regel. Heb je dat nog geweten.
dat ik op de "zieze" moest stappen om rondge-
voerd te worden door een fiere koetsier
Norbert Demuys met een paard in zijn buik.
Die rondvaart in Proven met links en rechts
wuivende mensen, met bloemen en vlaggen en
foto's en dat binnenrijden op het Alexisplein,
op weg naar de Sint-Jozefzaal, was voor mij
als een nieuwe installatie tot pastoor van
Proven. Alles was zo kleurrijk, niet alleen
vanwege de zon, maar oOK vanwege de men-
sen, groot en klein, mannen en vrouwen, van
welke gedachte, strekking en opinie ook, die
hand in hand samen gewacht hebben om een
doodgewone pastoor te vieren. Zo mooi, zo
mooi.

De mensen zien mij gaarne
Ik wil dan ook proberen te bedanken, maar 't
zal onvoldoende zijn. Ik dank:
- de school met hun formidabele inzet
- de geburen met hun speciale attentie
- de kerkfabriek in het bijzonder en het
schoolkomiteit

- de feestkomrnissie, de pompiers, de vaan-
deldragers, de muziekmaatschappij, de kerk-
bedienden, het school personeel...

- alle verenigingen
- en in 't bijzonder houd ik eraan alle sprekers
te bedanken voor hun prachtig, leuk en
lovend woord aan mijn adres.

Ik werd op mijn jubileumviering met de mees-
te waardering omringd.
Dank, de pastoor Michel Ollivier.

Het geschenk voor de pastoor op zijn
gouden jubileum
Wel, ik heb welgevaren en ik moet iedereen
zeer dankbaar zijn. Niemand weet wat een
ander gaf en dat is best zo, doch ik mag U
zeggen dat ieder geschenk of geschenkje mij
zeer aangenaam en dierbaar was. Het is in het
geheim gegeven, ik zal het dan ook niet aan
het klokzeil hangen. Ik mag herhalen dat ik
welgevaren heb en dat ik alles nuttig zal
gebruiken voor onze parochiegemeenschap.

Dank U. Michel Ollivier, pastoor.



PRIESTER VA DIENST (v. 26 juni tot 2 juli)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
.lexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAG DIENST
Dokt. Geeraert (25-26 juni) tel. 30.15.55
Veearts Goethals (26 juni) tel. 30.00.67
Apoteek Regheere - Proven
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. Dekctsgieter. lel. 33.:\2.3ó of 30.07.5X
A. Parcyn (ook pedicure). tel. 30.03.54
P. Dcschrcvcl (ook pedicure), tel. 40.00.11
HRA:-mWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 2.• juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 juni
17 u. Gez. mis v. Maria Bulteel, echtgte. v.
Camiel Boury vwo vrienden en kennissen
Zondag 26 juni
~ U. Gez. mis v.d. Parochianen
.O U. 4' Gez. 6-wekenmis V. Flora Van-
denbussche, echtgte. V. Roger Top.
Maandag 27 juni
8 U. H. mis V. over!. echtg. en vader
(A.A.)
Dinsdag 28 juni
8 U. H. mis V. over!. familie (V.c.)
Woensdag 29 juni - H. Petrus en Paulus
8 U. H. mis V. over!. ouders (V.)
Donderdag 30 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, exa-
mens
Vrijdag 1juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 juli
17 U. Gez. jaarmis V. Jerome Wyffels,
echtg. V. Blanche Cappoen
Zondag 3 juli
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Michel Brysbaert-
Ryon Hélène.

Tot kind Gods gedoopt
Kcvin Leys. Z.V. Carlos en v. Isabelle
Manhys. Rcningcstraat 2. Proven.
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Sluiting postkantoor Proven tijdens de
verlofperiode
Omwille van het jaarlijks verlof zal het
postkantoor Proven gesloten zijn van 4
juli tot en met 22 juli. De postmannen
zijn, zoals altijd trouwens, ter beschikking
om alle verrichtingen ten huize uit te voe-
ren. Tevens blijft het postkantoor Roes-
brugge iedere werkdag geopend van 9 U.

tot 12 U. en van 13.30 U. tot 15 U. Tel.
Roesbrugge 057/30.15.90 of Watou tel.
057/38.81.33.

Gesloten
Op zaterdag 25 juni bij Jacques Berquin,
Couthoflaan, Proven.

't Kruideniertje dankt.
Beste klanten, wij laten u weren dat vanaf
1 juli de winkel definitief zal gesloten zijn
en dat de kranten en tijdschriften vanaf
dan te vcrkrijgen zijn bij Nadinc en Kris
Venlonek. Wij danken bij deze al onze
klanten voor het vcrtrouwen dat zij steeds
in ons gesteld hebben. Wij danken u van
hartc. Annic en Luc Dcgryse

Pater Eric Maes, onze missionaris, ver-
trekt opnieuw.
Eric, zoals ik vernomen heb, vertrekt
opnieuw naar zijn missiegebied "Zaïre",
nu wellicht helemaal in het begin van juli.
Hij houdt eraan vóór zijn vertrek nog een
woordje te richten tot de mensen van
Proven. En dat gebeurt in het aanstaande
weekend van 25 en 26 juni in al de mis-
sen.
Laten we hem voor zijn werk in de missie
met ons gebed indachtig zijn. En ik mag
ook voorstellen dat we hem financieel
zouden steunen. Daarom zal de omhaling
gedaan worden voor zijn missiewerk in al
de missen van zaterdag en zondag aan-
staande. Zeer aanbevolen,

de pastoor, M. Ollivier.

K.B.G. Hobby
Op dinsdag 28 juni wordt iedereen ver-
wacht. Breng uw werk mee dat niet afge-
werkt is, alsook naaigerief, een effen
gekleurd washandje, een stuk zeep, kop-
spelden en kleine bloempjes versieringen
bvb. van doopsuikers. Tot dinsdag dan.

Het bestuur.

Wie op tijd zwijgt hoort beter (B.Z.~.)
Het is een wonder dat wij. mensen, ons
onder elkaar verstaanbaar kunnen maken.

dat wij kunnen spreken en, indien nodig,
ook kunnen zwijgen. Spreken is een vorm
van sociaal kontakt. Al gaat het dikwijls
dan maar over het alom bekende weer-
praatje of over onbenullige dingen. Toch
zijn er mensen die hierin wel eens over-
drijven en voortdurend aan het woord
willen zijn. Ze vertellen over alles wat
lukraak door hun hoofd schiet en hebben
bij al wat ze zien of horen uitgebreid
kommentaar. Ze wikken hun woorden
niet. Er vallen woorden waarvan ze ach-
teraf spijt hebben. Ze hebben zich ver-
sproken. In feite hadden ze op tijd en
stond moeten ophouden met spreken.

Spreken is zilver,
Zwijgen is goud (B.Z.N.)
Zwijgen is een kunst. Zwijgen is niet
zomaar iets zeggen : het is bewust ophou-
den met spreken en luisteren naar de
ander. Moest dit meer gebeuren dan zou
er veel minder miserie zijn. In de bijbel
~taat er een diepzinnig zinnetje : "Wie
zijn tong weet te beheersen is een vol-
maakt mens '" Goede gesprekken hebben
plaats tussen mensen die beurtelings kun-
nen zwijgen. Het zou er in onze politieke
wereld veel serener aan roesaan als de

. ö

heren politiekers meer naar elkaar zouden
luisteren. Onder de wereldgodsdiensten
zou er meer verdraagzaamheid en toena-
dering zijn indien de religieuze leiders
eens rustig met elkaar zouden praten. Er
zouden in onze families veel minder
ruzies en drama's zijn, moest er op tijd en
stond rustig gepraat en geluisterd worden.

Over de balk en de splinter
Met het beeld van de balk en de splinter
maakt Jezus ons zeer duidelijk, dat wij de
ander niet moeten veroordelen. De fouten
die wij in de ander menen op te merken
zijn ook in onszelf aanwezig. Wie zijn
hand in eigen boezem steekt, zal niet
lichtvaardig de ander veroordelen. De
heer wil ons duidelijk maken, dat wij
geoordeeld zullen worden naar de maat
waarmee wij anderen beoordelen. Aan
God komt het oordeel toe. En niet aan
ons.
Vragen wij aan God ons bescheidenheid
en mildheid te leren. Moge Hij ook barm-
hartig zijn voor ons.
Wij bidden U : maak ons verdraagzaam
en mild van oordcel.
Leer ons de eigen fouten zien
en anderen van hartc vergeven,
zoab Gij ons vcrgeven hebt.



PRIESTER VAN DIENST (v. 3 tot 9 juli)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (2-3 juli) tel. 40.00.20
Veearts Vandenberghe (3 juli) tel. 38.81.60
Apoteek Deman - 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. Yl:32:3e>ar-30.07.5S
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Donderdag 30 juni
8.45 u. Dankmis vwo de leerkrachten en
leerlingen van de Vrije Basisschool bij het
einde van het schooljaar '93-'94
Vrijdag 1 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 juli
15 u. P!. Huwelijksmis v. Patriek Defever
en Chris tel Pacco
17 u. Gez. jaarmis v. Jerome Wyffels,
echtg. v. Blanche Cappoen
Zondag 3 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Zoë Prinzie, wed. v.
Emeric Vanneste vwo familie, geburen en
kennissen
Maandag 4 juli
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (A.A.)
Dinsdag 5 juli
8 u. H. mis v. over!. fam. (V.c.)
Woensdag 6 juli - H. Godelieve
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, genezing
Donderdag 7 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 8 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 juli
10.30 u. P!. Huwelijksmis v. Eddy Vanhee
en Sibille Devos
17 u. 4c Gez. 6-wekenmis v. Jacqueline
Meersseman, echtgte. v. Gilbert Vanren-
terghem
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Zondag 10 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Brysbaert-
Ryon Hélène.

Geboorte
Bryan Pacco, z.v. Marc en Martine Cnockaert,
Mazemanlaan 5, Proven (geb. te Poperinge op
20 juni '94).

Tot kind Gods gedoopt
Niels Dekervel, z.v. Bart en Ilse Saint-
Germain, Couthoflaan 13, Proven.

AUTOWIJDING
voor welk voertuig of werktuig ook

op zaterdag 2 en zondag 3 juli
na al de missen.

Lidgeld St. Kristoffel : 100 fr.
Een omslag wordt aan de kerkdeur

afgegeven.

Onze aandacht waard
Bijzonderlijk nu vóór de grote vakantie.
Het wegverkeer eist iaarliiks 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.

Om te bedanken
De omhaling verleden zondag ten voordele van
mijn missiewerk in Zaïre bracht de mooie som
van 58.102 fr. op. Hiermee wil ik dan ook de
vele milde gevers van harte danken. Het is
voor mij een hele aanmoediging te weten dat
de Provense parochiegemeenschap mijn mis-
siewerk steeds zo mild steunt. Daarom nog-
maals mijn allergrootste dank.

P. Erik Maes, Gemena, Zaïre

Sako bij Nadine en Kris
Vanaf I juli kun je bij ons terecht voor kranten
en tijdschriften. Allen hartelijk welkom.
De nieuwe openingsuren zijn:
Maandag: 7 u. - 10 u.
Dinsdag t.e.m. zaterdag : 7 u. - 12.15 u. en
13.15 - 19.30 u.
Zondag: 8 u. - 12.15 u. en 13.15 u. - 19 u.

Slagerij Jacques Vulsteke-Onraet
Gesloten vanaf vrijdag 8 juli tot en met vrijdag
15 juli.

Drankcenter Devos
Op zaterdag 2 juli gratis degustatie van enkele
bieren.

K.V.L.V. op patrouille
Op maandag II juli gaan we een geleide wan-

deling maken op de flanken van de Kàtsberg.
Genietend van het mooie landschap van
Boeschepe, Godewaertsvelde en omstreken en
gebruik makend van onze verrekijker maken
we er een gezellige namiddag van. Iedereen,
en gans het gezin wordt uitgenodigd.
We vertrekken om 13.30 u. met de auto op de
markt te Proven.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 23 juni : 73 deel-
nemers, 8 wonnen 3 partijen : Degraeve G.
383 ; Bustraen M. 380 ; Demolder M. 320 ;
Vercruyce M. 301 ; Windels R. 275 ; Boeket
M. 273 ; Monkerhey M. 268 ; Devos J. 256.
Volgende kaarting op donderdag 14 juli.

K.B.G.
Ter gelegenheid van Poperinge kermis nodigt
het stadsbestuur alle gepensioneerden uit voor
een feestnamiddag in de zaal Maeke Blyde in
Poperinge op dinsdag 5 juli. Het feest zal
opgeluisterd worden door het gezelschap Gino
di Lucaz uit Koekelare.
De deuren zijn open vanaf 13.30 u. Het feest
begint om 14.30 u.
Inkom: 50 fr. Elk zorgt voor eigen vervoer.

Super-solden bij Topz
Vanaf vrijdag I juli zijn er super-solden bij
Topz, Proven. Kortingen tot -70 %. Op vrijdag
I, zaterdag 2 en zondag 3 juli is de winkel
doorlopend open van 9 u. tot 20 u. Daarna vol-
gens de gewone openingsuren. Iedereen van
harte welkom.De winkel is uitzonderlijk niet
open op donderdagavond 30 juni, ter voorbe-
reiding van de solden.

Eekhoutefeesten
Zaterdag 2 en zondag 3 juli 1994
Ieder jaar iets vinden wat de kinderen aan-
spreekt is moeilijk. Verleden jaar was het zeker
een schot in de roos met het Papa Chico team.
Dit jaar wordt het zeker niet minder. Pépe de
Pipo start de feesten met een twee uur durende
Pop corn Show.
De volwassenen kunnen 's avonds genieten
van lekkere kip aan 't spit en een danspasje
wagen op de tonen van een gezellige discobar.
De zondagnamiddag wordt traditioneel inge-
luid met een volleybaltomooi.
Nieuw is er de kinderrommelmarkt (voor
inlichtingen: Malbrancke Johan, Eekhoute 9,
tel. 057/30.08.96). Ook nieuw is de schmink-
stand waar de kinderen tot echte feeën of dui-
vels kunnen omgetoverd worden.
's Avonds is er nog een "slotdrank" met disco.
Programma:
Zaterdag 2 juli :
14.30 u. : Pépe de Pipo show
19.00-02.00 u. : Kip aan 't spit met frites

Bal met disco Butstraen
Zondag 3 juli :
14.00 u. : Volleybaltomooi, Kinderrommel-
markt, Schminkstand, Barbecue.
19.00-01.00 : Afsluit met disco



PRIESTER VAN DIENST (v. 10 tot 17 juli)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (9-10 juli) tel. 38.87.55
Veearts Busschaert (10 juli) tel. 44.53.63
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. Dekersgjeter,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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 8 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 juli
10.30 u. P!. Huw.mis v. Eddy Vanhee en
Sibille Devos
17 u. Gez. mis v. E.H. Miehiel De Geeter
en v. E.H. Amold De Witte
Zondag 10 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Brysbaert-
Ryon Hélène
Maandag 11 juli
8 u. H. mis v. over\. echtg. en vader
(A.A.)
Dinsdag 12 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
intentie
Woensdag 13juli
8 u. H. mis v. over!. ouders
Donderdag 14 juli
8~:H.mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Vrijdag 15 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 juli
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Jacqueline
Meersseman, echtgte. v. Gilbert Vanren-
terghem
Zondag 17 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 5' Gez. 6-wekenmis v. Flora Van-
denbussche, echtgte. v. Roger Top.
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Sluiting postkantoor Proven tijdens de
verlofperiode
Omwille van het jaarlijks verlof zal het post-
kantoor Proven gesloten zijn van 4 juli tot en
met 22 juli. De postmannen zijn, zoals altijd
trouwens, ter beschikking om alle verrichtin-
gen ten huize uit te voeren. Tevens blijft het
postkantoor Roesbrugge iedere werkdag geo-
pend van 9 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 15
u. Tel. Roesbrugge 057/30.15.90 of Watou
tel. 057/38.81.33.

Solden verkoop
Bij schoenmakerij "Noëi" vanaf heden tot 31
juli '94.

Huisbezoek tijdens het groot verlof bij
de kleuters en jongens en meisjes van
de lagere afdeling.
Onze vrije basisschool Proven-Krombeke telt
hoeveel leerlingen:
Krombeke: - 27 kleuters

- 34 lag. afdeling.
Proven: - 82 kleuters

---I-3S-lag7"ftfdelin----
Samengeteld: kleuters : 109

lag. afdeling: 169

totaal 278
De pastoor van Proven gaat proberen tijdens
de grote vakantie de ouders van onze kleuter-
tjes en van de jongens en meisjes van onze
lagere afdeling ten huize te bezoeken. Ik weet
dat de ouders daarmee gediend zijn met een
bezoek, omdat we op die manier tonen dat
we begaan zijn met uw kinderen. En daarom
is een bezoekje ten huize van onze leerlingen
zeer waardevol.
Als 't God belieft, tot straks. M. Ollivier

Mijn schooltijd te Proven
(van een schoolverlater - leerling van
het 6eleerjaar)
Ik heb negen jaar school gelopen te Proven.
Proven-school is dan ook een zeer prettige,
plezante school. Want de school is rustig
gelegen in de mooie natuur.
Toen ik hier op school aankwam, was er nog
geen Peutertje, dus zat ik direct in de eerste
kleuterklas, en daar kon je spelen naar harte-
lust. Ook in de tweede en derde kleuterklas
kon ik veel spelen. Daar was dan een speel-
keukentje en ik wilde iedere dag in het keu-
kentje, en je kon daar ook doktertje spelen.
Maar dat spelen veranderde in leren, lezen
en schrijven. Want ik ging de grote stap zet-
ten van de derde kleuterklas naar het eerste
leerjaar!
In het eerste leerjaar had ik juffrouw Sybille
en juffrouw Marleen. Dat was een zeer pret-
tige klas, want daar leerde je lezen en schrij-
ven en optellen.

Daarna ging ik naar het tweede leerjaar,
waar ik les had van meester Borrey. Daar
leerde ik de tafels. Dat was ook wel een pret-
tige klas, maar meester Borrey was soms
streng en ik heb één keer voor de trede moe-
ten staan.
Na de grote vakantie moest ik weeral veran-
deren van klas, namelijk naar het derde leer-
jaar waar juffrouw Hilde les gaf. Ik vond juf-
frouw Hilde een prettige jufrouw : ze was
niet al te streng en als je iets niet verstond,
legde ze het direct uit. In het derde leerjaar
hadden we ook al een beetje meer wiskunde
en taal en andere moeilijke vakken.
Daarna moest ik naar het vierde leerjaar
waar juffrouw Katrien les gaf. Ik vond juf-
frouw Katrien ook een prettige juffrouw,
maar in het vierde leerjaar moet je al veel
leren voor de proefwerken. Maar als er een
probleem was, bv. als je iets niet verstond of
als je ziek was geweest, dan legde juffrouw
Katrien alles uit, zodat je direct weer mee
was.
Toen ging ik naar de klas van meester Piet:
hij.-Ycr.teJdeoma wel.een grapje, waarmee je
kon lachen ! Daar moest er echter ook veel
geleerd worden, want er waren moeilijke
vakken zoals woordleer, zinsleer, Frans en
geschiedenis.
Na de grote vakantie ging ik dan naar het
zesde leerjaar waar we geen les kregen van
meester Frans, maar van meester Stef, want
meester Frans was de nieuwe directeur
geworden. Maar het zesde leerjaar is gega-
randeerd een toffe klas, waar we goed ons
best deden om te leren!
Dus heb ik negen jaren school gelopen te
Proven en ik ben ondertussen niet van school
veranderd, omdat het zo een toffe school is !
Nu lopen mijn schooljaren te Proven echter
ten einde, en zal ik Proven-school moeten
verlaten en naar de middelbare school gaan.
Maar toch blijf ik altijd zeggen : Proven-
schooI, een toffe school om nooit meer te
vergeten !!

Coiffure Ronny
In verlof van 15 juli t.e.m. 3 augustus.
Open op zaterdag 30 juli (op afspraak).

