
PROVEN ,·ONS PAROCHIEBLAD

Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert

Priester van dienst 2 jan .• 8 jan. 2000
E.H. Lamote past. Roesbrugge tel. 30 03 74

Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexlsolein 13 tel. 30 11 89

Geneeskundige zondagsdienst
DokterVandercruysse (1 jan.) tel. 30 06 47
DokterVerhoeve (2 jan.) tel. 38 82 71

Veearts Busschaert (1 jan.) tel. 44 53 63
Veearts Vandenberghe (2 jan.) tel. 3881 60

Apoteek Taveirne - Woesten
Tandheelkunde tel. 30 01 54
Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16

Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58
-P.-Desehrevel (eek pedicure) tel. 44-0o-'H
G. Busschaert tel. 301930

Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51
Poperinge tel. 33 30 20

2000
Zalig en Gelukkig Nieuwjaar

Zaterdag 1 januari 2000
17 u. Gez. mis t.e.v. Godd. Voorzienigheid en

O.L.V. V.d. grot voor ieder gezin bij het
begin van een nieuw jaar 2000

Zondag 2 januari 2000
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Bertha Durant, echtgte.

van Willy Lozie en voor Leonie Truyaert
en Alidor Durant.

Maandag 3 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (D.D.)

Dinsdag 4 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (V. Th.)
Woensdag 5 januari
8 u. H. mis v. overl. vader (C.D.)
Donderdag 6 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. V.d. grot, genezing

Vrijdag 7 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. V.d. grot (gev.)

Zaterdag 8 januari
17 u. 4de Gez. zes-wekenmis voor Maria

Mouton, wed. van Joseph Top
Zondag 9 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hugo Camerlynck,

echtg. van Lena George en overl.
ouders en familie.

Tot kind Gods gedoopt
• Bram Vermeersch, z.v. Andy en Ingrid

Desomer, Blekerijweg 35 te Proven.
• Zita Bisschop, d.v. Filip en Silvie Saelen,

Blekerijweg 26 te Proven.

Proven "Ons Parochieblad"
Aangename verrasslnq- mooi geschenk
Tot nu toe zagen we bovenaan links alleen een
kleine tekening van onze parochiekerk St.-
Victor. Maar vanaf 1 januari 2000 prijkt er nu op
gans de breedte van "Ons Parochieblad" een
mooie gravure van onze parochiekerk met rond-
om huizen van onze Provense gemeenschap. Ik
stond verstomd en was aangenaam verrast toen
ik dit in handen kreeg. Wat een mooi kunstwerk,
En kijk goed, het spreekt ons aan, de kerk te
midden van huizen. Dit getuigt van een gelovige
gemeenschap, van samenhorigheid en van
samenwerking ook als er iets in de kerk te doen
is. Als dit niet lovenswaardig is, Ik had zo iets
zelf nooit kunnen bedenken. Het werd mij
onverwachfäangeboden door mensen die mee-
leven met Proven. Ik ben ze zeer dankbaar.

Nog twee dagen en we stappen over van
1999 naar 2000.
En dat zal alom gevierd worden in gans de
wereld ten huize en in zovele restaurants. Dit
zal gevierd worden in regel.
Er zal geschonken worden en getapt. Er zal
gegeten worden en gedronken er zal muziek
gemaakt worden en gedanst, er zal vuurwerk
zijn en geschot ten allen kante.
En wat zal de pastoor van Proven doen ? Het
mag in alle geval niet zijn, als die nacht van vrij-
dag 31 december 1999 naar 2000, wanneer
alles in rep en roer staat, dat onze kerk, het huis
van God, bij de overgang van 1999 naar 2000
potdicht blijft en in de duisternis ligt. Dat mag
niet zijn! Daarom, denkend aan 2000 jaar kerk
en 2000 jaar Christendom, zal ik die nacht onze
kerk verwarmen en zal ik de kerkdeuren wijd
open zetten, ik zal alle lichten doen branden en
alle kaarsen aansteken, er zal muziek uitgezon-
den worden. Ik zal de klokken doen luiden kwart
voor 12 tot 5 min. voor 12 uur middernacht. Dan
zal ik midden in de kerk plaatsnemen, wellicht
moedermens alleen. Dan wacht ik tot het 12 uur
slaat op de toren, en als de laatste slag wegge-
galmd is, zal ik rechtstaan om luidop te bidden:
"Ik geloof in God de Almachtige Vader" ... Ik zal
een gebed lezen voor de Kerk, een gebed voor
de zieken, een gebed voor de kinderen en
besluiten met een "Onze Vader" en een
"Weesgegroet" .
Nog een ogenblik klokkengeluid en kwart na 12
u. wordt de kerk weer gesloten en gaat de pas-
toor weer naar huis.
o kerk van 20 eeuwen die vaststaat op de rots.