Dinsdag laatst 5 juli is Pater Eric Maes
opnieuw vertrokken.
Vol enthousiasme, vol idealisme en met veel
moed is Eric, onze Provense missionaris,
weerom vertrokken naar zijn missiegebied
"Zaïre". Wij verstaan het niet goed in deze
omstandigheden, en we stellen de vraag :
hoe is het mogelijk? Wat kan hij ginder nog
doen?
Hij zal daar aanwezig zijn. Een missionaris
laat zijn volk niet in de steek. Moge God
hem in goede gezondheid bewaren en zijn
werk zegenen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 juli)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisp1ein 13, te!. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (16-17 juli) tel. 30.03.38
Veearts Goethals' (17 juli) tel. 30.00.67
Apoteek Dubaere - Reninge
Dokt. Goudeseune (21 juli) tel. 40.01.92
Veearts Vulsteke (21 juli) tel. 33.41.17
Apoteek Deman - 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, te!. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), te!. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 15 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 juli
17 u. 4< Gez. 6-wekenmis v. Jacqueline
Meersseman, echtgte. v. Gilbert Vanren-
terghem
Zondag 17 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
JO u. 5c Gez. 6-wekenmis v. Flora
Vandenbussche, echtgte. v. Roger Top.
Maandag 18 juli
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Dinsdag 19 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (A.D.)
Woensdag 20 juli
8 u. H. mis v. overl. ouders
Donderdag 21 juli
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader
Vrijdag 22 juli - H. M. Magdalena
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 juli
17 u. Gez. dankmis ter gel. v.h. Huwe-
lijksjubileum v. Albert Knockaert-Lale-
man Georgette
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Zondag 24 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
JO u. Gez. jaarmis v. René Deraeve-
Thorez Julienne, overl. kinders en familie-
leden.

PRIESTER VAN DIENST (v. 24 tot 30 juli)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (23-24 juli) tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe (24 juli) tel. 38.81.60
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren

Maandag 25 juli - H. Jacobus
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot
Dinsdag 26 juli - H. Joachim en Anna
8 u. H. mis v. over!. ouders
Woensdag 27 juli - H. Kristina
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 28 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-
zing
Vrijdag 29 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 juli
11 u. Pl. Huw.mis v. Johan Vandewalle en
Isabel Desmyttere
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthournout,
echtg. v. M.Jeanne Breyne
Zondag 31 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Dankmis ter gel. v.h. Gouden
Huwelijksjubileum van Jozef Vanden-
bussche- Thorez Clara.

PRIESTER VAN DIENST (v. 31 juli tot 6
augustus)
E.H. Ollivier, pastoor Proven, te!. 30.03.91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (30-31 juli) tel. 30.06.47
Veearts Goethals (31 juli) te!. 30.02.67
Apoteek Regheere - Proven

Maandag 1 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijzon-
dere intentie
Dinsdag 2 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 3 augustus
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
Donderdag 4 augustus - H. pastoor v.
Ars
8 u. H. mis v. over!. ouders
Vrijdag 5 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 augustus
17 u. Gez. mis v. Roger Seghers, echtg. v.
Maria Desomer vwo vr. en kennissen

Zondag 7 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Flora Van-
denbussche, echtg. v. Roger Top

Jaarlijks verlof
Radio- en T.V.-zaak Raf Lamai~- aes
zal gesloten zijn vanaf 16 juli tot 1 a

Bibliotheek Proven
Gesloten van vrijdag 15 juli t.e.m. dag
31 juli.

Eekhoute
Het is weerom bijna 14 dagen gele
de Eekhoutefeesten plaats von
sfeer was er zeker aanwezig. De-cs;op ~
genoten van Pepe de Pjpo en
naar huis met een zakje pope
Ondanks het supporteren kon~. Rode
Duivels hun slag niet thuis Q.alen-:- is-
schien roken zij de lekkere kippetjës in ne
tent. .
De kinderrommelmarkt zag er ~ 1tle~
rijk uit terwijl de groten·kQBtlen vo11iy,-
ballen. ~ ••
Door de dag voordien Zkn hee~
"verzorgen" (?) namen de Baron- aze-
man kerels de wisselbeker mee naar huis.
's Avonds kon de jeugd hun hartje opha-
len op de tonen van disco Seba,
Iedereen bedankt en tot vo1gend jaar ..

Dit parochieblad
telt voor drie weken.

t,

Wie positief denkt
is niet zo vlug ziek
Waarom benadruk je zo gemakketijk in je
leven alléén maar dingen die ne~atief of
verkeerd aflopen ? Het lijkt precies of er
niets anders bestaat. Nochtans, er-Zijn
evengoed positieve dingen waarover je
blij en tevreden kan zijn. Je ziet ze soms
niet omdat je teveel aandacht schenkt aan
de fouten die je maakt of aan dingen die
je niet kan.
Positief denken is je beter voelen wanneer
je iets goed ziet of doet, is er zeker van
zijn dat je moeilijke situaties kan over-
winnen. Zo kweek je zelfvertrouwen aan
alsook de durf om iets te ondernemen. Dit
vraagt oefening ; verwacht niet dat alles
in één dag lukt. Zelfs uit je fouten kan je
iets positiefs leren.
Hoe positiever je denkt, hoe meer zin je
krijgt in het leven en hoe minder vlug je
ziek wordt. B.Z.N.



PRIESTER VAN DIENST (v. 7 tot 13 aug.)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (6-7 aug.) tel. 38.82.71
Veearts Busschaert (7 aug.) 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). tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 5 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 augustus
17 u. Gez. mis v. Roger Seghers, echtg. v.
Maria Desomer vwo vr. en kennissen
Zondag 7 augustus
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Flora Van-
denbussche, echtg. v. Roger Top
Maandag 8 augustus
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (G.G.)
Dinsdag 9 augustus
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Woensdag 10 augustus
8 u. H. mis v. overl. ouders
Donderdag 11 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz. int.
Vrijdag 12 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 augustus
17 U. 5' Gez. 6-wekenmis V. Jacqueline
Meersseman, echtgte. v. Gilbert Vanren-
terghem
Zondag 14 augustus
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis v. Zoë Prinzie, wed. V.
Emmeric Vanneste, vwo fam., geburen,
vrienden en kennissen
Maandag 15 augustus
O.L.Vrouw Hemelvaart
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton, echtg.
v. Martha Baert
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Deraedt- Top
Maria.
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Geboorte
Herlinde Dumez, d.V. Luk en Ria
Vandenbroucke, Barlebuizestraat 3,
Krombeke (geb. te Poperinge 4 juli '94)
Logan Scherpereel, z.v. Pascal en
Caroline Pecqueux, B. Mazemanlaan
27, Proven (geb. te Poperinge 8 juli '94)
Jeroen Vermeersch, Z.V. Noël en
Francine Demuynck, Blekerijweg 98,
Proven (geb. te Poperinge I aug. '94).

Tot kind Gods gedoopt
- Kevin Leys, z.V. Carlos en Isabelle

Matthys, Reningestraat 2, Proven
- Jordy Maerten, Z.V.Jean-Paul en Nancy

Leys, Eekhoute 51, Proven
- Kenny D'Haenen, z.v. Kris en Kathy

Leys, Komstraat 154, Poperinge

Huwelijksaankondiging
- Rik Camerlynck, Montefoulstraat 2,

Proven en Kathleen Verhille, Groene-
dreef 2, Watou

- Peter Coene, Blekerijweg 25, Proven en
Ania Colli .Hemel rijk straat 2, Boe-
zinge- Ieper.

In de Heer ontslapen
Marcel Decrock, echtg. v. Angèle Butaye,
overl. te Poperinge op zondag 24 juli '94
in de leeftijd van 83 j. en die vrijdag 29
juli '94 om 10 U. te Proven werd begraven.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 28 juli. 66
deelnemers, 9 wonnen 3 partijen : Hom-
mez Z. 403 ; Memhout M. 348 ; Vereycke
C. 301 ; Ryckeboer G. 295 ; Busschaert
C. 291 ; Denoye G. 264 ; Masschelein M.
261 ; Metsu M. 260 ; Loones M. 223.
Volgende kaarting op donderdag 11
augustus.

Elfde grote barbecue en kippebillen-
kaarting De Noomtjes
Zaterdagavond 6 augustus vanaf 19.30 u.
is het weer feest in de blauwe tent op het
Provenplein. Op deze barbecue van de
Noomtjes kunt u voor 300 fr. varkensrib-
betjes en/of worsten smullen met wat
groenten en een aardappel met de pel.
Zelfs op zondagmiddag 7 augustus vanaf
12.30 U. kan men van ditzelfde heerlijke
menu genieten.
Zondag 7 augustus is er ook kippebillen-
kaarting vanaf 10 uur en 17 U. 40 fr. inleg
of 3 voor 1()() fr. Dit alles bij het Socio-
Cultureel Centrum van Proven.

B.G.J.G.
Onze jaarlijkse ééndagsreis is gepland op
zondag 21 augustus aanstaande. Dit jaar

reizen we naar het nieuwe "stukje para-
dijs", PARADISlO, gelegen tussen
Doornik en Bergen. Alle leden ontvangen
binnenkort de nodige informatie.
Op vrijdag 26 augustus wandelen we de
vakantie uit met een avondtocht langs
Provense wegen.
Hou alvast deze data vrij!!

30 jaar getrouwd en gevierd
Op zaterdag 23 juli '94 hebben de 5 kin-
deren uit het gezin Albert Knockaert-
Laleman Georgette, wonende op Eek-
houte 57, het 30-jarig huwelijksjubileum
gevierd van hun ouders. Dit familiefeest
werd ingezet met een dankmis.
Langs deze weg willen de jubilarissen
Albert Knockaert-Laleman Georgette
allen bedanken voor hun felicitaties en
sympatie.

Goud te Proven
Jozef Vandenbussche- Thoré Clara vier-
den zondaglaatst 31 juli '94 hun gouden
huwelijksjubileum. omgeven door hun
dankbare kinderen en familie. Een magni-
fieke dankmis, goud waard. De familie
Vandenbussche- Thoré dankt allen voor
de vele felicitaties en grote sympathie.

Verlof
Zuivelhandel Michel Devooght is in ver-
lof vanaf 14 augustus tot 22 augustus.

Fietshappening " 't Vijfde Wiel"
Op zondag 14 augustus. Fietstocht van 65
km of van 25 km. Wandeltocht van 10 km.
Vertrek en eindpunt Hoeve R. Van-
cayzeele, Boescheepseweg 8, Poperinge.
Vanaf 9 u. en aankomst ten laatste om 17
u. Inschrijven: individueel: 100 fr. p.p.,
-12 jaar gratis, groepen (min. 15 pers.) 50
fr. p.p. Allerlei animatie en rondleiding is
voorzien.
Fietshappening " 't Vijfde Wiel" is een
organisatie van de Landelijke Gilden
gewest Poperinge.

Huisbezoek bij de ouders van onze
schoolkinderen, kleuters en lagere
afdeling.
De pastoor vordert langzaam, maar vor-
dert toch. Waar men niet thuis was, ga ik
nog eens proberen te hergaan. 't Is meer
dan de moeite waard een bezoekje te
brengen. We spreken en we luisteren naar
elkaar over de kinderen en over de school
te Proven. Interessant om van gedachten
te wisselen. Toch nu al een eensluidend
en algemeen oordeel van de ouders : we
hebben een goede school te Proven.



PRIESTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 aug.)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (13-14 aug.) tel. 30.06.37
Dokt. Bal (15 aug.) tel. 30.00.72
Veearts Vulsteke (14 aug.) tel. 33.41.17
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.)
KINESITHERAPlE-:-
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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 12 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 augustus
17 u. SC Gez. 6-wekenmis v. Jacqueline
Meersseman, echtgte. v. Gilbert Vanren-
terghem
Zondag 14 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Zoë Prinzie, wed. v.
Emmeric Vanneste vwo familie, buren,
vrienden en kennissen
Maandag 15 augustus
O.L.Vrouw Hemelvaart
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton, echtg.
v. Martha Baert
10 u. Gez. jaarmis ·v. Maurits Deraedt- Top
Maria
Dinsdag 16 augustus
8 u. H. mis v. over!. ouders
Woensdag 17 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot uit dank
voor goed verlopen reis (M.L.)
Donderdag 18 augustus
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam. (G.G.)
Vrijdag 19 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 augustus
17 u. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert,
echtg. v. Irma Monkerhey en over!. fam.
Zondag 21 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
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10 u. Gez. mis v. Marcel Decrock, echtg.
v. Angèle Butaye.

Geboorte
Joery Vandermeulen, z.v. Frankyen Patsy
Deloz, Blekerijweg 26, Proven (geb. te
Poperinge op 22 juli '94).

In de Heer ontslapen
René Bollies, wedn. v. Elza Vanhaute, overl. te
Kortrijk op zaterdag 6 aug. '94 in de leeftijd v.
94 j. en die donderdag 11 aug. '94 om 10 u. te
Kortrijk St.-Elisabeth wordt begraven (vader
van Robert Bollies).

Hoeveanimatie
Vriendelijke uitnodiging tot de hoeveanimatie
die doorgaat op 14 aug. op de hoeve van
Michel Devooght- Vancaeyzeele, Blasiusstraat
65 te Krombeke tussen 11 u. en 18 u.
Programma:
- bezoek aan damhertenfokkerij
- volksspelen
- gratis ponyritten voor de kinderen
- animatie
- kontroleplaats voor de deelnemers van het 5'

Wiel die-vertrekken per fiets irrPoperinge.
De toegang is gratis.
Inr. : Landelijke Gilde Krombeke.

Oktoberkermis
Verenigingen en herbergiers die met oktober-
kermis een aktiviteit organiseren, gelieve dit
schriftelijk mee te delen aan de secretaris van
het feestcomité, Kris Rosseeuw en dit vóór
einde augustus.

K.V.L.V.
Zondag a.s. nemen we deel aan " 't Vijfde
Wiel". We vertrekken om 10.30 u. op de
markt. Er is keuze tussen 26 km en 56 km.
Inschrijving gewenst : 50 fr. volwassenen -
kinderen -12 j. gratis. Er is gelegenheid tot
middagmalen. De knapzak kan ook meegeno-
men worden. Zich aangeven bij Johan
Brysbaert.

K.A. V. Proven nodigt uit
Op vrijdag 19 augustus is er een gezinswande-
ling met bezoek aan de Zonneark te Proven.
Afspraak om 19 u. bij Martine Vanrenterghem,
Canadaweg 2. Achteraf is er een hapje en een
drankje voorzien aan een klein prijsje. Gelieve
vooraf te verwittigen bij Gilberte op tel.nr.
30.13.82 of bij Valerie tel. 30.08.51. Iedereen
hartelijk welkom !!

TSC Proven - 13-14 augustus 1994
Tweedaagse voetbal feesten
ZATERDAG 13 AUGUSTUS
- vanaf 10 u. : duiveltjesvoormiddag

Deelnemende ploegen : FC Poperinge, BS
Poperinge, U. Abele, FC Westouter, SK
Vlamertinge, TSC Proven

- van 12.45 tot 18 u. : 5' jeugdtornooi voor
preminiemen, miniemen en knapen
Deelnemende ploegen:

Preminiemen : FC Poperinge, BS Pope-
ringe, SV Nieuwpoort, TSC Proven
Miniemen : SK Nieuwkerke, J. Male, BS
Poperinge, TSC Proven
Knapen : SK Vlamertinge, SK Reningelst,
J. Male, TSC Proven
om 20 u. in de feesttent : Rotting kiwi Party.
VVK 100 fr., ADD 120 fr.

ZONDAG 14 AUGUSTUS
1I u. : Aperitiefconcert door Harmonie "De
Volksvreugd" Proven

- 14 u. : Wedstrijd tussen TSC-Ladies
- 14.30 u. : Tornooi tussen ex- TSC spelers,

TSC jeugdwerking, ouders jeugdspelers
TSC en KU Proven

- 17 u. : Bekerwedstrijd TSC Seniores -
Sparta Dikkebus

- 18 u. : Grandioze barbecue met afsluitbal.
Kaarten in voorverkoop aan 250 fr.

De Noomtjes
De Noomtjes zijn zeer gelukkig na hun elfde
barbecue. De reactie van iedereen was una-
niem : het eten heeft ons echt lekker gesmaakt,
alhoewel sommigen wat langer moesten wach-
ten daar de barbecues het tempo niet aankon-

oen. Volgend jaar een derde barbecue erbij?
Dat weten we nog niet. Maar in ieder geval
dank aan alle mensen die ons steunden en die
meewerkten.

B.G.J.G
Zoals vorige week gemeld reizen we op zon-
dag 21 augustus naar PARC PARADISlO,
gelegen tussen Doornik en Bergen. Op de
terugweg houden we nog een paar uur halt op
het domein BULSKAMPVELD te Beernem.
Voor deze uitstap met dubbele bestemming en
met de dubbeldekker, werden volgende prijzen
vastgelegd: kinderen tot 5 jaar 300 fr., 6 tot 18
jaar 500 fr. , volwassenen 650 fr. We vertrek-
ken om 8 uur en zijn terug omstreeks 19.30 u.
Niet-leden betalen telkens 100 fr. meer per
persoon. Inschrijven bij Frans Yde of iemand
van het bestuur tot ... de bus vol is !

Harmonie "De Volksvreugd"
Herinnering: alle muzikanten van de harmo-
nie worden zondag aanstaande 14 aug. ver-
wacht op het Provense voetbalplein om een
aperitiefconcert te spelen. Vergeet je mars-
boekje niet ! Controleer nog even het info-
blaadje dat je deze week ontvangt.

Bij Francine
Gesloten iedere namiddag vanaf 13 aug. t.e.m.
4 september. Donderdag gans de dag gesloten.

Speelplein werking stopt.
Daar de werken aan de nieuwe zaal op 16 aug.
starten, kan speelplein "De Pleute" een veilige,
goede werking niet meer verzekerçn. Jammer,
maar geen speelschool meer van?lr16 aug. Tot
volgend jaar!

Mocht iedere ontmoeting, elke dag,
een feest van de vriendschap zijn.
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Summer
Summer in the City op 20 augustus dank zij de
Beach-party van KU Proven. Afspraak om 20
u. op het voetbalplein te Proven. Tot dan!!!

In de Heer ontslapen
Eerwaarde Heer Daniël Decancq, zoon van
wijlen Jules en Célina Decancq- Vandewiele,
geboren te Pittem op 9 februari 1931 en plots
overleden te La op 9 augustus '94, voorzien
van het H. Oliesel. Priester gewijd op 8 juni
'63, Leraar Vrije Technische School Veume 5
augustus '63, Medepastoor Proven 22 augustus
'66, Medepastoor Alveringem 28 oktober '68,
Medepastoor Aartrijke, Sint-Andries 12 febru-
ari '74, Pastoor Ardooie-Tassche, O.L.Vrouw
Onbevlekt Ontvangen 12 oktober '88.
De Plechtige Rouwdienst had plaats in de kerk
van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Ardooie-
Tassche op dinsdag 16 aug.'94 om II u.

Wat wil de "Bond zonder Naam" eigen-
lijk met zijn maandelijkse spreuken?
Bond zonder Naam wil mensen wegen wijzen
naar het licht, naar een nieuwe levensstijl.
- in een wereld van techniek en wetenschap,
van komputers en robots pleiten voor men-
selijke waarden.

- in een wereld van kosmische vervuiling opko-
men voor een zuiver en natuurlijk leefmilieu.

- in een wereld van geweld kiezen voor
geweldloosheid en vrede.

- in een wereld van wantrouwen en haat plei-
ten voor liefde en vriendschap onder de
mensen.

Bond zonder Naam wil mensen verdedigen
tegen mensen en strukturen in een wereld
waar het recht van de sterkste primeert. Bond
zonder Naam probeert mensen weer thuis te
brengen en voor mensen in de jungle kleine
oasen te scheppen. Bond zonder Naam is een
srme;-narCInek1dge poging van aUJzenaen
gewone mensen om deze wereld weer be-
woonbaar te maken.
Bond zonder Naam wil :
"Niet langer geloven in geld en bezit. Niet lan-
ger geloven in macht."
Bond zonder Naam wil:
"Geloven in het licht, geloven in goedheid en
liefde, geloven in het leven, geloven in men-
sen, enz .... daardoor zijn eigen leven verande-
ren zonder op een betere wereld te wachten."

PRIESTER VAN DIENST (v. 21 tot 27 aug.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (20-21 aug.) tel. 30.15.55
Veearts Busschaert (21 aug.) tel. 44.53.63
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere) Verz.- en Zaken kantoor Prinzie bvba
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) Zal uitzonderlijk gesloten zijn op vrijdag 26
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) augustus '94 vanaf 17 u. en op zaterdag 27
KINESITHERAPIE: augustus '94 gans de dag. Voor bijstand bij
-A.-Deker-&g~etel:,-tcl,33.32 ,.36...{}UO-.OJ..5.ê-8 __ --'o"-'.n"'g"'-ev'-'a~1: 057/30.02.58.
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Gesloten
Bij Jacques Berquin, Couthoflaan, volgende
week vrijdag 26 aug. tot maandag 5 september.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van II augustus. 60
deelnemers, JO wonnen 3 partijen: Vandaele
M.354 ; Vandromme A. 327 ; Mooren M..
308; Van Engelandt E. 297 ; Ramon A. 296 ;
Windels R. 281 ; Deturck J. 277 ; Soenen D.
242 ; Cap poen B. 232 ; Lejeune A. 224.
Volgende kaarting op donderdag 25 augustus.

Vrijdag 19 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 augustus
17 u. Gez. jaarrnis v. Oscar Busschaert,
echtg. v. Inna Monkerhey en over!. fam.
Zondag 21 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Marcel Decrock, echtg.
v. Angèle Butaye
Maandag 22 augustus
Maria Koningin
8 u. H. mis v. over!. vader (J.I.)
Dinsdag 23 augustus - H. Rosa
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 24 augustus - H. Bart
8 u. H. mis v. over!. ouders
Donderdag 25 augustus - H. Lodewijk
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijzon-
dere intentie
Vrijdag 26 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 augustus - H. Monique
17 u. Gez. jaarmis v. Margriet Degraeve,
echtgte. v. Cyriel Dever
Zondag 28 augustus
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens, echtg.
v. Gerarda Gheeraert.

K.B.G.-reis door Frans-Vlaanderen
Op dinsdag 30 aug. wordt een prachtige reis
georganiseerd naar Desvres en Boulogne.
Vertrek te Proven om 7 u. Langs mooie wegen
gaat het naar de faiencestad Desvres, waar een
faiencezaak wordt bezocht. Middagmaal in
"Chez Christiane" te Zoteux.
Na een rondrit met korte pauzes komen we in
Boulogne, de grootste Franse vissershaven.
Het hoogtepunt van de dag wordt het bezoek
aan Nausicaä, waar we een reis maken naar het
hart van de zee.
Terugreis over St.-Omer en Haezebrouck naar
Proven waar nog een gratis etentje is voorzien.
Prijs 1.300 fr. (bus, fooien, toegangsprijzen,
middagmaal en avondetentje inbegrepen).
Inschrijven bij Jozef Vanbeveren, Gerard Ryon
of bij een bestuurslid vóór 22 augustus.

B.G.J.G - Paradisio
Voor onze eendagsreis op zondag 21 augustus
waren we er op maandag 15 augustus nog
plaatsen vrij. We vertrekken om 8 uur vóór
Delhaize en we zijn na een halte in het
Bulskampveld om 19.30 uur terug in Proven.
Inschrijven bij Frans Yde (I tot 5 jaar 300 fr.,
6 tot 18 jaar 500 fr., +18 j. 650 fr.).

Harmonie De Volksvreugd
Vrijdag aanstaande hervatten we de repetities,
zowel voor de jeugd als voor de volwassenen!

Een woord - Een wegwijzer
Uit het optreden van Jezus, zoals dat in de
evangelies beschreven wordt, weten we, dat
Hij zich regelmatig heeft verzet tegen de rijk-
dom en vooral tegen de kwalijke bijverschijn-
selen ervan: geestelijke hoogmoed, de menta-
liteit van: met geld alles kunnen en mogen, de
drang om te heersen over anderen. De mens
die met slimheid een vermogen verzameld
heeft, kan zichzelf als een god beschouwen,
die niemand meer boven zich ziet staan.
Tegen dit kwaad in de wereld heeft Jezus zich
fel verzet. Hij heeft ons zelf het voorbeeld
gegeven door om onzentwil arm te worden.

Verloren
Deksel zijkoffer motor Honda, kleur bordeaux,
Couthoflaan, Proven-Poperinge. Binnenbren-
gen in de pastorie.

Bloedinzameling
Op donderdag 25 aug. '94 heeft een massale
bloedinzameling plaats voor alle inwoners van
Proven, in zaal "St.-EI ooi" van 18.30 u. tot
20.30 u.

Tot kind Gods gedoopt
Angelique Féburier, d.v. Hervé en Sandy
Pecqueux, Duinkerkestraat, Poperinge.



PRIESTER VAN DIENST (v. 28 aug. tot 3 sept.)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (27-28 aug.) tel. 40.01.92
Veearts Vulsteke (28 aug.) tel. 33.41.17
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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 26 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 augustus
17 u. Gez. jaarmis v. Margriet Degraeve,
echtgte. v. Cyriel Dever
Zondag 28 augustus .
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens, echtg.
v. Gerarda Gheeraert
Maandag 29 augustus
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
(A.A.)
Dinsdag 30 augustus
8 u. H. mis v. over!. ouders
Woensdag 31 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-
zing
Donderdag 1 september
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Vrijdag 2 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 september
17 u. Gez. mis v. Valère Lebbe, wedn. v.
Maria Neuville en v. Irène Lebbe, d.v.
wijlen Jules en Leonie Blanckaert
Zondag 4 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v.d. over!. familie v.
Roger Cappelaere- Vandenberghe Bea-
trice.
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In de Heer ontslapen
- Jean Ballyn, echtg. v. Simonne Devos,

overl. te Poperinge op 16 aug. '94 in de
leeftijd v. 56 j. en die op dinsdag 23
aug. '94 om 10 u. te Poperinge St.
Bertinus werd begraven.

- Madeleine Deleye, echtgte. v. Henri
Polley, overl. te Poperinge op vrijdag 19
aug. '94 in de leeftijd v. 80 j. en die op
donderdag 25 aug. om 10 u. te
Krombeke wordt begraven.

Jaarlijks verlof
Gesloten bij Jef en Paula Couttouw-
Cappoen van dinsdag 30 augustus tot en
met donderdag 8 september.

B.G.J.G. - Avondwandeling
Op vrijdag 26 augustus houden we onze
jaarlijkse avondwandeling. We verzame-
len om 19 uur voor de kerk en trekken
gedurende anderhalf uur langs Provense
wegen. Iedereen is welkom, ook niet-
leden.
Voor de kinderen van de basisschool is er
achteraf een gratis consumptie indien zij
lid zijn van DE BOND en vergezeld van
hun ouders.

Bloedinzameling
Op donderdag 25 augustus '94 heeft een
massale bloedinzameling plaats voor alle
inwoners van Proven, in zaal "St.-Elooi"
van 18.30 u. tot 20.30 u.

Basisschool Proven
Vooruitzichten voor het komende school-
jaar.
Volgens de gegevens op 22 augustus '94
starten we op I september op deze wijze
het nieuwe schooljaar:
KLEUTERAFDELING :
- Peutertuin : 6 kinderen (+ 15 in de loop

van de volgende maanden)
(Juffrouw Marijke Boucneau, Vera
Maes, Ingrid Desaever)

- Eerste kleuter: 20 kinderen
(Juffrouw Liliane Malfait)

- Tweede kleuter: 24 kinderen
(Jufrrouw Brigitte Vermeulen, Mar-
leen Dehaene)

- Derde kleuter: 24 kinderen
(Juffrouw Erna Rappelet)

- Hulp in tweede en derde kleuter
(Juffrouw Vera Maes)

LAGERE AFDELING
- Eerste leerjaar: 23 leerlingen

(Juffrouw Sibylle Berquin)

- Tweede leerjaar: 19 leerlingen
(Meester Michel Borrey)

- Derde leerjaar: 27 leerlingen
(Juffrouw Hilde Lejeune, Saskia De-
wulf, Rita Flamand)

- Vierde leerjaar: 22 leerlingen
(Juffrouw Katrien Herpelinck)

- Vijfde leerjaar: 20 leerlingen
(Meester Piet Lesage)

- Zesde leerjaar: 23 leerlingen
(Meester Stef Denecker)

- Taakleerkracht en hulp in eerste leerjaar
(Juffrouw Marleen Baes)

- Turnen en zwemmen
(Juffrouw Linda Dezitter, Gina Bon-

due)

We starten dus met 74 kleuters en 134
leerlingen in de lagere afdeling. Dit bete-
kent dat de totale schoolbevolking in
Proven op I september aanstaande waar-
schijnlijk 208 leerlingen zal zijn. Deze
vooruitzichten zijn voor de vestigings-
plaats Proven. Dan volgt nog Krombeke.

K.A.V. Proven - Aerobic
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert
K.A.V. Proven opnieuw aerobic lessen
met als lesgeefster Linda Dezitter.
Afspraak : iedere woensdagavond om 20
u. in zaal " 't Rozenhof" te Proven en dit
vanaf woensdag 14 september e.k. Dit
jaar is het dus de woensdag i.p.v. de dins-
dagavond. Er zijn 10 lessen gepland. Het
inschrijvingsgeld bedraagt 750 fr. voor
leden en 1.100 fr. voor niet-leden.
Gelieve in te schrijven vóór 13 september
bij Carine Boone (tel. 30.11.55), Linda
Dezitter (tel. 30.01.83) of bij Bernice
Mouton (tel. 30.07.04).
Tot dan. K.A.V. Proven

Een serieuze vraag
Vader en moeder,
gij zijt kristenen, zo beweer je toch.
Zou het niet goed zijn na een
vakantieperiode van uitstap en rei-
zen en van veel werk ook, U eens
te bedenken om terug te komen
naar de zondagsrnis ?
Of hou je er alleen nog aan om
kerkelijk begraven te worden ?
Maar dat is het allerminste wat je
kunt verlangen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 4 tot 10 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 (3-4 sept.) tel. 38.87.55
Veearts Vandenberghe (4 sept.) tel. 38.81.60
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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 2 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 september
17 u. Gez. mis v. Valère Lebbe, wedn. v.
Maria Neuville en v. Irma Lebbe, d.v. wij-
len Jules en Leonie B1anckaert
Zondag 4 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis V.d. overl. fam. v.
Roger Cappelaere- Vandenberghe Beatrice
Maandag 5 september - H. Bertinus
8 u. H. mis t.e.v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Dinsdag 6 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, genezing
Woensdag 7 september
8.45 u. H. mis bij opening V.h. nieuwe
schooljaar
Donderdag 8 september
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader
Vrijdag 9 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 september
17 u. Gez. jaarmis v. André Peperstraete,
echtg. v. Gabrielle Versaevel .
Zondag 11 september
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Ganne-
Demaeght Sidonie

Tot kind Gods gedoopt
Jeroen Vermeersch, z.v. Noël en Francine
Dernuynck, Blekerijweg 89, Proven.
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Bakkerij W. Rubben
Verlof van 4 september tot en met 13 sep-
tember.

Jonge Kerk is op stap in Proven
Op zaterdag 3 september nodigt Jonge
Kerk Poperinge alle jongeren van Proven
en omstreken uit om 19.30 u. aan " 't
Rozenhof' voor een korte voettocht rich-
ting Uilegatstraat 2, waar dan een jeugdi-
ge eucharistieviering plaatsvindt, gevolgd
door een uitbundig kampvuur en een
gezellig samenzijn. We verwachten heel
wat jeugd! Voor verdere inlichtingen tel.
Myriam Maes 057/33.43.95. Tot dan.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 25 augustus.
66 deelnemers, 12 wonnen 3 partijen
Nouwynck N. 432 ; Berten M. 348 ;
Rommens S. 342 ; Vanexem M. 338 ;
Hommez Z. 308 ; Dever D. 290 ; Deroye
G. 287 ; Metsu M. 272 ; Pacco M. 265 ;
Butaye M. 251 ; Demolder M; 244 ;
Vercruyce M. 229.
Volgende kaarting op donderdag 8 sep-
tember.

Kinderoppas
Bernadette Vandenbroucke start met kin-
deropvang, buitenschoolse en eventueel
dag- en nachtopvang. Provenplein 61,
Proven, tel. 057/30.16.35.

Ziekenzorg
Naar oude traditie richt de plaatselijke
Ziekenzorg-kern een jaarlijkse namiddag
in voor alle zieken en bejaarde mensen.
Op 11 september om 14.30 u. in zaal "St.
Elooi" wordt U welkom geheten door
voorzitter Gerard Ryon en de bestuursle-
den voor een gebedsviering, animatie
(viool en zang), koffietafel en koeken.
Alles gratis.
Wil a.u.b. verwittigen vóór 6 september
bij één van de bestuursleden en ook even-
tueel vervoer aanvragen bij hen : Gerard
Ryon (30.04.43), Rogette Devos
(30.06.20), Agnes Inghelbeen (30.12.34),
Jeanne Busschaert (30.00.60), Paula
Menu (30.06.28), Gilberte Dever
(30.13.82).

Nieuw schooljaar
Vandaag, donderdag I september 1994,
begint een nieuw schooljaar. Aan alle kin-
deren, leerlingen van onze school: peuter-
tjes en kleutertjes, en de jongens en meis-
jes van de lagere afdeling, aan de leer-

krachten, direktie en personeelsleden,
bied ik mijn goede wensen aan. Moge
Gods zegen neerkomen op de vele
inspanningen die zullen geleverd worden
om onze jonge mensen te onderwijzen, te
onderrichten, te vormen en te begeleiden
naar een schone toekomst. Dit is in deze
tijd niet altijd een gemakkelijke taak.
Mag ik daarbij de medewerking vragen
van de ouders. Het is zeker zeer goed dat
de ouders kunnen kontakt nemen met de
leerkrachten over mogelijke problemen
met hun kind. En omgekeerd is ook waar,
dat de leerkracht op tijd de stap kan zetten
naar de ouders toe om te spreken over de
een of de ander van zijn leerlingen.
Samenwerking is zeer lovenswaardig in 't
voordeel van de leerling. En laten we ook
niet vergeten dat bij het begeleiden van
de kinderen een beetje gebed nooit over-
bodig is.
Ik wens aan allen het beste toe bij het
begin van een nieuw schooljaar.

Michel Ollivier, pastoor

Spaghetti en andere pasta's
Op donderdag 8 september organiseert
KA V Proven een kook demonstratie met
als thema: "Spaghetti en andere pasta's".
Eveline Veyer uit St. Jan-ter-Biezen
bereidt voor ons enkele pastagerechten :
spaghetti, lasagne, bami goreng, enz.
Voor de liefhebbers van de Italiaanse
keuken een echte aanrader!
We spreken af op donderdag 8 september
om 19.30 u. bij Gilberte Dever. Hartelijk
welkom! Het KA V-bestuur

Onvoorspelbare jongelui gezocht
KSJ Proven start binnenkort weer een
nieuw werkjaar met als jaarthema
"ONVOORSPELBAAR".
We zoeken enthousiaste jongeren vanaf
16 jaar die elke zaterdagnamiddag bereid
zijn kinderen te begeleiden in hun spel.
Voor deze jongeren spreken we een
samenkomst af op zaterdag 3 september
aanstaande om 14.00 u. in ons lokaal in
het socio-cultureel centrum op het
Provenplein.
Zondag gaat de leiding een dagje uit naar
de provinciale startdag in Torhout.

Schriftwoord
"Wees niet alleen toehoorders,
maar uitvoerders van het Woord."
"Niet wat je zegt,
maar wat je doet,
zegt wie je bent."



PRIESTER VAN DIENST (v. 11 tot 17 sept.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (10-11 sept.) tel. 30.03.38
Veearts Goethals (11 sept.) tel. 30.00.67
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), te'1.40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 9 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 september
10 u. Pl. Begrafenis v. Roger Beudaert,
z.v. wijlen Henri en Martha Claeys
17 u. Gez. jaarmis v. André Peperstaete,
echtg. v. Gabrielle Versaevel
Zondag 11 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Ganne-
Demaeght Sidonie
Maandag 12 september
8 u. H. mis v. overl. broer
Dinsdag 13 september
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam.
Woensdag 14 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 15 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-
zing
Vrijdag 16 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 september
17 u. Gez. mis v. Valère Lebbe, wedn. v.
Maria Neuville en v. Irma Lebbe, d.v. wij-
len Jules en Leonie Blanckaert
Zondag 18 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Arthur Delbaere-
Dennekin Zoë en hun zoon Maurice en
schoonzoon Gerard, vwo de familie
D'Haene-Delbaere
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In de Heer ontslapen
- Roger Beudaert, Z.V. wijlen Henri en

Martha Claeys, haastig overleden te Proven
op zaterdag 2 sept. '94 in de leeftijd van 63
jaar en die op zaterdag 10 sept. '94 om 10
U. te Proven wordt begraven.

- Henri Polley, wedn. V. Madeleine Deleye,
overl. te Poperinge op maandag 5 sept. '94
in de leeftijd van 80 jaar, en die op vrijdag
9 sept. '94 om 11.15 U. te Krombeke wordt
begraven.

Geboorte
Marjorie Peck, d.v. Didier en Sandy Lozie,
geb. te Wormhout (Fr.) op 20 aug. '94.

Mensen van Proven en omliggende
U weet dat de school van Proven mij nauw
aan het hart ligt. Van mijzelf mag ik zeggen:
" 'k Heb veel gedaan voor die school, 'k heb
veel aangekocht voor de school. Ik moet nog
veel afkorten."
't Is daarom dat we ieder jaar een feest van
Sint-Michielszomertje houden. De TOMBO-
LA is het meest winstgevend als ik mijn lat-
jes aan de man kan brengen. Dit is van
belang. Ik dank u voor de mildheid in de
voorbije jaren.
Mag ik u dan ook verwachten en verwelko-
men op zondag 25 september '94 op het feest
van St. Michielszomertje?
Dank bij voorbaat. Uw goeie schooier,

Michel Ollivier, pastoor

St. Michielszomertje
Zondag 25 september '94
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 11' keer
doorgaat, mag dat zeker niet onopgemerkt
voorbijgaan. Daarom wordt de 11' uitgave
van het Sint-Michielszomerfeest natuurlijk
iets speciaals.
Hou alvast zondag 25 september vrij om
feest te vieren op school!

Schoolfeest
Het is reeds een traditie dat de Proven aars op
St. Michielszomerfeest aan een feestmaal
kunnen deelnemen. Ook dit jaar krijgt ieder-
een daartoe de kans, maar nu niet meer in de
tent. We stellen onze eigen schoolzaal open
op zaterdag 24 september 's avonds en zon-
dag 25 september 's middags.

K.A.V. - Aerobic-herinnering
K.A.V. Proven organiseert 10 lessen aerobic
elke woensdagavond van 20 tot 21 uur vanaf
14 september in " 't Rozenhof" te Proven.
Lesgeefster is Linda Dezitter uit Proven. Je
kan nog altijd inschrijven tot 13 september

bij Carine 1300ne (tel. 30.11.55 na 18 uur),
Linda Dezitter (tel. 30.01.83) of Bemice
Mouton (tel. 30.07.04).
K.A. V. leden betalen 750 fr., niet-leden 1100
fr. Het bestuur.

Persmededeling
Graag melden wij dat het BRTN-programma
"Eén voor iedereen" op zondag 1l september
'94, omstreeks 17 U. u een bijdrage wijdt aan
"Duurzame energie in Vlaanderen", een
reportage omtrent realisaties van de Zonne-
are VZW. Ons praktisch zonneveldwerk in
woord en beeld.
We hopen op uw belangstelling.
Willy Licvens, Hilde Decoene, namens de
Zon ne-are te Proven.

Dienst jeugd pastoraat Poperinge
Op I september wordt de Dienst Jeugdpas-
toraat van het dekenaat Poperinge opgestart.
Het is een nieuw initiatief, dat gedurende
vele jaren door meerdere mensen degelijk
werd voorbereid. De bedoeling is om in het
dekenaat Poperinge de pastoraal voor jonge-
ren tussen 12 en 25 jaar te stimuleren: ener-
zijds door bestaande initiatieven te begelei-
den, anderzijds door nieuwe initiatieven op
te starten. Belangrijk is dat het een dekenaal
initiatief betreft, dat het zich dus richt tot 22
parochies, verspreid over de gemeenten
Poperinge, Vleteren en Heuvelland.
Pastoraat wordt begrepen in de breedste zin
van het woord : niet enkel aandacht voor
gebed, bezinning en liturgie, maar ook voor
jeugdbewegingen en voor sociaal engage-
ment. Pastoraat wordt ook begrepen in de
diepste zin van het woord: de zorg voor het
geluk van jonge mensen vanuit de inspiratie
van Jezus' voorbeeld.

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 zegene en God
bcwarc U." Ook wanneer we samen aan tafel
zitten : "Dank U, Goede God, voor het eten
van elke dag". Er zijn zovele omstandighe-
den in de loop van de dag waar we onze kin-
deren een beetje kunnen voorgaan in geloof.
En vooral ook ieder weekend in de eucharis-
tieviering. Het gebeurt nu nog door enkele
gezinnen die het mogelijk maken van samen
aanwezig te zijn, vader, moeder en de kinde-
ren samen op één rij. Dat is op een bijzonde-
re wijze voorgaan 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. 18tot 24 sept.)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (17-18 sept.) tel. 40.00.20
Veearts Busschaert (18 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. 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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 16 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 september
17 u. Gez. mis v. Valère Lebbe, wedn. v.
Maria Neuville en v. Irma Lebbe, d.v. wij-
len Jules en Leonie Blanckaert
Zondag 18 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Arthur Delbaere-
Dennekin Zoë, hun zoon Maurice en
schoonzoon Gerard, vwo de familie
D'Haene- Delbaere
Maandag 19 september
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader
(A.A.)
Dinsdag 20 september
8 u. H. mis v. overl. ouders (K.L.)
Woensdag 21 september
8 u. H. mis v. overl. fam. (D.D.)
Donderdag 22 september
8 u. H. mis v. overl. echtg. (L.P.)
Vrijdag 23 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 september
14.30 u. Pl. Huw.mis v. Philippe Thuriot
en Patricia George.
17 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Jacqueline
Meersseman, echtgte. v. Gilbert Vanren-
terghem.
Zondag 25 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Zoë Prinzie, wed. v.