1 januari 2000
28' jaargang· nr. 1

Fietspad
Sinds juli 1998 zijn de pogingen gestart om een
tweerichtingsfietspad gescheiden van de rijweg
langs één zijde van het traject Proven -
Poperinge te laten aanleggen. Als belangrijkste
argumenten werden de veiligheid van alle fiet-
sers, jong en oud, de vermindering van het pen-
delend autoverkeer, gezonder en milieuvriende-
lijker woonwerk of -schoolverkeer en het inspe-
len op het toenemend fietstoerisme aange-
voerd. Vanaf het begin steunden elf verenigin-
gen de aanvraag. Later werkten ook alle secun-
daire scholen van Poperinge mee. Verschillende
overheden van gemeente tot en met Vlaamse
Gemeenschap werden aangeschreven alsook
diverse politici. Eind 1998 was het fietspad
opgenomen in het meerjarenprogramma 1999-
2001. In een brief van 13 december '99 deelt
minister Stevaert mee dat de aanleg voorzien
wordt in het jaar 2000 ! Langs deze weg een
veilig 2000 gewenst aan alle voorzichtige fiet-
sers!

Loop je fit met KAV . 2e editie
Gezien het grote succes van de eerste reeks
organiseert KAV opnieuw een 10-delige reeks
"Loop je fit !" Elke maandagavond om 19.30 u.
op het voetbalplein van TSC Proven wordt er
opnieuw gelopen en getraind onder begeleiding
van Griet Busschaert. Bedoeling is na 10 weken
een afstand van 5 km in één ruk te kunnen
lopen. Deelnemers van de vorige reeks of geoe-
fende lopers krijgen een aangepast oefensche-
ma te verwerken. Inschrijven kan tot 9 januari bij
Carine Boone (30 11 55) of Gilberte Oever (30
1382). Leden betalen 500 fr., niet-leden 1000 fr.
Eerste afspraak op maandag 10 januari op het
voetbalplein in Proven om 19.30 u.
P.S. : absolute beginners zijn zeker welkom en
mogen hopen op succes. Vraag het maar aan
de deelnemers van de eerste reeks.

Café Tramstatie
Oudejaarsavond is het café gesloten en op
Nieuwjaarsdag terug open om 18.00 u. Franky
en Juliette wensen jullie een zalige kerst en een
gelukkig Nieuwjaar.

Abonnement "Ons Parochieblad"
Je weet zeer goed dat ik niet alle huizen heb
kunnen bezoeken voor de vernieuwing van het
abonnement op "Ons Parochieblad". Ik heb nie-
mand geschrapt. Maar er zijn nog enkele die
niet vereffend hebben. Wil a.U.b. betalen langs
de bus van de pastorie of storten op mijn
postchecknummer 000-0523888-88 van E.H.
Michel OIIivier, Alexisplein 16, 8972 Proven.
Dank u.



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

Verantw.uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert

Priester van dienst 26 dec. '99 • 1 jan. 2000
E.H. Ollivier past. Proven tel. 30 03 91
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 30 11 89
Geneeskundige zondagsdienst
DokterVulsteke (8-9 jan.) tel. 422791
Veearts Vulsteke (9 jan.) tel. 33 41 17
Apotheek Debruyne - Lo
Tandheelkunde tel. 30 01 54
Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16
Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58
P.Deschrevel (ook pedicure) tel. 44 00 11
G. Busschaert tel. 30 19 30
Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51
Poperinge tel. 33 30 20

Zaterdag 8 januaric::---/ 17 u. 4de Gez. zeswekenmis voor Maria
\....p Mouton, wed. van Joseph Top

Zondag 9 januariC4- 8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hugo Camerlynck,

echtg. van Lena George en overl.
ouders en familie

Maandag 10 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V.v.d. grot (J.K.)
Dinsdag 11 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (LA)
Woensdag 12 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (AA)
Donderdag 13 januari
8 u. H. mis v. overl. oom en tante (G.M.)
Vrijdag 14 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 januari
17 u. Gez. mis v. een bijz. overledene (A.D.)
Zondag 16 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Jean Menu - Degraeve

Maria en overl. familie.

Proven "Ons Parochieblad"
Nog een aangename verrassing
Een gezin uit de Uilegatstraat kwam achteraf
eveneens met een voorstel om "Ons
Parochieblad" aantrekkelijker te maken. Zij

boden mij een mooie tekening aan die ze zelf
gemaakt hadden om bovenaan "Ons
Parochieblad" te drukken. Maar ik moest
bekennen dat ik reeds een nieuwe hoofding
aanvaard had. Zij begrepen het, doch ik moet
zeggen, dat ik daarom niet minder hun voorstel
waardeer en dat ik hun begaan zijn met "Ons
Parochieblad" hoog schat. Hartelijk dank.

Michel OIIivier, pastoor

K.V.l.V - Agra
"Een veilig bedrijf, ook voor kinderen" door
Agnes Sys op dinsdag 11 januari 2000 om
13.30 u. in De Kring te Poperinge. Op onze
bedrijven hebben kinderen een immense
speelruimte. Niettemin schuilt het gevaar in
een klein hoekje. In deze les kunnen we nutti-
ge tips opdoen om de kans op ongevallen tot
een minimum te herleiden. Ook de oma's zijn
welkom op deze vergadering.