Ons
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Emmeric Vanneste vw. geburen, vrienden
en kennissen.

Tot kind Gods gedoopt
Bryan Pacco, z.v. Marc en Martine
Cnockaert, Mazemanlaan 5, Proven.

Huwelijksaankondiging
Philippe Thuriot, Brusselsesteenweg 71, St.
Jan Tervuren en Patricia George, Mazeman-
laan 8, Proven.

Gevonden
Een leesbril in een zwart-bruin lederen
koker, langs de Roesbruggestraat. Terug te
bekomen in de pastorie.

Omhaling aan de kerkdeur
Voor de K.V.G. in het weekend van zaterdag
en zondag 17 en 18 september '94. Aanbe-
volen.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 8 september. 62
-tleel-nemers,9 wonnen ~rtij~
402 ; Vercruyce M. 347 ; Boeket M. 309 ;
Delporte M. 306 ; Vandaele M. 304 ;
Lejeune A. 280 ; Cappoen B. 262 ; Vanacker
C. 262 ; Claeys M. 255. Volgende kaarting
op donderdag 22 september.

Ziekenzorg Proven
Hartelijk dank aan alle aanwezigen op onze
Nationale Ziekennamiddag die doorging op
11 september in zaal "St. Elooi" te Proven.
Een eucharistieviering opgedragen door E.H.
Vandenbussche, bijgestaan door een kwartet
met viool, fluit en zang opende het feest. Na
de H. Mis speelde hetzelfde ensemble een
half uur sfeervolle en vrolijke deuntjes. Een
koffietafel zorgde voor de gezelligheid. De
namiddag werd afgesloten met enkele muzi-
kale nummertjes. Tot volgend jaar.
Ziekenzorgkern Proven

Nog Ziekenzorg
Ziekenzorg C.M. Kern Proven zoekt een 5-
tal medewerkers( -sters). Indien je sociaal
voelend bent, graag onder de mensen komt
en enkele vrije uurtjes in een maand hebt om
je in te zetten voor de medemens, geef dan je
naam op bij Gerard Ryon tel. 30.04.43 of
Rogette Devos tel. 30.06.20. Je bent hartelijk
welkom.

St. Michielszomertje voor de 11' keer
op zondag 25 september 1994, vanaf
zaterdagavond 24 september en vanaf
zondagmiddag 25 september tot zolang
het u bevalt.
We moeten u niet meer vertellen dat er voor
de uitbreiding en de verbetering van onze
school veel werd gedaan. Iedereen weet dat

en iedereen ziet dat.
Daarom ieder jaar Sint-Michielszomertje. Je
weet meteen waarachter dat we uit zijn. We
moeten daar geen doekjes om winden. We
hebben uw steun nodig. En 't bijzonderste
van al is : gij steunt. Dank u.
Programma voor dit jaar krijg je nog wel
volledig.
In alle geval kun je al beginnen steunen
vanaf zaterdagavond 24 september met te
komen eten en meteen jezelf te versterken
met een smakelijk maal. Je kunt ook komen
eten de zondagmiddag 25 september, even
lekker en goed als de zaterdagavond. Let
wel, de eters worden verwacht in de zaal zelf
(de tent valt weg).
De zondagnamiddag treden de leerlingen op,
beginnend met de kleutertjes. Er zijn ook
veel attrakties voor groot en klein. En wat
niemand mag vergeten, dat is onze serieuze
tombola met ernstige prijzen. Met lotjes te
kopen kun je mij het best steunen, dat zegt
de pastoor van Proven, en dat is juist: koop
lotjes of boekjes aan de leerlingen, die zullen
rondgaan. De prijzen aan die tombola ver-
bonden zijn niet minderwaardig.
Ik wens u op het feest van Sint-Michiels-
zomertje veel smaakgenot, een aangename
namiddag midden uw kinderen en 's avonds
veel prijsgenot.
Aan iedereen hartelijk welkom.

Gevonden
Na het bezoek van K.A.V. Proven aan de
Zonne-Arc werden er een paar zwarte
damesschoenen maat 37-38 gevonden bij
Martine Vanrenterghem. Terug te bekomen
in de pastorie.

SchoolFEESTmaaitijd
Ter gelegenheid van Sint-Michielszomer-
feest op zondag 25 september aanstaande
bieden we u weer de gelegenheid om deel te
nemen aan een lekkere feestrnaaltijd. We
geven de kans om op twee tijdstippen aan
tafel aan te schuiven : zaterdagavond vanaf
19.30 u. tot 21 u. en zondagmiddag vanaf
11.30 u. tot 12.30 u. Dit jaar verwelkomen
wij u in onze eigen zaal Sint-Jozef !.. ..
De keuze-mogelijkheden en de prijzen zijn

de volgende:
- koude visschotel:
- koude vleesschotel:
- biefstuk pepersaus:
- biefstuk provençale :
- vol-au-vent volwassenen:
- kinderen tot 12jaar:

vol-au-vent:
hamburger:

Vooraf inschrijven is noodzakelijk!!
Geïnteresseerden kunnen hun naam opgeven
op school (057/30.05.33) of bij Frans Yde
(tel. 057/30.08.37).
Iedereen is van harte welkom!

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

200 fr.
200 fr.



PRIESTER VAN DIENST (v. 25 sept. tot lokt.)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.

xisplein 13, tel. 30.11.89
'- .NEESKUNDIGE ZONDAG DIENST
Dokt. Vandenberghe (24-25 sept.) tel. 30.06.37
Veearts Vulsteke (25 sept.) 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. 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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 23 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 september
14.30 u. Pl. Huw.mis v. Philippe Thuriot
en Patricia George
17 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Jacqueline

ersseman, echtgte. v. Gilbert Vanren-
ghem

Zondag 25 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Zoë Prinzie, wed. v.
Emmeric Vanneste vwo geburen, vr. en
kenn.
Maandag 26 september
8 U. H. mis V. overl. echtg. en vader (A.A.)
Dinsdag 27 september·
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V. St. Jan (C.B.)
Woensdag 28 september
8 U. H. mis V. overl. ouders (M.G.)
Donderdag 29 september - H. Michaël,
Gabriël en Rafaël
8 U. H. mis v. overl. echtg. (B.)
Vrijdag 30 september - H. Jerome
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 oktober
17 U. Gez. mis V. Valère Lebbe, wedn. V.

Maria Neuville en V. Irma Lebbe, d.v. wij-
len Jules en Leonie Blanckaert
Zondag 2 oktober
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Nestor Maerten-
Dumon Mauritia en overl. kinders.

Ons
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Omhaling voor de K.V.G.
Bracht de mooie som op van 7.224 fr. Dank U.

Gebed voor de zieken uit onze paro-
chiegemeenschap
(aanbevolen om thuis te bidden)
Heer Jezus Christus,
in onze nood
roepen wij tot U.
Hun kracht is te klein
en hun schouders zijn te zwak
voor het kruis
dat zij moeten dragen.
Laat hen niet alleen.
Geef dat zij niet bezwijken onder deze last.
Sterk hen met de kracht
van uw Geest,
richt hen weer op
en doe ze herleven.
Heer, op U hopen wij,
beschaam ons vertrouwen niet. Amen.

Hobby K.B.G.
Op dinsdag 27 september starten we met een
mooi handwerk: "Modem borduren". Wil dan
meebrengen : naaigerief. splitgaren DMC of
DMC nr. 16 liefst in donkere kleur. We hopen
U allen te ontmoeten en wensen U verder veel
hobbygenot.
Het bestuur.

Drankcenter Devos
Promoties tijdens "Dag van de Klant" op 23,
24 en 25 september.
Welkom. Eddy Devos-Popelier Ginette

De paster zal er dit jaar nevens zijn!
Regen de laatste dagen en zelfs de laatste
weken. St. Michielszomertje zal een slag in 't
water zijn.
't Ware toch straf te verwonderen moest het
zondag aanstaande mooi en warm zomerweer
zijn!
Pas op : ik heb gebeld naar Frank Deboosere,
onze goede weerman. Frank is mijn beste
vriend en is de familie "Ollivier" altijd zeer
genegen gebleven.
Ik weet nu dat hij die op de hoogte is van de
weersomstandigheden, er voor zal zorgen
tegen zondag aanstaande 25 september, feest
van St. Michielszomertje te Proven, dat het
natte weer zal omslaan in mooi zomerweer.
Frank Deboosere, de weerman bij uitstek, heeft
mij altijd gaarne gezien en hij heeft mij zelf
gezegd: "Je moet geen eiers beloven aan Sinte
Clare, niet nodig".
Weerbericht voor zondag 25 september (Frank
Deboosere) :
"Nog steeds zwaar bewolkt door toevoer van
zware repressie in onze richting. Er komt ech-
ter een weersverbetering tot stand. Een hoge
luchtdrukreiniger hangt boven ons hoofd en
verplaatst zich langzaam van west naar oost.
Een zomerweekend is op komst." Dank U,
Frank.

Sint-Michielszomer
Zondag 25 september 1994
PROGRAMMA
Zaterdag 24 september .'
19.30-21 u.: Feestmaaltijd in de zaal

Zondag 25 september .'
11.30-12.30 u. : FeestmaaItijd in de zaal
14 U. : Springkasteel en schmink-stand
14.30 u.: Start zoektocht voor iedereen en

knotsgekke fietsen voor lager
15 U. : Kleuters openen het feest (kinderen

om 14.45 U. in kleuterklassen)
15.30 u.: Opening visput, loopfietsenparcours,

kleuterparadijs
16 U. : Estafetten voor het lager met mede-

werking van ouders en familie
17 U. : Slotdans door alle leerlingen lager

en familie
20 U. : Feest in de zaal met trekking

REUZE- TOMBOLA
23 U. : Jubileum-SURPRISE voor alle aan-

wezigen met loten

Feestmaaltijd op school
Naar aanleiding van Sint-Michielszomerfeest
op zondag 25 september bieden wij U weer de
gelegenheid om deel te nemen aan een lekkere
feestmaaltijd. U kunt ons schoolfeest starten
met een aangenaam etentje op zaterdagavond.
Voor deze uitgave hebben we de keuzemoge-
lijkheid uitgebreid met warme maaltijden.
Bovendien verlaten we de tent en richten we
onze Sint-Jozefszaal in als restaurant.
- Koude visschotel met frieten
- Koude vleesschotel met frieten
- Biefstuk met frieten

(keuze pepersaus of provençale)
- Vol-au-vent met frieten
Voor de kinderen tot 12 jaar:
- Vol-au-vent met frieten 200 fr.
- Hamburger met frieten 200 fr.
Er is ook keuze tussen enkele soorten aperitief.
U kunt komen aanzitten op 2 tijdstippen :
zaterdagavond vanaf 19.30 U. tot 21 U. en zon-
dagmiddag tussen 11.30 u. en 12.30 U.

Telefonisch bestellen of reserveren kan tijdens
de schooluren op het nr. 057/30.05.33 of
30.08.37 (Frans Yde).

400 fr.
350 fr.
400 fr.

350 fr.

Laatste bericht
Voor zondagmiddag was de zaal op dinsdag-
avond bijna volzet.

Estafetten op het schoolfeest
In naam van de leerlingen van de lagere afde-
ling nodigen we ouders en familieleden uit om
aan de estafetten deel te nemen. Tijdens het
schoolfeest wordt de nodige uitleg verschaft.
Wij rekenen alvast op uw medewerking!

Het schoolteam

Vrije dag
Op maandag 26 september is er voor alle leer-
lingen van de basisschool een vrije dag.



PRIESTER VAN DIENST (v. 2 tot 8 okt.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse tel. 30.06.47 (1-2 okt.)
Veearts Vandenberghe tel. 38.81.60 (2 okt.)
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. 33.3l.l6 (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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 30 september
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 oktober
17 u. Gez. mis v. Valère Lebbe, wedn. v.
Maria Neuville en v. Irma Lebbe, d.v. wij-
len Jules en Leonie Blanckaert
Zondag 2 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jmis v. Nestor Maerten-Dumon
Mauritia en over\. kinderen
Maandag 3 oktober
8 u. H. mis v. over\. echtgte (M.R.)
Dinsdag 4 oktober
8 u. H. mis v. over\. echtgte (J.D.)
Woensdag 5 oktober
8 u. H. mis v. over\. echtgenoten (D.S.)
Donderdag 6 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (dank)
Vrijdag 7 oktober -

O.L.V. v.d, Rozenkrans
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 oktober
17 u. Gez. mis v. Roger Beudaert, z.v.
wijlen Henri en Martha Claeys vw de
Geburen
Zondag 9 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Lucie Pacco, wed. v.
Georges Vanhoucke vw de geburen.

Oktobermaand
Maand van de Rozenkrans. Na de mis van 8 u.
bidden we op de paternoster.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 22 september. 72
deelnemers, 14 wonnen 3 partijen: Derhille P.

Ons
Parochieblad
Proven
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368. Coene R. 349. Sticker L. 327. Deraeve G.
315. Degraeve G. 31J. Deraeve M. 270.
Rommens S. 262. Soenen D.259. Berten M.
258. Butaye A. 256. Meulenaere A. 245.
Bournaillie I. 244. Windels R. 238. Delbaere
R. 230. Volgende kaarting op donderdag 13
oktober. Kermiskaarting.

Eekhoute Proven
Het is herfst. Iedereen is druk bezig met het in
orde brengen van zijn struiken, bomen, hagen ...
Ook andere zaken liggen nu soms in de weg en
moeten weggevoerd worden. Spijtig genoeg
wordt dit dan gestort op de wijk Eekhoute.
Graag hadden wij iedereen erop gewezen dat
de wijk Eekhoute geen stortplaats is voor tak-
ken, bomen, plastieken platen enz ... Enkel in
december of maart kunnen er takken of afval-
hout gebracht worden die dan door stad
Poperinge opgehaald worden. Dit wordt steeds
vooraf aangekondigd.
Mogen wij dus met aandrang vragen dat er van
de wijk Eekhoute geen stortplaats gemaakt
wordt. Trouwens het sluikstorten kan heel veel
geld kosten. Voor wie het nog niet weet in
Poperinge is er een containerpark.
De borden met vermelding van de huisnum-
mers werden hersteld Mogen wij aan alle kin-
deren vragen deze nummers niet meer te ver-
wijderen. Het zoeken naar een nummer voor
brandweer en ziekenwagen is soms moeilijk en
deze borden zijn voor hen een grote hulp. Voor
de mensen kan dit van levensbelang zijn.
Wij danken jullie allemaal voor jullie begrip
en medewerking. De Eekhoutvrienden

KSJProven
Zaterdag I oktober start KSJ Proven het nieu-
we werkjaar. Om 13.30 u. worden alle kinde-
ren uitgenodigd tot het "Onvoorspelbare Spel"
in het Socio-Cultureel Centrum op het
Provenplein. Einde om 16.30 u.
Dan is er de mogelijkheid zich in te schrijven
voor het hele jaar voor slechts 500 fr. aan ver-
zekering.

Mineralen - Tentoonstelling
Door Deman Eddy uit Proven in de bovenzaal
van het Gemeentehuis te Watou.
Open: zat. lokt. 16 u. - 19 u. Zond. 2 okt. \0
u. - 12 u. en van 14 tot 19 u.
Gratis ingang.

Feest van St.-Michielszomertje.
DANK-DANK-DANK
Mag ik het woord: "iedereen" gebruiken om
niemand te vergeten. Iedereen immers moet ik
bedanken, die vóór, tijdens en nadien ook heb-
ben meegewerkt op de een of andere manier
tot het welslagen van het feest van St.
Michielszomertje. Mijn oprechte dank.

Michel Ollivier - pastoor.

Sint-Michielszomerfeest
Wellicht wordt het wat vervelend door de herhaling,
maar het ongelooflijke is weer gebeurd! Na weken
druilerig weer had de weerman toch nog een zomer-
se dag opgespaard voor zondag 25 september, dag
van het Provense schoolfeest.
De zaal Sint-Jozef deed op zaterdagavond en zon-
dagmiddag reeds dienst als restaurant; Zondag omst-
reeks 14 uur werd dan vliegensvlug een nieuw decor

geschapen om de massa aanwezigen te kunnen ont-
vangen. Dankzij veel hulp kon het drukke program-
ma op tijd starten. Niemand hoefde zich te verve-
len!!!
De kleuters konden terecht bij de visput, het loop-
fietsenparcours, het kleuterparadijs, de schmink-
stand ... De jongeren konden kiezen voor het spring-
kasteel, de gekke fietsen, de zoektocht ...
Bovendien mochten de kleuters het feest openen
met een ontroerend nummertje rond en onder de
parachute. En voor de estafetten van het lager waren
er onder de familieleden voldoende kandidaten om
de leerlingen te steunen bij hun spel.
Om 19.30 u. slaagde Juffrouw Linda erin om 10
doelpunten te scoren aan de basketbalring in 3
minuten 40 seconden. Met deze schiftingsvraag ging
de eerste prijs van de zoektocht naar Kobe Vanhee.
's Avonds werd onder een rustige babbel in de zaal
de trekking gehouden van de tombola en de surpri-
se. (De stofzuiger doet voortaan dienst in het gezin
Carlo Herkelbout-Boucneau Marijke). Zondagavond
was reeds één van de mooiste prijzen van de tombo-
la terecht: het gezin Tuur Ostyn-Denys Magda reed
naar huis op een splinternieuwe alle-terrein-fiets.
Van harte onze gemeende dank...
- Aan allen die door hun aanwezigheid op het Sint-
Michielszomerfeest hun sympathie tegenover de
school hebben betoond.
- Aan allen die ons geholpen hebben om het zware
weekeinde wat lichter te maken, door op allerlei
manieren bij te springen bij het vele werk.
- Aan allen die de leerlingen hartelijk ontvingen
toen zij loten aanboden voor de tombola-Aan allen
die we vergaten te bedanken!
Het schoolteam

Resultaat van de tombola
604 autoradio \083 werktafel

1116 strijkijzer 1311 fiets
1766 bak pater 2046 boekentas
2137 schapevacht 2324 1.000 I. mazout
2362 stelling 2439 stereo-cassette
2595 frietpot radio
2834 waardebon 1000 fr.
3139 bank 3239 bak pater
3248 plant
Andere prijzen :
754 758 765 774 778 785 819 859 863
872 886 896 902 913 914 921 927 945
951 952 966 979 1005 1013 1015 1022 1023

1032 1047 1072 1073 1107 1129 1144 1146 1148
1152 1162 1167 1168 1215 1235 1245 1254 1255
1262 1264 1268 1281 1287 1297 1299 1301 1315
1317 1318 1326 1337 1349 1351 1415 1435 1439
1443 1445 1470 1493 1501 1509 1512 1526 1554
1564 1569 1578 1584 1586 1609 1611 1619 1622
1623 1628 1637 1684 1685 1686 1706 1724 1742
1745 1748 1770 1771 1787 1798 1814 1818 1831
1844 1846 1847 1848 1861 1873 1901 1912 1913
1939 1942 1952 1969 1973 1975 2007 2023 2026
2029 2032 2034 2077 2082 2092 2128 2133 2166
2167 2181 2202 2211 2234 2253 2258 2268 2269
2273 2279 2302 2323 2363 2368 2374 2376 2381
2392 2403 2433 2435 2446 2468 2489 2500 2502
2510 2522 2526 2530 2547 2570 2583 2606 2610
2611 2612 2634 2654 2661 2676 2684 2686 2691
2693 2694 2702 2738 2739 2756 2765 2777 2788
2793 2811 2821 2829 2837 2857 2873 2882 2890
2893 2895 2896 2900 2902 2909 2918 2921 2931
2936 2940 2945 2947 2949 2957 2972 2974 2976
2983 3008 3011 3012 3014 3022 3031 3036 3052
3059 3060 3064 3067 3076 3079 3082 3083 3089
3103 3106 3118 3125 3127 3145 3151 3167 3195
3205 3218 3221 3235 3245 3249 3282 3323 3332
3346 3359 3385 3392 3393 3430 3433 3435 3473
3476 3492 3498

De prijzen kunnen afgehaald worden op donderdag
29 september 1994 in de zaal "Sint-Jozef', geduren-
de de ganse dag tot 19 uur. Nadien kan men nog tot
31 oktober de winnende loten omwisselen tijdens
de schooluren.



PRIESTER VAN DIENST (v. 9 tot 15 okt.)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
Dokt. Verhoeve (8-9 okt.) tel. 38.82.71
Veearts Goethals (9 okt.) tel. 30.00.67
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. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 7 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 oktober
10 u. P!. begrafenis v. Rik Monkerhey
17 u. Gez. mis v. Roger Beudaert, z.v. wij-
len Henri en Martha Claeys vwode buren
Zondag 9 oktober
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Lucie Pacco, wed.v.
Georges Vanhoucke VWode buren
Maandag 10 oktober
9 U. Dienst V. over!. parochianen en oud-
strijders van beide W.O.
Dinsdag 11 oktober
11 U. Gez. mis v.d. leden en over!. leden
v.d. Bond der Gepensioneerden
Woensdag 12 oktober
8 U. H. mis V. over!. nonkel
Donderdag 13 oktober
8 U. H. mis V. over!. ouders en fam. (G.B.)
Vrijdag 14 oktober
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 oktober
17 U. Gez. mis V. E.H. Miehiel De Geeter,
ere-pastoor van Proven
Zondag 16 oktober
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Dankmis t.g.v. briljanten huwelijksjubi-
leum van Remi Deraedt-Notredame Martha

Geboorte
- Kevin Coene, Z.V. Frans en Sabine Lotten,

Bromstraat 3, Stavele (geb. te leper 14-3-94)
- Katinka Decaesteker, d.v. Danny en Kristel

Parmentier, Provenplein 12, Proven (geb. te
Poperinge 28-09-94).

In de Heer ontslapen
Rik Monkerhey, over!. te Poperinge op zondag
2 oktober '94 in de leeftijd van 40 j. en die

Ons
Parochieblad
Proven
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zaterdag 8 oktober '94 om 10 U. te Proven
wordt begraven.

6" Paling- en mosselfestival
Op vrijdag 14 oktober vanaf 18.30 U. in
Herberg Canada. Keuze uit drie bereidings-
wijzen paling of mosselen in witte wijn.
Prijs : 390 fr. met I glas wijn inbegrepen.
Reserveren noddzakelijk op tel. 057/33.44.75.

Proven Oktoberkermis 1994
VRIJDAG 7 OKTOBER
14 U. zaal Sint-Elooi : Namiddag voor de
derde leeftijd. Door De Noomtjes.
ZATERDAG 8 OKTOBER
Grote Pannekoekenslag door KSJ Proven
19 U. : Caféspelen. 5.000 fr. aan prijzen.
Inschrijving tot 21 U. in café De Bascule
20 U. in zaal 't Rozenhof : Duitse avond aan-
geboden door de Harmonie De Volksvreugd.
ZONDAG 9 OKTOBER
II - 12 U. voor alle kinderen: Gratis ritten op de
paardjesmolen, aangeboden door het Feestcomité.
15 U. : Voetbalwedstrijd (kampioenschap 4'
provo D) : TSC Proven - JS Neerwaasten
15 U. in café De Zwaan bij G. Dever :
Ballonwedstrijd met naturaprijzen. Uitloting
prijzen om 18 U.

15.30 U. Provenplein : Modeshow door Topz:
DINSDAG II OKTOBER
Kermisfeest Bond der Gepensioneerden
II U. : H. Mis gevolgd door feestmaaltijd in
zaal 't Rozenhof
VRIJDAG 14 OKTOBER
18.30 U. : Paling- en mosselfestival in restau-
rant Canada.
ZONDAG 16 OKTOBER
Huldiging van het echtpaar Remi Deraedt-
Notredame Martha t.g.v. hun briljanten brui-
loft, opge!. d. de Harmonie De Volksvreugd.
10 U. : Plechtige Mis
11 U. : Receptie aangeboden d. het Feestcomité
14 U. in de dorpskom: Loopwedstrijden : 21'
Kampioenschap van het Hoppeland

KERMISKAARTINGEN
Vrij. 7 okt. : café Het Hopland bij Agnes
Ma. 10 okt. : café St.-Elooi bij Linda
Di. 11 okt. : café De Bascule bij Carine
Do. 13 okt. : café Het Rozenhof bij Maria

Ons Parochieblad Proven
Na de kermis begint de pastoor zijn toer voor
de hernieuwing van het abonnement. De prijs
blijft 300 fr. voor een gans jaar. Hoe klein het
ook is en hoe vlug het ook gelezen is, het blijft
een interessant nieuwsbericht je voor ons dorp.
Iedereen mag inzenden of vragen om 't een of
't ander te vermelden of bekend te maken in
"Ons Parochieblad". Pas op : alle inzendingen
zijn gratis. Wie doet er nu nog iets voor niets?
"Ons Parochieblad" doet dat. Alle vermeldin-
gen of aankondigingen zijn gratis. De prijs per
abonnement blijft 300 fr. per jaar. Maar omdat
de verzendingskosten tamelijk duur uitvallen,
durf ik een beetje steun bovenop vragen.
Nota bene : Mag ik een voorstel doen? Omdat

die toer voor de hernieuwing van het abonne-
ment zo groot is, omtrent 500 huizen te bezoe-
ken in de tijd van 2 maanden, dat is nogal
zwaar voor mij. Daarom heb ik gevraagd aan
mijn huishoudster of ze ook een paar straten

wil bezoeken en ze heeft dat aanvaard. Ik zal
haar dan ook de adressen van die straten
bezorgen. Ze moet dan maar noteren waar ze
binnen geweest is. Mag ik U dan ook vragen
haar evengoed te ontvangen als mijzelf?

Michel Ollivier, pastoor

Deutscher Abend
Geen klassieke optocht van de harmonie "De
Volksvreugd" dit jaar door de dorpskom met
oktoberkermis. De muziekvereniging wil een
nieuwe weg opgaan en biedt de Provenaars en
sympathisanten een zaaloptreden aan.
Het wordt een aaneenschakeling van Duitse
oktoberfeestmelodieën die in de voorbije
maanden door de muzikanten met volle inzet
werden ingestudeerd. Tussendoor zwaait
Regis Goethals uit Poperinge er met zijn
akkordeon de nodige "danz und schwung" in.
Om helemaal in de Duitse sfeer te geraken,
kunt u zich genoeg doen aan Duitse spijs en
drank: bier en schnaps, kom, worst met zuur-
kool, ... De "Deutscher Abend" gaat door in de
prachtig vernieuwde zaal " 't Rozenhof" te
Proven op zaterdag 8 oktober vanaf 20 U.

Postkantoor Proven
Het postkantoor zal op maandag lü-ektober
gesloten zijn wegens de plaatselijke kermis.

Petitie
Via deze weg bedanken Jacques Verbrigghe
en Marc Paelinck de mensen van Proven die
getekend hebben voor de petitie. Spijtig
genoeg konden wij niet overal gaan, waarvoor
onze excuses. Door het schepencollege
Poperinge werd gevraagd wat we wensten om
het verkeer af te remmen. Wij hebben
gevraagd : politiecontrole, mogelijks beurte-
lings parkeren in de Obterrestraat, inhaalver-
bod in de dorpskern, langs weerszijden van de
dorpskern iets wat het verkeer afremt. Wees
niet ongerust, er zullen geen kasseien blootge-
legd worden!

KSJ Proven
Geen aktiviteit volgend weekend!
We zoeken nog steeds jongeren vanaf 15 jaar
die in de leiding willen staan. Samenkomst
vrijdag om 19 U. in het socio-cult. centrum.

Topz Boetiek
Ter gelegenheid van de kermis stellen wij U
onze laatste nieuwe stukken uit de wintercol-
lectie voor in een modeshow op zondag 9
oktober om 15.30 U. voor de winkel op het
Alexisplein.

Plechtige Communie en Vormsel
In 1995 heeft dit normaal plaats op zondag 21
mei om 8.30 U. Dat is voor ons mensen van de
buiten veel te vroeg. Ik ben daar altijd tegen
geweest maar ik moet mij onderwerpen. Vele
jaren heb ik verkregen dat het Vormsel te
10.30 U. was. Nu is dat gedaan.Daarom stel ik
voor dat we in 1995 zullen overschakelen naar
de zaterdagavond te 17 U. Eens dat we van die
reglementering zullen geproefd hebben, zullen
we niet meer veranderen, meen ik. Dus voor
1995: Plechtige Communie en H. Vormsel te
Proven de zaterdagavond 20 mei 1995 om 17 U.



PRIESTER VAN DIENST (v. 16 tot 22 okt.)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (15-16 okt.) tel. 42.27.91
Veearts Vulsteke (16 okt.) 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.)1/ KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
~kure~, tel. 30.Q3.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 14 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 oktober
17 u. Gez. mis v. E.H. Miehiel De Geeter
ere-pastoor van Proven '
Zondag 16 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Dankmis ter gel. v.h. briljanten
huwelijksjubileum van Remi Deraedt-
Notredame Martha
Maandag 17 oktober
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (A.A.)
Dinsdag 18 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders (M.G.)
Woensdag 19 oktober
8. u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-
zmg
Donderdag 20 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtg. en fam. (P)
Vrijdag 21 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 oktober
17 u. r- Gez. 6-wekenmis v. Roger
Beudaert, z.v. wijlen Henri en Martha
Claeys
Zondag 23 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,
echtg. v. Paula Busschaert en over!. zonen
Johan en Rik.

Tom?~la Sint-Michielszomertje
De prijzen kunnen nog afgehaald worden tij-
dens de school uren op Alexisplein 15 tot en
m~t vrijdag 28 oktober 1994. Nog een 4O-tal
winnende nummers werden niet binnenge-
bracht.

Ons
Parochieblad
Proven
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Herfstfeest K.A.V. Proven
Op vrijdag 21 oktober organiseert K.A.V.
Proven haar jaarlijks "Herfstfeest".
Alle leden worden vriendelijk uitgenodigd om
19.30 u. in zaal" 't Rozenhof voor een heer-
lijk etentje en een gezellig samenzijn. De prijs
bedraagt 550 fr. en men kan inschrijven tot en
met 18 oktober bij Gilberte Dever op tel.
30.13.82. Hartelijk welkom!

Briljant te Proven
Goud. :ve! e.n diamant ook, maar briljanten
huwelijksjubileum te Proven heb ik nog nooit
~e~eten. Dat ~etekent een 65-jarig huwelijks-
Jubileum. Dat IS gelijk waar ook zeer uitzon-
derlijk.
Dat is nu wel het geval voor het echtpaar Remi
Deraedt-Notre~ame Martha uit de Blokweg II
te Proven, 65 Jaar getrouwd. Dit wordt gevierd
zondag aanstaande 16 oktober '94 om te begin-
nen met een plechige dankrnis om 10 u.
We wensen in naam van gans onze parochie-
gemeenschap aan Remi en Martha en hun kin-
deren en familie van harte proficiat.

Kaasavond
Op 21 oktober om 20 u. is er terug de jaarlijkse
kaas~~on~ in zaal "St-Elooi''. Prijs: 300 fr. ,
aperitief Inbegrepen. Inschrijving bij Michel
Devooght op tel. 057/30.07.49 of in "St.-
Elooi" op tel. 057/30.04.83.

Het woord is nu aan Pater Eric Maes
Beste vrienden, Gemena 12-9-94
Het is stilaan een gewoonte geworden'dat ik na
een verl?r in ~et moederland een brief schrijf
aan familie, vrienden en kennissen, en dit in de
allereerste plaats om hen allen van harte te
danken voor de genegenheid en de steun die ik
vanwege hen mocht ondervinden. Ook deze
keer wil ik dat niet nalaten, maar nu weten
som~igen misschien niet eens dat ik dit jaar
weer In verlof gekomen ben. Om verschillende
redenen heb ik alle familieleden, vrienden en
kennissen niet kunnen bezoeken zoals ik dat
vroeger gewoon was te doen. Allerhande ande-
re beslommeringen, en niet in het minst het
langdurig verblijf van mijn moeder in de kli-
nie~, zijn daar de reden van geweest. Hopelijk
zal Iedereen dat wel begrijpen en niemand het
mij kwalijk nemen.
En zo is het nu al weer een goede twee maanden
?at ik terug ben in mijn vertrouwde omgeving,
In het Noordwesten van Zaïre. Gelukkig is dat
de heel andere kant van Ruanda, en van de
Ryandese vluchtelingen hebben wij hier dan ook
mets gehoord of gezien. Dit betekent echter niet
dat er hier geen problemen zijn. Het is echt
ongelooflijk dat de situatie nog altijd maar
sl.echter en slechter kan worden. Jaren geleden
hIelden. we dat al voor onmogelijk. En nog
steeds IS er geen enkel teken dat er op wijst dat
de toestand enigszins zal veranderen in de nabije
toekomst, wat de politiekers in België ook
mogen beweren. Het wordt steeds maar duidelij-
ker dat die wel heel andere belangen op het oog
hebben en dat het lot van de gewone mensen
hier hen eigenlijk helemaal niets kan schelen.
Op het einde van deze week zou het voorbije
schooljaar hier moeten eindigen, dus met meer
dan twee maanden en half vertraging, en bin-

nen drie weken zou het nieuwe schooljaar dan
moeten beginnen. Ik zeg wel "zou" want aan-
gezien de leerkrachten al verschillende maan-
den niet meer betaald zijn, en zo dat wel eens
gebeurt is het loon zo verschrikkelijk laag dat
ze er eigenlijk helemaal niets kunnen mee aan-
vangen, volgt de ene staking na de andere. Af
en toe komen de afgevaardigden van de
ouders dan eens samen en beslissen dat de
ouders voortaan zelf moeten bijdragen om een
zeker loon uit te betalen aan de leerkrachten.
Dat gebeurt dan één of twee keer en dan wordt
er weer een heel klein beetje les gegeven, tot
de ouders het niet meer kunnen opbrengen om
zoveel te betalen. Vroeger, toen de ouders
alleen maar de werkingskosten van de school
moesten dragen en de staat nog de leerkrach-
ten betaalde, was dat al zeer problematisch en
bleven heel veel kinderen al van school weg
omdat ze de nodige bijdrage niet konden
samenkrijgen. Nu ze zelf over steeds minder
geld beschikken, en de armoede zienderogen
toeneemt, wordt het helemaal onmogelijk nog
te moeten opdraaien voor de lonen van de
leerkrachten. Alleen in de steden is er dan nog
een allerkleinste minderheid die nog een
"zeker" onderwijs kan volgen, terwijl op het

. platteland re~ds drie jaar van onderwijs -geen
sprake meer IS. En hoe dat onderwijs dan later,
late~ wanneer het eens weer goed gaat,
opnieuw zal kunnen opgestart worden, is een
vraag waar zelfs specialisten geen raad mee
weten, want er is niet alleen het probleem van
de lonen.
De situatie van het onderwijs is maar een
voorbeeld dat toont hoe het gesteld is in alle
andere sektoren van de samenleving. De te-
loorgang van het onderwijs heeft ongetwijfeld
katastrofale gevolgen voor de toekomst van
het land, maar de volledige teloorgang van de
gezondheidszorg is iets dat nu reeds, elke dag,
heel' veel onschuldige mensenlevens kost.
Men verwijt het huidige regime soms politieke
tegenstanders uit de weg te ruimen, mensen in
de gevangenis gewoon te laten omkomen van
honger en ontbering. Het gebeurt inderdaad op
grote schaal. Maar dat is maar een peulschil in
vergelijking met de ontelbare slachtoffers
gemaakt door de volledige ontreddering van
de gezondheidszorg. Malaria is hier ongetwij-
feld nog de meest dodelijke ziekte, die steeds
meer en meer slachtoffers maakt. De behande-
ling wordt niet alleen steeds moeilijker en
i~~ewikkelde~, maar op de meeste plaatsen
zijn de rnedikarnenten ervoor gewoon niet
meer te vinden, en daar waar ze wel zijn, zijn
ze dan voor de gewone mensen echt onbetaal-
baar geworden. Indien tuberculose en Aids
zich verder uitbreiden zoals dit de laatste jaren
het geval geweest is, en niets laat voorzien dat
het minder snel zal gaan, wel integendeel, dan
houdt men zijn hart vast en vraagt men zich af
wat het hier binnen enkele jaren zal zijn.
Vervolgt volgende week.

Het bijzonderste eerst
Wie niet eerst naar God wil luisteren, die heeft
aan de wereld niets te brengen.
Als je het voornaamste verzuimt, probeer dan
niet jezelf van alles wijs te maken om dat ver-
zuim te vergeten of te rechtvaardigen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 23 tot 29 okt.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (22-23 okt.) tel. 30.00.72
Veearts Vandenberghe (23 okt.) 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
Uareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 21 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 oktober
10.30 u. P!. Begrafenis v. Alida-Bertha
Lermytte, echtgte. v. Antoon Berten
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Top- Vulsteke
Maria
Zondag 23 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,
echtg. v. Paula Busschaert en over!. zonen
Johan en Rik
Maandag 24 oktober
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam.
Dinsdag 25 oktober
8 u. H. mis v. over!. vader (R)
Woensdag 26 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 27 oktober
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (A.S.)
Vrijdag 28 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 oktober
17 u. 1e Gez. 6-wekenmis voor Roger
Beudaert, z.v. wijlen Henri en Martha
Claeys
Zondag 30 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Deprey,
echtg. v. Madeleine Lemahieu

Geboorte
Gwendolina Seryn, d.V. Roland en Caroline
Depoorter, Provenplein 54, Proven (geb. te
Poperinge op 12 oktober '94).

In de Heer ontslapen
Alida-Bertha Lermytte, echtg. v. Antoon
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Berten, overl. te Poperinge op vrijdag 14 okto-
ber '94 in de leeftijd van 74 j. en die op zater-
dag 22 oktober '94 om 10.30 u. te Proven
wordt begraven.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 13 oktober. 73
deelnemers, 9 wonnen 3 partijen : Moncarey
M; 377 ; Bottecare A. 340 ; Pacco M. 333 ;
Coene R. 313; Cappoen B. 295; Claeys M.
269 ; Vercruyce M. 269. ; Veniere M. 264 ;
Van Engelandt E. 250.
Volgende kaarting op donderdag 27 oktober.

Eekhoute-kaarting
Na anderhalf jaar zijn wij er terug. Ja, het is
sinds maart 1993 dat er nog een aardappel- en
kaaskaarting doorging. Vergeet dan ook de
waardevolle schatting in de bokaal niet en je
begrijpt dat het meer dan tijd was dat deze
kaarting terug plaatsvond.
St-Maarten, kinderaktiviteiten met de feesten,
kerstverlichting zijn nog steeds onze grootste
aktiviteiten. Maar zoals iedereen gezien heeft,
is de tent die er geplaatst wordt bij de feesten,
niet meer van de jongste. Als gevolg brengt dit
natuurlijk meer onkosten met zich mee. Dus
steun -OIlS-Z(} veel mogelijk met de koop van
een kaartje of met een drankje of met wat je
maar wil.
De kaarting gaat door in de feestzaal "St.-Elooi"
op : zaterdag 29 oktober vanaf 19 u., zondag 30
oktober van 10 tot 13 u., en vanaf 18 u.

Eekhoute-nieuws
Onlangs verspreidden wij een artikel i.v.m. het
storten van afval op de wijk Eekhoute.
Gelukkig hebben wij in samenspraak met het
Stadsbestuur kunnen bekomen dat er afval tak-
ken mogen gebracht worden. Dit 4 maal per
jaar. De eerste maal van 21 tot 24 november.
Vooraf en nadien mag er geen tuinafval
gebracht worden. Andere materialen kunnen
zeker niet meer gedeponeerd worden. Zoals
vroeger vermeld, kan dit VEEL geld kosten.
Een verwittigd man is er twee waard, vertelt
men, vertel dit door. Wanneer er toch inbreu-
ken gebeuren zal er niets meer afgehaald wor-
den. Dit zou toch jammer zijn.
Verdere data geven wij steeds zo vlug moge-
lijk door via het parochieblad en Het
Wekelijks Nieuws.
Dank U voor uw begrip en medewerking.
P.S. : Het is wel degelijk NOVEMBER dat er
afval takken mogen gebracht worden.

Mededeling
Hoe ver staan we met de hernieuwing van het
abonnement op "Het Parochieblad" ? Wel, we
hebben reeds de volgende straten bezocht :
Blasiusstraat, Bromstraat, Uilegatstraat, Roes-
bruggestraat, Switspapendreef. Bijna overal
thuis gevonden op een paar uitzonderingen.
Overal goed ontvangen en van vele mensen
kreeg ik zelfs een steuntje bovenop, dat doet
deugd.
Mag ik a.u.b. vragen van die hoger vernoemde
straten die niet thuis waren, dat ze hun bijdrage
voor het parochieblad zouden afgeven in de
bus van de pastorie met hun adres erbij, ofwel
kun je ook overschrijven op mijn postrekening

00 1-0523888-88 van Michel Ollivier,
Alexisplein 16, Proven.
De volgende dagen ga ik op bezoek in de
Blokstraat, de Molendreef, Terenburgseweg
enz. Dank U allemaal. M. Ollivier, pastoor

Ons Parochieblad Proven
(buiten postkanton)
Hier volgt de lijst. Mochten deze mensen het
abonnementsgeld van 300 fr. afgeven in de
bus van de pastorie, wellicht ook met een
steuntje erbij, of storten op mijn postcheckre-
kening 00 1-0523888-88 van M. Ollivier, Ale-
xisplein 16, Proven.
De lijst volgt hier:
- Elverdinge :

Bourree J., Boezingestraat 181 bil
Fieuw Norbert, Bollemeerschstr. 24

- Ieper:
Versaevel Gabrielle, Huize Zonnelied
G. Dewancker-Devos, Anjelierenlaan 29

- Nieuwkerke :
Dehondt-Vanhaecke, Kleurenwaaier 8

- Poperinge :
Vandenbilcke Rita, St. Sixtusstraat 15
Ganne Gerard, Elverdingseweg 7
Vandecastee\e Yvan, St. Sixtusstraat 95
Busschaert Marc Nijverheidslaan 14
Quaghebeur Gerard, Hondstraat 38
Dallequin Albert, Ieperstraat
Sergier Maurice, Komstraat 88
Vanrenterghem Rik, Switch Road
Degrendel Bernard, Gasthuisstraat
Paesschezoone Marcel, Switch Road 64
Breda Maria, Gashuisstraat 5b
Dessein Marcel, Komstraat 79
Devos Frans, Krombekestraat 20
Monkerhey Frans, St. Sixtusstraat 91
Desimpelaere-Notredame, Provenseweg 43
Vandevelde L., Gapaardstraat 3
Desmadryl-Lejeune Wim, Vleterstraat 6
Brysbaert-Hahn Maurice, De Lijster
Dever- Viane, St. Janskruisstraat 13

- Kortemark :
Denys Willy, Hoogledestraat !O5

- Bissegem:
Deloz Maria, Meensesteenweg 398

- Vleteren :
Catry-Derycke Patrick, Woestendorp 137

- Kortrijk:
Juffr. Muyssen, Jan Breydellaan 34 bus 3

- Reningelst :
Vaneeckhoute-Baes Geert
Verdonck-Vermès Wim, Kuipersstraat 23

Zaterdag en zondag aanstaande 22 en
23 oktober: omhaling voor de Missies.
U krijgt daartoe een omslag aan de
kerkdeur.
Laten we de mensen die te velde werken, de
missionarissen en zovele leken-broeders, hun
werk in de missies financieel steunen en seri-
eus steunen a.u.b. Onthoud de woorden uit de
H. Schrift : "Stel dat een broeder of zuster
geen kleren heeft en niets om te eten, en
iemand zou zeggen: geluk ermee, hou u maar
warm en eet maar goed en hij zou niets doen
om in hun stoffelijke nood te voorzien! Wat
heeft dat voor zin ?"
Laten we dan niet te voorzichtig zijn om te
geven aan het Missiewerk. Dank op voorhand.



PRIESTER VAN DIENST (v. 30 okt. tot 5 nov.)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (29-30 okt.) tel. 30.15.55
Dokt. Goudeseune (1 nov.) tel. 40.01.92
Veearts Goethals (30 okt.) tel. 30.00.67
Veearts Busschaert (1 nov.) tel. 44.53.43
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-uf-3&.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 28 oktober
8 u. H. mis voor bijz. over!. (M.V.)
Zaterdag 29 oktober
17 u. 1e Gez. 6-wekenmis v. Roger
Beudaert, z.v. wijlen Henri en Martha
Claeys
Zondag 30 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Deprey,
echtg. v. Madeleine Lemahieu
Maandag 31 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Merveillie,
echtg. v. Maria Mooren en over!. fam.
Dinsdag 1november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez, z.v.
Michel (t) en Maria Focquenoy
Woensdag 2 november - Allerzielen
9 u. Gez. mis v. over!. Parochianen
Donderdag 3 november - St. Hubertus,
gewijd brood
8 u. H. mis v. over!. ouders
Vrijdag 4 november
8 u. H. mis v. over!. echtg. (CV.)
Zaterdag 5 november
17 u. Gez. jaarmis v. Jeanne George, echt-
gte. v. Marcel Rappelet en over!. dochter
Dina
Zondag 6 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Marcel Decrock, echtg.
v. Angèle Butaye.

Geboorte
- Benn Dequidt, z.v. Gino en Sandra Van

Exem, Blekerijweg 82, Proven (geb. te
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Poperinge op 19 okt. '94).
- Emelie Bouw, d.V. Stefaan en Brigitte Six,

Blasiusstraat 79, Proven-Krombeke (geb. te
Ieper op 21 okt. '94).

Verloren
Een kostbaar hangertje, losgekomen van een
halsketting, in wit goud, voorzien van 3 kleine
briljant jes. Terug te bezorgen in de pastorie
a.U.b.

Vervolg van de brief van Pater E. Maes
De ziektes tuberculose, malaria en Aids zijn
nog niets in vergelijking met de ongelooflijk
snelle uitbreiding van de slaapziekte in onze
streek. Tot voor enkele jaren was deze ziekte
praktisch volledig uitgeroeid, maar wegens de
totale desorganisatie van de gezondheidszorg
neemt ze de laatste tijd zo'n snelle uitbreiding
dat specialisten beweren dat binnen een paar
jaar vele dorpen in onze onmiddellijke omge-
ving gedecimeerd zullen zijn, of zelfs volledig
uitgestorven als er niet heel snel op grote
schaal hulp geboden wordt, en dat kan enkel
nog door de internationale gemeenschap. Maar
als het van daar moet komen dan zullen er
eerst nog wel enkele slachtoffers vallen.
U zult begrijpen dat in deze situatie het werk
van de missionarissen er niet gemakkelijker op
wordt. Steeds meer en meer worden de plaat-
sen waar zij aan het werk zijn de enige waar
nog iets gedaan wordt om het tij te keren.
Daarbij is het echt bewonderenswaardig hoe de
gewone mensen, echt bezorgd om de vrede en
het welzijn van hun land, inspanningen doen
om niet in Ruandese toestanden te vervallen.
Het doet dan ook pijn te zien hoe gewetenloze
politiekers, enkel en alleen op politieke macht
en uitbuiting van hun slachtoffers uit, de men-
sen opmaken tot de meest barbaarse wreedhe-
den. Dat is zeker niet de aard en het verlangen
van de mensen hier. Maar wanneer het hier of
daar, onder invloed van deze politiekers, tot
uitbarstingen van geweld komt, dan besluit
men maar al te vlug dat de Afrikanen nu een-
maal zo zijn en dat er niets meer voor hen
gedaan moet worden. Alle missionarissen die
hier reeds zoveel jaren aan het werk zijn, en
dus wel beter geplaatst zijn om erover te oor-
delen dan diegenen die het "ginder op verre
afstand" zo goed weten zijn wel van het tegen-
deel overtuigd. Dat is dan ook de reden waar-
om het niet veel moeite kost om de missiona-
rissen ervan te overtuigen, ondanks de vele
moeilijkheden, moedig en vol enthousiasme
aan het werk te blijven.
Nochtans zijn onze rangen stilaan aan het uit-
dunnen. De laatste jaren echter hebben we hier
enkele nieuwe krachten kunnen verwelkomen.
Sinds drie jaar hebben we een Mexicaanse
broeder-Scheutist aan het werk als dokter in
een hospitaal. Sedert zijn komst hebben we
niets anders moeten doen dan het hospitaal
voortdurend uitbreiden want de mesnen komen
soms van meer dan 100 km ver te voet er naar
toe in de hoop daar nog wat hulp te vinden.
Verleden jaar zijn 2 jonge Filippijnse Scheu-
tisten toegekomen om hun stage te beginnen.
Volgend jaar worden ze priester gewijd, en
eveneens volgend jaar komen nog een andere
Filippino en 2 Zuid-Amerikanen onze rangen
versterken. Het is goed enkele nieuwe krachten
toe te krijgen en het spoort ons ook aan de pro-

blemen op een nieuwe en eigentijdse manier
aan te pakken. De oplossingen voor de vele
problemen liggen nog niet voor de hand, maar
alles wat we kunnen doen is toch beter dan
niets en we twijfelen er geen ogenblik aan dat
het de moeite loont.
Beste vrienden, dit waren dan enkele groeten
uit het zonovergoten maar tevens ook zeer
schaduwrijke Zaïre. Nogmaals dank ik u zeer
hartelijk voor de genegenheid en ook voor de
zeer milde financiële steun die ik ook weer
deze keer heb mogen ontvangen voor mijn
missiewerk. Te midden van de vele zorgen en
moeilijkheden van onze geliefde mensen hier
vergeet ik u dan ook niet, en dagelijks bent u
aanwezig in mijn gedachten en gebeden. Het
moge u dan ook allen verder heel goed gaan,
en hopelijk zien we mekaar binnen een drietal
jaren in de allerbeste omstandigheden terug.
Zeer hartelijke en dankbare groeten,

P. Erik Maes
N.B. Ook de Zaïrese post ontsnapt niet aan de
algemene situatie. Brieven komen dan enkel
toe als ze op het volgende adres gestuurd wor-
den: P. Erik Maes, GEMENA - NZ, Missio-
narissen van Scheut, Ninoofsesteenweg 548,
1080 Brussel.

Abonnement op het Parochieblad
Ook nu hebben we al de Blokstraat, de
Molendreef en de Terenburgseweg bezocht.
Zoals in vorige straten, goed ontvangen, dank
U wel. Nu zijn we begonnen aan de Maze-
manlaan en gaan we dan verder naar de Blok-
weg en Eekhoute. Tot weldra.

M. Ollivier, pastoor.

De krokus
Als de natuur nog dor en doods lijkt,
als sneeuw de koude aarde bedekt,
steekt bij de eerste stralen
van een aarzelende winterzon,
de krokus verrassend zijn kopje naar boven.
Het bloempje is frêle en toch bijzonder taai;
wanneer het weer guur wordt
bij een koude noorderwind,
zal het dapper stand houden.
De krokus leert dat, ook als alles in ons
koel en duister is, het volle leven
opnieuw kan doorbreken en een fase van diep
geluk kan zich weer aankondigen.
Nooit belet de winter dat de krokus in de lente
bloeit. Wie over de zon spreekt bij donkere
hemel, is een boodschapper van hoop. Sleur
alles uit het alledaagse en begroet de nieuwe
dag. Het beste ligt niet achter je, maar voor je.

Mosselsouper.
Vorig jaar werd het eerste mosselsouper van
de Harmonie De Volksvreugd geboren. Ook
dit jaar kijken we uit naar een blijde gebeurte-
nis. Op zaterdag 12 november aanstaande
worden alle sympathisanten van de Harmonie
uitgenodigd naar Gasthof 't Rozenhof. Daar
kan men zich vanaf 18 uur te goed doen aan
mosselen of vol-au-vent met frieten.
Kaarten zijn te bekomen bij alle leden en
bestuursleden van de Harmonie.

Een beetje aandacht
Liefde tussen mensen bouwt men met kleine
dingen. Kleine dingen breken haar ook af.
De vele onopvallende attenties voor elkaar,
bouwen de echte liefde op.



PRIESTER VAN DIENST (v. 6 tot 12nov.)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (5-6 nov.) tel. 38.87.55
Veearts Vulsteke (6 nov.) 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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 4 november
8 u. H. mis v. over\. echtg. (Civ.)
Zaterdag 5 november
10.30 u. Pl. Begrafenis v. Juffrouw Maria
Gruwez, d.V. wijlen Achille en Louise
Ryon
17 u. Gez. jaarmis v. Jeanne George, echt-
gte. v. Marcel Rappelet en over\. dochter
Dina
Zondag 6 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
lau. Gez. mis v. Marcel Decrock, echtg.
v. Angèle Butaye, vw. vr. en kennissen
Maandag 7 november· H. Willibrordus
8 u. H. mis v. over\. echtg. en vader (A.A.)
Dinsdag 8 november
8 u. H. mis v. over\. ouders en fam. (0)
Woensdag 9 november
8 u. H. mis v. over\. broers en zusters (F)
Donderdag 10 november

" 8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
intentie
, rijdag 11 november> St. Maarten
1ö u. Dienst v. over\. oudstrijders '40-'45
Zaterdag 12 november
17 u. Gez. jaarmis v. Tobit Swynghe-
dauw, echtgte. v. Alice Deschilder en
over\. familie
Zondag 13 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Romain Fossaert-
Dehaeck Rachel en over\. zoon Jozef.
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Overlijden
Juffrouw Maria Gruwez, d.V. wijlen Achille
en Louise Ryon, overl. te Brugge op maan-
dag 31 oktober '94 in de leeftijd van 89 jaar
en die zaterdag 5 november '94 om 10.30 u.
te Proven wordt begraven.

Geboorte
Lynn Vanbecelaere, d.V. Kris en Nadine
Verdonck, Obterrestraat 10, Proven (geb. te
Poperinge op 25 oktober '94).

A.CV.
Algemene A.C.V.-Iedenvergadering op
zaterdag 5 november om 18 u. bij Cyriel
Dever in "De Zwaan".
Programma : welkom door de voorzitter -
verslag door de plaatselijke secretaris - gele-
genheidstoespraak door Geert Reynaert,
Centraal Propagandist Vervoer - vereremer-
king van de verdienstelijke leden - tombola.

Sint Maarten komt
Op donderdag 10 november komt Sint
Maarten rraarProverr. AJI-e-Ptove-nse-kinde-
ren wachten Hem op om 17.30 u. aan café
"De Bascule". Samen met de muziekmaat-
schappij trekt de Heilige Man door de
dorpskom. Daarna deelt Hij zijn lekkere
Sint-Maartenskoeken uit in zaal "Het
Rozenhof", Kinderen, vergeet vooral niet
uw zelfgemaakte bietenlantaarn mee te
brengen naar de Sint-Maartensstoet.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 27 oktober. 67
deelnemers, 8 wonnen 3 partijen: Ganne M.
421; Deturck J. 357; Devos J. 350;
Mernhout M. 350; Vancaeyseele M. 342;
Pacco M. 284; Dever D. 263; Vanden-
broucke A. 227. Volgende kaarting op don-
derdag 10 november.

Hoe ver staan we met het parochieblad?
Het begint te vorderen. De volgende straten
zijn bezocht : Blasiusstraat, Bromstraat,
Uilegatstraat, Switspapendreef, Roesbrugge-
straat, Blokstraat, Molendreef, Terenburgse-
weg, Mazemanlaan, Blokweg en Eekhoute.
Uit die straten waren enkelen niet thuis, dat
is begrijpelijk. Mochten die mensen hun bij-
drage voor 't parochieblad plus hun naam en
adres steken in de bus van de pastorie of
storten op mijn postchecknummer 000-
0523888-88 van Ollivier Michel, Alexis-
plein 16, Proven. Ik ben U allen zeer dank-
baar voor uw zeer gewaardeerde steun. De
volgende straten zijn: Blekerijweg, Monte-
foulstraat en dan verder naar de Couthoflaan
en de Reningestraat.

M. Ollivier, pastoor

Oudstrijdersbond '94·'95 Proven
Programma l l-novemberviering :
10 u. : Plechtige dienst voor de overledenen
van beide oorlogen. Na de dienst neerleg-
gen van bloemen bij het gedenkteken van
de gesneuvelden. Daarna receptie en schen-
king van de erewijn aangeboden door het
stadsbestuur in zaal "Sint-Elooi".
13 u. : Middagmaal. Inschrijving bij de uit-
bater of bij Meester Pareyn.
16 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. Proven
De spoorkaarten voor 1995 kunnen nu reeds
aangevraagd worden. De nieuwe kaarten
zijn geldig vanaf I november '94 (dus gedu-
rende 14 maanden bruikbaar). Voor inlich-
tingen en aanvragen zich wenden tot Rita
Maes, Eekhoute 8, tel. 057/30.08.55.

De~js je goede wil (BW)
Ieder van ons heeft thuis wel zijn mini-apo-
teek. Voor iedere kwaal die we hebben is er
een remedie voorhanden. Soms stellen we
vast dat er wat meer nodig is dan die pil om
er bovenop te geraken. "Voor het stoppen
met roken heb ik alle middelen gepro-
beerd", zei mijn vriend, "het haalde alle-
maal niets uit. Toen besloot ik alléén mijn
wil in te zetten en inderdaad, het lukte. Mijn
wil was de beste pil!"
Wat is de wil infeite ? Het is het vermogen in
de mens dat bewust streeft een handeling uit
te voeren of door te zetten. We spreken dan
van wilskracht. Wilskracht kan je niet aanko-
pen maar je moet het van kleinsaf aan aan-
kweken. Kinderen die steeds hun zin krijgen,
nooit eens op hun tanden moeten bijten, riske-
ren willoos door 't leven te gaan. Nochtans,
wilskracht heb je voor alles nodig - niets gaat
vanzelf. De wil is als een hefboom : dank zij
zijn inzet kan je iets ondernemen en tot een
goed einde brengen. De wil is een voorwaarde
om iets te bereiken. Ga maar eens na en je
zult zien hoe dikwijls je dagelijks je wil nodig
hebt, vooral om de eerste stap te zetten voor
iets dat je moeilijk lijkt zoals bv.
- studenten om zich aan hun studie te zetten
en zich niet te laten afleiden
-mensen die niet graag op doktersonderzoek
gaan
- om de eerste stap van verzoening te zetten
na een ruzie enz ...
Oefen en kweek een dosis wilskracht aan
door al eens iets te doen wat je minder aan-
genaam lijkt. Je zult het achteraf ervaren als
een overwinning op jezelf.
Waar een wil is, is een weg!



PRIESTER VAN DIENST (v. 13 tot 19 nov.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (11 nov.) tel. 30.03.38
Dokt. Provoost (12-13 nov.) tel. 40.00.20
Veearts Goethals (11 nov.) tel. 30.02.67
Veearts Busschaert (12 nov.) tel. 44.53.63
Apoteek Deman - 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.)

~NESITHERAPIE :
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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 11 november - St. Maarten
10 u. Dienst v. overl. oudstrijders '40-'45
Zaterdag 12 november
17 u. Gez. jaarmis v. Tobit Swynghedauw,
echtg. v. Alice Deschilder en overl. fam.
Zondag 13 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Romain Fossaert-
Dehaeck Rachel en overl. zoon Jozef
Maandag 14 november
8 u. H. mis v. overl. ouders, schoonouders
en fam. (P.D.)
Dinsdag 15 november
8 u. H. mis v. overl. vader (B)
Woensdag 16 november
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (A)
Donderdag 17 november
8 u. H. mis v. overl. moeder (D)
Vrijdag 18 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 november
17 u. Gez. mis v. Roger Beudaert, z.v.
wijlen Henri en Martha Claeys, vwo de
geburen
Zondag 20 november
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Prosper Dewaele-
Sohier Madeleine.

Bibliotheek Proven
Gesloten op vrijdag II november.
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Aktie 11.11.11.
"Veel hongersnoden ontstaan hier" is de slo-
gan die ons leert dat verkeerde beleidsbeslis-
singen in onze rijke landen hongersnoden
doen ontstaan in arme landen. Het onrecht
van de honger bestaat immers nog steeds.
11.11.11. steunt eerlijke projecten in de
derde wereld die vechten tegen de honger.
Op zaterdag 12 november komen Provense
vrijwilligers wenskaarten en stickers te koop
bij u aanbieden. Wees solidair met het arme
Zuiden.
11.11.11 Recht tegen onrecht.

Stopzetting winkel - Totale uitverkoop
Per 31 december e.k. stopt Paula Cappoen
als kruidenierster. Vanaf heden is er totale
uitverkoop.
Langs deze weg danken Paula en Jef al hun
klanten voor hun jarenlange trouw.

Harmonie De Volksvreugd Proven
bruist van de aktiviteit ...
Het werkjaar '94 blijkt voor de leden van
orrs muziek een gevulde agenda re hebben
gekregen. Er waren uiteraard tal van open-
luchtoptredens op verschillende lokaties.
Maar ook kon de plaatselijke bevolking van
muzikaal verzorgde kerkvieringen en een
paar concerten genieten.
De goede sfeer zit erin. Er is een puike inzet
van de hele groep en dat werpt zijn vruchten af.
Vorig jaar werden nieuwe uniformen aange-
kocht. Een zware dobber voor de kas. Maar
we mogen gelukkig ook veel sponsors en
schenkers danken. Het mosselsouper was
vorig jaar een daverend succes en dit jaar
wordt dit op 12 november overgedaan in " 't
Rozenhof", We hopen er terug veel mensen te
verwelkomen. De organisatoren staan klaar
om u degelijk te verwennen ...
Het duitje in het zakje komt deze keer ten
goede voor het updaten van het instrumenta-
rium en een tiental nieuwe muzikanten te
kleden.
Proven kan terecht nog fier zijn op zijn cultu-
reel niveau en zijn sociaal en maatschappelijk
dorpsleven. Dit lijkt een goede reden voor de
brede publieke waardering die onze Volks-
vreugd nog steeds geniet.

Eekhoute-kaarting
Na anderhalf jaar waren wij terug. De kro-
ketjes hebben waarschijnlijk bij iedereen
gesmaakt. Als je ervoor gekaart hebt, sma-
ken ze natuurlijk nog beter. Dit hebben wij
ondervonden, want gekaart werd er, zelfs tot
in de vroege morgen.
Allen van harte bedankt.
De bokaal was er natuurlijk ook weer. Luc
Delefortrie, Rik Gossey en meester Frans-
stranden op twee eenheden. Jeanne Reniere

had de 1.123 helemaal juist geraden.
Proficiat. Tot een volgende keer.

Aan den Iijve ondervinden
Je wordt 's morgens wakker. Je bent niet
ongelukkig maar toch ... je zou het anders
willen. Je verliest je energie, je kracht. Je
scheldt op je partner, je kinderen, zonder
een echte reden. Deze gevoelens van stress,
gejaagdheid herken je wel. Ze blokkeren
zowel lichaam als geest. Door je lichaam te
deblokkeren breng je je ziel, humor weer op
gang.
Op woensdag 16 november om 19.30 U. in
zaal" 't Rozenhof" leren we er alles over.
Hartelijk welkom! K.A.V. Proven

K.B. Gepensioneerden
Op vrijdag 18 november '94 ter gelegenheid
van de week van de Derde Leeftijd, nodigt
de Bejaardenraad van Poperinge alle gepen-
sioneerden uit voor een ontspanningsnamid-
dag met Benny Scott. Aanvang om 14.30 U.

in zaal Maeke Blyde in Poperinge. 50 fr.
inkom. Koffie en koek gratis. Elk zorgt
voor eigen vervoer.

B.G.J.G
Vorige week meldden we dat de reductie-
kaarten op het spoor kunnen aangevraagd
worden bij Rita Maes. Vanaf nu kan de
BOND aan zijn leden nog een nieuwe
financiële tegemoetkoming aanbieden. De
NMBS-passen (Go Pass, Multi Pass,
Golden Railpass) kunnen bij Rita Maes aan-
gevraagd worden met een korting van 90 fr.
per pas. Voor inlichtingen en aanvragen:
Eekhoute 8 (tel. 30.08.55).

Harmonie "De Volksvreugd"
Herinnering aan de muzikanten:
- Inschrijvingskaarten voor het mosselsou-
per zo vlug mogelijk binnenbrengen bij de
secretaris, Mark Debergh.

- Donderdag JO november om 17.30 U. ver-
zamelen voor de optocht met de Sint.

- Vrijdag 11 november om 10.40 uur bij de
kerkingang (Wapenstilstand).

- Vrijdag 11 november is er voor niemand
repetitie!

- Zaterdag 12 november : vanaf 18 uur
mosselsouper in " 't Rozenhof".

En tenslotte: het Parochieblad
We zijn bezig van huis tot huis in de
Blekerijweg. Vandaar gaan we naar de
Couthoflaan en de Gravendreef. Er zijn
mensen uit de voorbije straten die niet thuis
waren, die nu zelf spontaan hun bijdrage
met hun naam en adres komen steken in de
bus van de pastorie. Dank voor uw steun.

M. Ollivier. Pastoor.



PRIESTER VAN DIENST (v. 20 tot 26 nov.)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERKBEDffiNDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (19-20 nov.) tel. 30.06.37
Veearts Vandenberghe (20 nov.) 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.)
KINESITHERAPffi :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Desehrevel (ook-pedicure), tel:-40;DO.Il
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 18 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 november
17 u. Gez. mis v. Roger Beudaert, z.v.
wijlen Henri en Martha Claeys vw. buren
Zondag 20 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Dewaele-
Sohier Madeleine
Maandag 21 november
8 u. H. mis v. overl. fam. (D.B.)
Dinsdag 22 november - St. Cecilia
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (J.D.)
Woensdag 23 november
8 u. H. mis v. overl. echtg. (E.B.)
Donderdag 24 november
8 u. H. mis v. overl. fam. (C.S.V.)
Vrijdag 25 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 november
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
v.d. muziekmaatschappij "De Volksvreugd"
ter gel. v. St. Cecilia
Zondag 27 november - I' zon v. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
IO u. Gez. mis v. Marcel Decrock, echtg.
v. Angèle Butaye vwo vr. en kenn.

Geboorte
- Judith Van Criekinge, d.v. Marc en Greet
Mus, Canadaweg 40, Proven (geb. te Pope-
ringe op 16 feb. '94) (veel te laat gepubliceerd
in het Parochieblad. Verontschuldiging).
Kenneth Decrock, z.v. Regis en Kathleen
Legein, Obterrestraat 27, Proven (geb. te
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Poperinge op 2 nov. '94)
- Brian Laseure, z.v. Paul en Rita Ganne,
Obterrestraat 49C, Proven (geb. te Pope-
ringe op 14 nov. '94).

Aktie 11.11.11
Vorig weekend bracht de verkoop van wens-
kaarten en stickers 20.680 fr. op. Wie niet
thuis was of niemand op bezoek kreeg, kan
zijn bijdrage storten op rekeningnr. 523-
0400774-45 van 11.11.11 Poperinge. Giften
vanaf 1.000 fr. zijn fiscaal aftrekbaar mits ver-
melding van uw rijksregisternummer.

K.V.L.V. Gezinsavond
Donderdag 24 november a.s. samenkomst in
St. Elooi om 20 u. met als thema : "Als jong
volwassen kinderen het ouderlijk huis (niet)
v~rlaten". De mannen worden mee uitgeno-
digd. Achteraf koffie met versnapering.
Iedereen welkom.
AGRA.
De I' Agravergadering gaat door in "De
Kring" op dinsdag 22 nov. om 13.30 u.
Onderwerp : melkkwaliteit en uiergezondheid
bij melkvee. Wat te doen bij verhoogd cel- en
kiemgetal ? Door R. Vandermeersch.

Eekhoute-nieuws
Zoals beloofd de eerstvolgende data wanneer
snoeihout kan gebracht worden. Om ook het
weekend er bij te hebben, mag snoeihout
gebracht worden vanaf zaterdag 19 november
tot en met woensdag 23 november. Donderdag
24 november wordt het afgehaald.
Vooraf en nadien geen snoeihout deponeren
a.u.b. Andere materialen zijn ook uit den boze.
Volgende ophaling gebeurt dan in begin
december. Datum volgt.
De Eekhoutevrienden - Milieudienst Poperinge

Een woord van de bisschop
Elk jaar beveel ik met aandrang de omhaling
aan ten gunste van onze diocesane priesters-in-
zending. Onze dertig diocesane priesters die
we tijdelijk hebben afgestaan aan kerken bui-
ten Europa, werken bijna allemaal op plaatsen
waar ze omringd zijn door grote geestelijke en
materiële armoede. Ze willen tegemoet komen
aan de grote noden, met directe hulp bij ziekte
en hongersnood, door vorming en onderwijs,
en vooral ook door pastorale zorg.
In deze vrij moeilijke periode voor de missio-
nering en de rampen waardoor sommige Jonge
Kerken getroffen worden, willen we onze
priesters-in-zending niet aan hun lot overlaten.
Een kleine suggestie : geef hun de prijs van
een feestmaal tijd bij ons: ginder wordt dit een
echte broodvermenigvuldiging ! Laat de Heer
je hart bezielen!
Voor hen is er omhaling op zaterdag en zondag
19 en 20 november in al de missen.

Evrard Laseure (1867-1909)
Een vergeten scheutist
In de ELENCHUS DEFUNCTORUM CICM
(Roma 1988) staat hij vermeld als b.(roeder)
Laseure Evrard, (0) 1867 Proven-Haringe-B,

(I ste afreis) 190 I (Ap. Vic. Léop.), ct)
1909.05.03 Léopoldville (Congo).
Toen hij op 30 april 190 I scheep ging naar het
toenmalige Con go was hij al 33 jaar oud. De
Boerenoorlog woedde toen in volle geweld in
Zuid-Afrika. Kort voor zijn afreis had broeder
Laseure, samen met zijn vriend Pamphile
Camerlynck (1869-1934), in Roesbrugge een
cabaretavond georganiseerd ten gunste van het
beproefde en moedige broedervolk. Pamphile
Camerlynck was een dorpsgenoot en studie-
vriend uit het College te Poperinge. •
Tot mijn verwondering wordt noch de afreis
van de missionaris noch het avondfeest ten
gunste van de Boeren vermeld door L.A.
Rubrecht. In zijn Geschiedboek der Gemeente
Rousbrugge- Haringhe van 180 I tot 1907
(Brugge 1907) is er wel sprake van de land-
bouwersfamilie Laseure en van de koopman
Pamphile Camerlynck, eerste schepen van
Proven en bevriend met de burgemeester
Mazeman de Couthove. Camerlynck was ook
lid van de "feestcommissie" die in 1891 het
bezoek van Gouverneur Ruzette moest organi-
seren.
Over het werk van broeder Laseure weet P.
Allossery ons te vertellen in "Onze West-
Vlaamsche Zendelingen" ( 1925) dl. 11 18 :
"Hij was een ervaren werktuigkundige 'en als
dusdanig deed hij dienst op den kleinen
stoomboot der missie "O.L.Vr. van gedurigen
Bijstand". Maar buiten den tijd waar hij varen
moest, deed hij nog andere stielen: zoo in 1905
vinden we hem met zijne 40 werklieden van
den boot aan het metsen van de kapel van
Nieuw-Antwerpen. 30 April 1909 was hij door
koorts overvallen : geene hulpe baatte en hy
overleed na 3 dagen, na in de meest stichtende
gevoelens de laatste H.H. Sacramenten te heb-
ben ontvangen. Al de byzonderste ingezetenen
waren in de begraving en een groot getal negers
volgden het lijk al den rozenkrans bidden."
Tot aandenken aan zijn vriend Evrard bewaarde
Pamphile Camerlynck zijn leven lang o.m. twee
briefkaarten. Een eerste briefkaart van I penny
was op II mei 1901 verzonden uit Sierra Leone.
Ze werd op 28 mei 190I afgestempeld in
Rousbrugge-Haringhe. Een tweede briefkaart
van 15 cent was geschreven in Boma. Van broe-
der Laseure hebben we geen foto gevonden.
En voor de geïnteresseerden : In 190 I was
pastoor te Proven : de Bruggeling Frans
Bettenof, een klasgenoot van Gezelle in het
Dunencollege. In Roesbrugge was pastoor :
René De Bruyne uit Poperinge: onderpastoor
was René De Kervel uit Poperinge.
We onthouden ons van verder commentaar en
van alle vraagstellerij. Senioren uit de grens-
dorpjes rond de bron van de IJzer herinneren
zich of vernemen wellicht nog iets over de
familie Laseure en haar vroeg gestorven mis-
sionaris. Dat hangen ze best aan ons
AVONDklokje ... En broeder Laseure ... hij zal
het horen. En velen met hem. J. de M., Izegem

Op weg
Van Provenplein naar de Couthoflaan, Gra-
vendreef, Canadaweg en Canonstraat. Vervol-
gens Reningestraat en tenslotte Alexisplein.



PRIESTER VAN DIENST (v. 27 nov tot 3 dec)
E.H. Lamote, pastoor Roesbrugge tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (26-27 nov.) tel. 30.06.47
Veearts Vulsteke (27 nov.) 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. 333.020 - 300.325

Vrijdag 25 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 november
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
v.d. muziekmaatschappij "De Volks-
vreugd" ter gel. v. St. Cecilia
Zondag 27 november - I" Zon v. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Marcel Decrock, echtg.
v. Angèle Butaye vwo vr. en kenn.
Maandag 28 november
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot uit dank
voor bekomen gunst (XX)
Dinsdag 29 november
~ U. J:I. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
Intentie (M)
Woensdag 30 november - H. Andreas
8 u; H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot, dank (M)
Donderdag 1 december - St. Elooi
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot uit dank
V.verjaardag (XX)
Vrijdag 2 december
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 december - H. Franciscus
17 U. Gez. mis V. Rik Monkerhey, vwo de
geburen
Zondag 4 december
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. 6-wekenmis V. Bertha
Lerrnytte, echtgte. V.Antoon Berten

Tot kind Gods gedoopt
- Judith Van Criekinge, d.v. Marc en
Greet mus, Canadaweg 40, Proven
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- Fernke Vandromme, d.V. Frankie en
Conny Dehondt, Eekhoute 103, Proven

- Lynn Vanbecelaere, d.v. Kris en
Nadine Verdonck, Obterrestraat 10,
Proven

De Volksvreugd - Jeugdharmonie
De Harmonie "De Volksvreugd" viert op
zaterdag 26 november haar patroonheili-
ge, Sint-Cecilia,
Tijdens de avondmis om 17 uur verzorgt
de Jeugdharmonie de muzikale omlijsting.
Een 20-tal jongeren brengen volgende
stukken:
- Intrede: Cantabile (Philippe Telemann)
Opening: Canticorum Iubilo (G.F. Händel)

- Tussenzang: Andante (uit het piano-
concert W.A. Mozart)

- Offerande: Romance (Ennio Salvere)
Communie: Sailing (Rod Stuart)

- Slot: Swing low, Swing chariot (negro-
spiritual)

Met dit jeugdig programma verwelkomt
het bestuur van de Harmonie alle aanwe-
zigen in de sfeervolle Sint- Victorkerk

Palliatieve zorg in onze Westhoek
Palliatieve Thuiszorg (p.T.Z.) is gericht
naar ongeneeslijk zieke mensen die thuis
in hun eigen omgeving willen verzorgd
~orden en ~f~cheid nemen. Het project
biedt begeleiding op medisch, sociaal en
emotioneel gebied. De moderne genees-
kunde staat 100 % in dienst van het
behoud van het leven. En toch is er stilaan
het besef gekomen dat ook het sterven
terug zijn eigen plaats moet vinden in
onze maatschappij. Het gaat hier niet
meer om het "genezen" of het behandelen
van een ziekte maar om het loslaten van
het leven, loslaten van familie en dierba-
ren... en dat vraagt een totaal andere
~anier van met zieken omgaan. Deze
meuwe zorg - Palliatieve Zorg - beoogt
als eerste punt dan ook om het lijden en
d~. angst te verzachten door een goede
pijn- en symptoornkontrole, door zoveel
mogelijk lichamelijk comfort aan te bie-
den en emotionele steun te geven. Men
opteert om zoveel mogelijk in waarheid
om te gaan .met de zieke en zijn familie,
zodat een ZInvolle gebeurtenis kan voor-
bereid ~orden. De levensvragen, de spiri-
tuele pijn en de gelovige inbreng van de
zieke mag niet uit de weg gegaan worden
maar samen in geloof gedragen worden en
met veel eerbied voor het leven.

St-Elooi sfeest L.G.-KVLV Proven
Het St.-Elooisfeest gaat dit jaar door op
zaterdag 3 december om 20 U. in zaal 't

Rozenhof. Inschrijven kan bij de be-
stuursleden van de Landelijke Gilde of
KVLV of in de zaal.

Kippebillenkaarting
Op zaterdag 26 november vanaf 19 U. en
zondag 27 november vanaf 10 U. en vanaf
18 U. is er in zaal "St. Elooi" kaarting
t.V.V. de St.-Elooikaarters. Inleg 40 fr. of
3 voor 100 fr. De winnaars ontvangen elk
2 grote kippebillen. Iedereen hartelijk
welkom!

Wie durft er nog spreken als het moet!
(B.Z.N.)
Mensen hebben het soms moeilijk voor
hun mening uit te komen. Velen hebben
schrik om een negatieve reaktie of een
houding V~? onverschilligheid en spot.
Anderen krijgen het gevoel niet meer mee
te zijn, voor ouderwets versleten te wor-
de~ ..Het ergste zijn de mensen die geen
opime meer hebben of die hun mening
-VOml~n na:u:- wat ze .horen en zien .op
radio en tv of lezen op reklameborden en
in tijdschriften die mensen naar hun hand
willen zetten. Op vele vlakken van de
~aatschappij ontmoeten wij mensen die
met de moed hebben te spreken als het
moet. Denken wij maar aan de abortus-
kwestie van enkele jaren geleden of de
korruptie, geldverduisteringen, valsheid
i,n,g~schriften, belastingsontduiking ... die
ook In ons land, soms pas na jaren uitlek-
ken en waar niemand de moed had te
gepasten tijde te spreken of te handelen.
Heel wat kristenen durven daar waar ze
wonen, werken of zich ontspannen niet
~eer tonen wie ze zijn. Op moreel gebied
IS er een vervlakking en zij die dan toch
voor diep menselijke morele waarden
opkomen worden dikwijls scheef bekeken
enz ...

Welke huizen moeten nog bezocht wor-
den voor de hernieuwing van het abon-
nement op "Ons Parochieblad"
't Is gemakkelijk gezegd : nog de
Canadaweg, de Reningsestraat en het
Alexisplei~. In de vorige straten zijn er
nog wel hier en daar een paar die niet
thuis waren, ook niet bij een tweede
bezoek. Mag ik vragen aan die mensen
tegen 1 dec. '94 hun bijdrage plus adres te
steken in de bus van de pastorie of te stor-
ten op mijn postcheckrekening 000-
0523888-88 van E.H. Ollivier Michel
Alexisplein 16, 8972 Proven. Dank voo;
uw tegemoetkoming.

Pastoor Mich. Ollivier



PRIESTERVAN DIENST (v. 4 tot JO dec.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven tel. 30.03.91
KERKBEDlENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDlENST
Dokt. Verhoeve (3-4 dec.) tel. 38.82.71
Veearts Busschaert (4 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), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 2 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 december
17 u. Gez. mis v. Rik Monkerhey vw.d.
geburen
Zondag 4 december - 2' Zon v. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. zes-wekenmis v. Bertha
Lermytte, echtgte v. Antoon Berten
Maandag 5 december
8 u. H. mis v. over\. echtg. en vader (A.A.)
Dinsdag 6 december - St. Nicolaas
8 u. H. mis v. over\. echtg. en vader (M.D.)
Woensdag 7 december
8 u. H. mis v. over\. familie (V.C.)
Donderdag 8 december - Maria Onbevlekt
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. Lourdes (D.V.)
Vrijdag 9 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 december
17 u. 2dc Gez. zes-weken mis v. Roger
Beudaert z.v. wijlen Henri en Martha Claeys
Zondag 11 december
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

Geboorte
- Rachel Top. d.v. Kristof en Valerie

Viane, Provenplein 53, Proven (geb. te
Poperinge 23 nov. '94)
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Tot kind Gods gedoopt
Gwendolina Serrijn d.v. Roland en Caroline
Depoorter, Provenplein 54, Proven

Kerstkaarsen en kalenders
Bond zonder Naam kerstkaarsen en mooie
kalenders zijn terug te verkrijgen bij Raf
Lamaire, Terenburgseweg, Proven.

Drankcenter Devos, Proven
Gratis degustatie bieren + promoties op
zaterdag 3 december van 10 tot 16 u.

Kaartersclub "De Canadakaarters "
nodigt U vriendelijk uit, in haar lokaal
herberg CANADA. "VARKENSRIBBE-
TJES op de GRILL", prijs 300 fr. met gra-
tis 1 Kerelsbier.
Deze aktie is t.v.v. de kaartersclub, en
gaat door op vrij. 2 dec., vrij 9 dec., vrij.
16 dec. en zondagavond 18 dec. telkens
vanaf 18.30 u. Wenst U zeker een plaats,
dan kunt U reserveren: 057/33 4475.
De kaartersclub dankt U alvast voor de
steun.

Harmonie "De Volksvreugd"
Na ons super-geslaagd Ceciliafeest zijn
we klaar voor de laatste opdrachten van
dit jaar. Op 24 december luisteren we de
avondmis op. Daarom is er vrijdag aan-
staande voor iedereen repetitie op de
gewone uren. Wij verwachten opnieuw
zoveel muzikanten als vorige week (39 !)
zodat we elkaar kunnen steunen bij het
aanleren van de stukken.
Wellicht kunnen we van de pauze gebruik
maken om de mooiste momenten van het
Ceciliafeest nog eens op te rakelen.

Het Bestuur.

K.B. Gepensioneerden - Toneel
De toneelvereniging "IC DIEN" uit Pope-
ringe nodigt alle mensen van de derde
leeftijd uit naar een toneelvoorstelling.
Nadien wordt aan alle aanwezigen koffie
met koekebrood aangeboden.
Het stuk kreeg de titel "Opgeruimd staat
netjes". De voorstelling gaat door op
zaterdagnamiddag 10 december '94 in zaal
't Belfort, ingang Veumestraat nabij nr.
10 te Poperinge om 14 u.
Kaarten voor de voorstelling aan 100 fr.
p.p., koffietafel inbegrepen, zijn te ver-
krijgen bij Staf Caron, Onze Vrouwedreef
24 te Poperinge (te\. 057/33 64 23).
Omwille van de koffietafel achteraf moe-
ten de kaarten ten laatste op donderdag 8

dec. vóór de opening worden besproken.
Ze is uitsluitend bedoeld voor mensen
van de derde leeftijd.

KB Gepensioneerden - kaarting
Uitslag van de laatste kaarting op 24
november : 69 deelnemers. 12 wonnen 3
partijen : Mooren M. 392, Degraeve G.
357, Vanhoucke R 326, Devos J.318,
Rommens S. 315, Nouwynck N.315,
Simoen M. 310, Cockelaere M. 296,
Vanexem M. 273, Looten J. 279, Delerue
R. 241, Vandenbroucke A. 213.
Uitslag kaarting 1994. l' Kampioene :
Rommens Simonne met 24 partijen en
2995 punten. 2' en Kampioen mannen :
Bocket Michel met 23 partijen en 2333
punten. Kampioenviering op donderdag 8
december.

Afhalen snoeihout
Van zat. 3 dec. tot do. 8 dec. kan er weer
snoeihout gebracht worden op de wijk
Eekhoute. Dit is de laatste keer dit jaar. De
data volgend jaar geven wij op tijd door.

De Eekhoutvrienden

Sfeer in de woning - KAV Proven
"Creatief met ronde vormen" is het thema
van een demonstratie-avond die doorgaat
op woensdag 7 dec. a.s. om 19.30 u. bij
Gilberte Dever. Ludwina Croquette zal
ons tonen hoe we met ronde vormen ons
huis, sfeervol kunnen versieren. bv. door
het maken van geurballen, originele kran-
sen of opgemaakte schalen. Een goed
idee met Kerstmis en Nieuwjaar in het
verschiet. Iedereen welkom !

Org. KA V Proven

Kaarting t.v.v. TSC Proven
Het aanstaande weekend vindt de jaarlijk-
se kaarting t.v.v. de Provense voetbal-
ploegen plaats. Negen ploegen in stand
houden kost een massa geld. Om de club-
kas wat te spijzen organiseert het bestuur
in samenwerking met de jeugdwerking
deze jaarlijkse vleeskrokettenkaarting.
Iedereen is er van harte welkom.
Vrijdag 2 dec. 1994 vanaf 19 u.
Zaterdag 3 dec. 1994 vanaf 19 u.
Zondag 4 dec. 1994 van 10 tot 13 u.

en vanaf 17 u.
in zaal St. Elooi te Proven.
Één kost 40 fr. - 3 kaarten krijg je voor
100 fr. Maat naar keuze. Het bestuur en
de jeugd werking van TSC danken U
alvast bij voorbaat voor uw steun ..



PRIESTER VAN DIENST (v. II tot 17 dec.)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (10-11 dec.) tel. 42.27.91
Veearts Goethals (11 dec.) tel. 30.02.67
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.3 I (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;-f)esehreveliook pedicure]; lel. -4&.00. I 1
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 9 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 december
17 u. 2e Gez. 6-wekenmis v. Roger Beu-
daert, z.v. wijlen Henri en Martha Claeys
Zondag 11 december - 3e Zon. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
v.h. vrijwillig brandweerkorps Proven ter
gel. v. St. Barbara
Maandag 12 december
8 u. H. mis v. overl. moeder (L.)
Dinsdag 13 december - H. Lucia
8 u. H. mis v. overl. zoon (P)
Woensdag 14 december
8 u. H. mis v. overl. fam. (V)
Donderdag 15 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 16 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 december
17 u. Gez. jaarmis v. Armand Fioen-Top
Maria
Zondag 18 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Martha Metsu, echt-
gte. v. Charles Vermeersch.

Geboorte
Amelie Verhille, d.v. Joseph en Rosa Snaet,
Uilegatstraat I I, 8972 Proven (geb. te Pope-
ringe op 6 december '94).

30 november 1994
Vandaag neem ik afscheid van mijn postkan-
toor, van de mensen van Proven, mijn vrien-
den, zaakvoerders, mijn collega en vriend
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Raoul, eigenlijk van allen en alles. Na ruim 18
jaar werkzaam te zijn geweest in het postkan-
toor valt dit afscheid me zwaar. Ik hield van
mijn werk en van Proven en de mensen hielden
van mij. Dit heb ik vooral de laatste weken
ondervonden. De meevoelen de woorden, de
goede wensen voor een nieuw begin en de
lieve attenties die ik mocht ontvangen, bete-
kenden voor mij een hart onder de riem.
Ik laat nu alles over aan mijn collega's post-
mannen, Walter, Martial en Raoul. Ik weet dat
zij alles zullen doen wat binnen hun bereik ligt
om mijn taken over te nemen.
Ik wens langs deze weg mijn collega en vriend
Raoul te bede anken voor de jarenlange samen-
werking. We hebben samen ons best gedaan
om de mensen van Proven een goede postser-
vice te verzekeren. Dank ook, mijnheer pas-
toor, omdat gij wanneer het nodig was, maar
toch regelmatig de post heeft gestoffeerd en
voorzien van kleingeld, eveneens dank.
Indien er nog problemen mochten zijn, dan
mag je mij altijd contacteren op het tel.nr.
33.52.67 (in de voormiddag).
Het ga jullie goed en misschien tot weerziens,

Monique van de Post

Kaartersclub "De Canadakaarters"
"Nodigt U vriendeTIjk uit in haar lokaal herberg
Canada voor "Varkensribbetjes op de grill".
Prijs: 300 fr. met GRATIS I Kerelsbier.
Deze aktie is t.v.V. de kaartersclub en gaat
door deze week vrijdag 9 december, volgende
week vrijdag 16 december en zondagavond 18
december telkens vanaf 18.30 u. Wenst U
zeker een plaats, dan kunt U reserveren :
057/33.44.75. De kaartersclub dankt U alvast
voor de steun.

Rond de jaren 1900 beter dan nu.
De post in Proven werd dan besteld door Jules
Roothaert en Arthur Camerlynck. In die tijd
was Proven overdrachtkanton van Roesbrugge.
Het kantoor was dan 2 uur open in de middag
voor het publiek. Na het overlijden van Jules
Roothaert werd Arthur Camerlynck zijn opvol-
ger. Camiel Roothaert, de zoon van Jules, werd
dan postbode.
Enige tijd later werd Camiel Carpentier kandi-
daat en wat later werd Maurice Savaete de
opvolger van Cam iel Carpentier. De post was
toen in het huis waar Arthur Camerlynck
woonde. Nu de Oude Post genoemd. Arthur
was op rust gesteld en vertrok naar De Panne.
Dan werd Proven onderontvangerij van
Poperinge. Marcel Hauspie werd als kandidaat
aangesteld.
De Oude Post werd in 1938 verkocht. De post
verhuisde dan naar een woning op de markt.
De oorlog naderde, de mannen werden opge-
roepen naar het leger. Firmin Vandewynckel
werd kandidaat gedurende de oorlog. Dan
werd hij naar Duitsland verwezen en is onder-
gedoken gebleven. Louis Hauspie kwam dan
als kandidaat. Bij het overlijden van Camiel
Roothaert werd Lucien Danneel benoemd als
brievenbesteller. Na de bevrijding werd de
post vele jaren uitgereikt met Felix Cleynen als
Postmeester en Maurice Savaete, Lucien
Danneel en Firmin Vandewynckel als brieven-
bestellers van Proven.

Bij het overlijden van Lucien Danneel werd
Arthur Clement benoemd als opvolger. Bij het
op rust gesteld zijn van Maurice Savaete werd
Firmin Vandewynckel de opvolger. Dan
kwam ook Sadi Lefever als postmeester naar
Proven.
Toen in 1973 de brievenbestellers vertrokken
naar Roesbrugge voor de autodiensten, werd
het kantoor van Proven door verschillende
beambten uitgevoerd. Maar zeer vele jaren
door dezelfde Mevrouw, Monique Stever-
Iinck. De tegenwoordige postmannen zijn :
Raoul Devos, Martial Kuyle, Walter Be-
haeghel en Rudi Ducomey. Uit vele goede
herinneringen is Proven nu ten dode opge-
schreven wat de post betreft!
Nota Bene : Door bovenstaand artikel weten
we toch iets over het postgebeuren te Proven
sedert omtrent 1900. De Provenaars vinden
het spijtig dat we de Post kwijt zijn. Met deze
gelegenheid willen we toch dankbaar zijn voor
die mensen : postmeesters, beambten, bedien- ~
den en fakteurs die zich ten dienste hebben .
gesteld voor de Post en de mensen. Alle men- ~
sen van Proven kunnen getuigen dat ze hier in
de Post te Proven altijd hoffelijk, beleefd en
vooral vriendelijk werden ontvangen. Ja, we
zijn entwat en entwie kwijt.

Agra
De 2' Agravergadering gaat door in "De
Kring" op dinsdag 13 december om 13.30 u.
Onderwerp : Landbouwproduktie voor niet-
voeding. Door M. Vergote.

Vrijwillig Brandweerkorps Proven
Programma~
9.30 u. Verzameling arsenaal
10.00 u. H. mis voor leden en overl. leden V.h.
korps
13.00 u. Feestmaal in " 't Rozenhof"
Lijst van de brandweermannen:
Lt.-Postoverste : Top Ivan
Adjudant: Vermeulen Hugo
Onderofficieren : Sgt. Lemahieu Mamix, I'
Sg. Declerck Frans
Korporaals: Vandromme Georges, Demaegt
Rudy
Brandweermannen: Sergie Joseph, Ryckeboer
Edouard, Top Pierre, Vandromme Mamix,
Regheere Geert, Dekervel Bart, Desmyttere
Chris, Desmyter Wout, Devos Hugo, Sticker
Hendrik, Gouwy Mamix, Top Pieter,
Vanbeveren Bart, Verstraete Pascal, Top
Wim, Devos Rik
Speciale Dienst: Dr. Bal Hubert
Stagiairs: Devooght Wim, Lefever Tony
Ere-leden : Pareyn André, Vandenbussche
Joseph, Ryon Gerard, Lemahieu André, Devos
Elie, Cossey Marcel, Devos André, Devos
Martin, Dever Denis, Verbrigghe Lucien,
Vandromme Gerard, Comette Willy, Parret
Frans, Berquin Jacques.

Ons Parochieblad Proven
Mag ik a.U.b. vragen dat de mensen die nog
niet betaald hebben voor het abonnement 1995
dit nu zouden doen : 300 fr. ofwel in de bus
van de pastorie met uw adres ofwel storten op
postchecknummer van E.H. Ollivier Michel,
Alexisplein 16, Proven, nr. 000-0523888-88.



PRIESTER VAN DIENST (v. 18 tot 24 dec.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (17-18 dec.) tel. 30.00.72
Veearts Vulsteke (18 dec.) 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 :

-x:-Dë ersgieter, tel. 3332.36 of30:UT.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 16 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 december
17 u. Gez. jaarmis v. Annand Pioen- Top
Maria
Zondag 18 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Martha Metsu, echt-
gte. v. Charles Venneersch
Maandag 19 december
8 u. H. mis v. overl. ouders (B)
Dinsdag 20 december
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Woensdag 21 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 22 december
8 u. H. mis v. overl. broer en zuster (V.L.)
Vrijdag 23 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 december
18 u. Kerstnachtmis te Proven, verzorgd

. door de schoolkinderen en opgeluisterd
door de Muziekmaatschappij ''De Volks-
vreugd"
Zondag 25 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis voor de intenties van al
onze gezinnen, in 't bijzonder voor onze
zieken en bejaarden en ook voor de over-
ledenen uit uw families.

Ons
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Tot kind Gods gedoopt
- Logan Scherpereel, z.v. Pascal en

Caroline Pecqueux, Mazemanlaan 27,
Proven
Joery Vandermeulen, z.v. Frankyen
Patsy Deloz, Blekerijweg 26, Proven.

Stopzetting winkel - Totale uitverkoop
Per 31 dec. e.k. stopt Paula Cappoen als
kruidenierster. Er is nog totale uitverkoop.
Wij zeggen nogmaals hartelijk dank aan al
onze klanten voor hun jarenlange trouw.

Paulaen Jef

Kerstfeest K. V.L. V
Maandag 19 december wordt elk lid ver-
wacht voor het jaarlijks kerstfeest: voor-
dracht, kerstspel, koeken met koffie en
verrassing. Het bestuur verwacht alle
leden in St.-Elooi om 13.30 u. Tot dan!

Kaartersclub "De Canadakaarters"
Nodigt U vriendelijk uit -in haar-Iokaal
herberg "Canada" voor "Varkensribbetjes
op de grill". Prijs: 300 fr. met GRATIS 1
Kerelsbier.
Deze aktie is ten voordele van de kaarters-
club en gaat door deze week vrijdagavond
en zondagavond telkens vanaf 18.30 u.
Wenst U zeker een plaats, dan kunt U
reserveren: 057/33.44.75. Het bestuur en
de leden danken U alvast voor de steun.

KERSTNACHTMIS
TE PROVEN

OP ZATERDAG 24 DECEMBER
TE 6 U. 'S AVONDS

Een ideaal uur
Zaterdagavond te 6 u. Kerstnachtmis. Dit
is een ideaal uur voor iedereen, voor klein
en groot. Kleine kinderen moeten niet lan-
ger opblijven. Ook voor onze boerernen-
sen kan het een geschikt uur zijn, bijzon-
derlijk als zij het vooraf weten en aldus
hun werk kunnen regelen. Dus zaterdag
24 december te 6 u. 's avonds. Men is dan
op tijd thuis 's avonds, dan kan iedereen
gezellig en warm nog Kerstmis vieren in
de familiekring.
Daarom, doe op tijd uw inkopen.

Kerstpakket
Vanwege de kinderen van onze school
aangeboden aan de mensen die niet kun-
nen komen naar de kerk met Kerstmis
door ziekte of ouderdom. We mogen ze

niet vergeten. Daarom deze welgemeende
attentie.

Ook voor alle kinderen een kerstge-
schenk
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 en buiten de parochie gaarne
gegeven.

De ster van je dromen
Samen met de drie wijzen, afkomstig uit
België, Brazilië en Joegoslavië, gaan de
leerlingen van de Provense lagere school
op zoek naar de VREDE. Op zaterdag 24
december aanstaande brengen zij tijdens
de avondrnis van 18 uur de kerstmusical
''De ster van je dromen".
De teksten worden gebracht door het 5e

en 6< leerjaar, de zang door het 3< en 4'
eet'jaar.--Gok de-leerliagen-van-het 1< ea-
2' leerjaar nemen een deel van de uitbeel-
ding van het thema voor hun rekening.
Zoals ieder jaar verzorgt de harmonie "De
Volksvreugd" de muzikale omlijsting en
begeleiden de schoolmuzikanten de leer-
lingen bij het zingen van enkele kerstlie-
deren.

Harmonie "De Volksvreugd"
Alhoewel de examens volop bezig zijn,
waren vorige vrijdag toch 38 muzikanten
present om de kerstmuziek voor de
avondrnis van zaterdag 24 december in te
studeren. Wij verwachten vrijdag aan-
staande opnieuw een massa enthousiaste
muzikanten om de voorlaatste repetitie
van dit jaar aan te pakken.

Het bestuur

De levende kerststal
Het gezin Frankie Vandromme-Dehondt
Conny met Piet, Frauke en Femke als
kindje Jezus.

EEN GESLOTEN GRENS
EEN GESLOTEN DEUR
EEN GESLOTEN HART
DAT IS HARD.

GEDIENSTIG
VERDRAAGZAAM
ZORGZAAM
VRIENDELUK
DAT IS DE WEG NAAR KERSTMIS.



PRIESTER VAN DIENST (v. 25 tot 31 dec.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Geeraert (24-25 dec.) tel. 30.15.55
Veearts Busschaert (24-25 dec.) tel. 44.53.63
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: 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.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, teL 33.32.36llf3D.07-58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

ZALIG KERSTFEEST

Vrijdag 23 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 december
18 u. Kerstnachtmis te Proven, verzorgd
door de schoolkinderen en opgeluisterd
door de Muziekmaatschappij "De Volks-
vreugd"
Zaterdag 25 december - Kerstdag
8 u. Gez. mis voor de Parochianen
10 u. Gez. mis voor de intenties van al
onze gezinnen, in 't bijzonder voor onze
zieken en bejaarden en ook voor de over-
ledenen uit uw families
Maandag 26 december
10 u. PI. Begrafenis van Nancy Vanden-
broucke, dochter van Jozef en Annie Van
Hulle
11.15 u. P!. Begrafenis van Maurice
Matton, echtg. v. Simonne Gryson
Dinsdag 27 december
8 u. H. mis v. over!. ouders
Woensdag 28 december
8 u. H. mis v. over!. zoon
Donderdag 29 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot uit dank
(XXX)
Vrijdag 30 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 31 december
17 u. Gez. mis v.d. overl. parochianen uit
het jaar 1994
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Zondag 1 januari 1995
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis voor de familie Charles
Soenen, kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen

In de Heer ontslapen
- Nancy Vandenbroucke, dochter van Jef

en Annie Van Hulle, na een pijnlijk
ongeval overleden te Alveringem op
maandag 19 dec. '94 in de leeftijd van
19 j. en die op maandag 26 dec. '94 om
10 u. te Proven wordt begraven.

- Maurice Matton, echtg. van Simonne
Gryson, over!. te Poperinge op dinsdag
20 dec. '94 in de leeftijd van 90 j. en die
op maandag 26 dec. '94 om 11.15 u. te
Proven wordt begraven.

KERSTNACHTMIS
TE PROVEN

OP ZATERDAG 24 DECEMBER
TE 6 U. 'S AVONDS

De levende kerststal 1994 zal plaats vin-
den in een zelfgemaakte kerststal.
Het gezin Frankie Vandromme-Dehondt
Conny met Piet, Frauke en Femke als
kindje Jezus (Eekhoute 103, Proven).

We mogen je niet vergeten.
Wie? De 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 mensen met een kerst-
pakket indachtig zijn.

Ook voor alle kinderen een kerstge-
schenk
Onmiddellijk na de Kerstnachtmis voor
alle kleuters en kinderen van binnen en
buiten Proven een kerstgeschenk.

Kerst-A vondmis 1994
Zaterdag 24 december om 18 uur
Intredelied : "Stille Nacht" door Harmonie
Schuldbelijdenis: 3' leerjaar
Kerstspel: "De ster van je dromen"
Alle leerlingen van 5' en 6' leerjaar gaan
op zoek naar de vrede. Het 3' en 4' leer-
jaar zorgen voor de muzikale ondersteu-
ning van vijf eigentijdse kerstliederen.
De leerlingen van het I C leerjaar drukken
de vredewens uit met een sterrenlint.

Tussenzang: "Grab bag" door Harmonie
Evangelie: het kerstverhaal
Voorbeden: 4' leerjaar
Offerande: "Drummer boy" door Harmonie
Consecratie: "Stille Nacht" door de leer-

Iingen van de school, onder de muzikale
begeleiding van Kesia Vandromme en
Tine Ostyn
Communie: "English Carol" door Harmonie
Aandenken uitdelen: VREDE door 2<
leerjaar (Het aandenken werd door alle
leerlingen geknipt en gekleurd.)
Slotlied "Christrnas Swing" door
Harmonie

Volgtekst
Alle aanwezigen ontvangen een blaadje
met de teksten van de liederen die tijdens
het kerstspel gezongen worden. z-
Hartelijk dank , '"
Slechts weinig parochies kunnen een
beroep doen op een plaatselijke harmonie
om de kerstviering met aangepaste kerst-
muziek op te luisteren. Daarom ook onze
welgemeende dank aan alle muzikanten
van de Harmonie "De Volksvreugd
Proven" die zich reeds vele weken voor-
bereiden om ook- dit jaar van de kerstmis
in Proven een sfeervolle viering te maken.

B.G.J.G.
De kerstvakantie is een ideale periode
voor enkele rustige aktiviteiten.
- Op woensdag 4 januari 1995 treedt het
.kindertheater Trontinette op in zaal Het
Rozenhof. Om 15 uur voeren zij "Ik wil
een prins !" op voor alle leerlingen van
de basisschool.

- Op donderdag 5 januari en vrijdag 6'
januari verwachten wij de jongeren
vanaf 12 jaar voor "Koken voor jonge-
ren". In zaal Sint-Elooi maken we een-
voudige menu's klaar. We staan in de
keuken van 14 tot 17 uur.

SAKO bij Nadine en Kris
Van nu af aan kun je bij ons altijd terecht
voor postzegels en postogrammen. Wij
wensen allen een goed eindejaar en een
voorspoedig Nieuwjaar. Beste dank.

leder jaar is er met Kerstmis een bij-
zondere omhaling in al de missen.
Wanneer men mannen, vrouwen en kin-
deren ziet vechten om een pakje voedsel
te bemachtigen, dat men uit een helikop-
ter werpt of van een kamion. Moest ieder-
een 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 vanwe-
ge Proven een mooi gebaar. Geef mild en
geef gaarne met Kerstmis. 't Is voor de
armen. Dank.