Elektro Cossey
Tombolatrekking op 10 januari. Tot dan kun je
nog lotjes verkrijgen. Opgelet ! Tot en met
zaterdag eerstkomend (8 januari), kun je nog
genieten van de speciale Mobistar-actie : bel-
len aan 1 BF/per min. gedurende 1 jaar. Na 8
januari is het normale tarief weer van kracht.
Ter info : wie wil overstappen van Proximus
naar Mobistar, hoeft zijn GSM niet te vernieu-
wen. We staan steeds tot uw dienst voor alle
informatie rond dit netwerk.

Driekoningenfeest om 15 uur
Kerstboomverbranding om 18 uur
Zaterdag 8 januari 2000
Inschrijven voor het driekoningenfeest kan nog
nipt.Jullie zijn het toch nog niet vergeten? Een
namiddag vol met activiteiten en 's avonds nog
een gezellige kerstboomverbranding, dit jaar
opnieuw opgeluisterd door "De Wichel se
straatzangers".
Wie een kerstboom in huis heeft en deze niet
meer wil houden, mag deze aan de voordeur
plaatsen. Het driekoningencomiteit komt deze
ophalen zonder verdere verplichtingen.
Het driekoningencomiteit.

KAV Proven nodigt uit
• Vanavond donderdag 6 januari om 19 u. bij
Gilberte Dever voor een gezellig Driekonin-
'genfeest. Bij een lekker hapje en een feestelijk
drankje wordt er een leuk spelletje gespeeld.
Alle leden zijn hartelijk welkom.

8 januari 2000
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• "Loop je fit" 2e editie start op maandag 10 ~
januari. Gedurende 10 weken lopen we terug
op het voetbalplein van Proven elke maandag
om 19.30 u. Absolute beginners en reeds wat
getrainde lopers krijgen een aangepast trai-
ningsschema van begeleidster Griet
Busschaert zodat iedereen op het einde 5 km
kan lopen.
Leden betalen 500 fr., niet-leden 1000 fr.
Inschrijven kan nog steeds bij Gilberte Dever
(30 13 82), Carine Boone (30 11 55) of vóór
de eerste les op 10 januari. Gezien het succes
van de eerste reeks verwachten we opnieuw
een grote opkomst. Iedereenwelkom.

Het KAV bestuur

Zaal St.-EIooi - Proven
Kotelettenkaarting t.v.v. kerstverlichting
Obterrestraat op zaterdag 8 januari 2000 vanaf
19 u., op zondag 9 januari van 10 tot 13 u. en
vanaf 18 u.

Mag ik nogmaals aandringen
Wie nog niet betaald heeft voor "Ons
Parochieblad" dit zonder uitstel te voldoen.

Dank u, Michel Ollivier, pastoor

De Drie Koningen volgden de goede ster en
vonden Jezus en zijn moeder
Er zijn veel sterren die blinken en lonken de
dag van vandaag. Er zijn veel dwalende en val-
lende sterren bij, die geenszins de moeite
waard zijn om te volgen.
Wie zijn de goede sterren, die een leid-ster
kunnen zijn? Ouders, opvoeders, leraars, een
medemens kunnen een leidende ster zijn.
Eén ding is zeker:
"Als kinderen nooit de leid-ster van het
goede voorbeeld zien, bestaat het gevaar
dat zij voor heel hun leven de juiste richting
missen."



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert

Priester van dienst 16 jan .• 22 jan. 2000
E.H. Vanacker past. Haringe tel. 30 06 90

Kerkbediende André Bouw - Brion A
Alexisplein 13 tel. 30 11 89

Geneeskundige zondagsdienst
DokterVandemaele (15-16 jan.) tel. 401560
Veearts Goethals (16 jan.) tel. 30 02 67
Apotheek Regheere - Proven
Tandheelkunde tel. 30 01 54

Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 3331 16

Kinesitherapie
A Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 44 00 11
G. Busschaert tel. 30 19 30

Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51
Poperinge tel. 33 30 20

Zaterdag 15 januari
17 u. Gez. mis voor bijz. overledene (AD.)
Zondag 16 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Jean Menu - Degraeve

Maria en overl. familie

Maandag 17 januari
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Voorzienigheid (D.)

Dinsdag 18 januari
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Voorzienigheid (E.M.)

Woensdag 19 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders en broers (M.R.)
10 u. P!. beg raf. v. André Vandecasteele, echtg.

v. Maria Moeneclaey
Donderdag 20 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot, dank (br.)

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. bijz. over!. (AD.)
Zondag 23 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Martha Metsu, echtg. v.

Charles Vermeersch.

Tot kind Gods gedoopt.
Sarah Delanote, d.V. Jan en Karien Surmont,
Couthoflaan 23 te Proven.

In de Heer ontslapen
André Vandecasteele, echtg. van Maria Moene-
claey, over!. te Proven op woensdag 12 januari
2000 in de leeftijd van 76 jaar en die op woensdag
19 januari om 10 u. te Proven wordt begraven.

Kerkopbouw Bisdom Brugge leerjaar en Laura Vereype bij de kleuters. Carmen
De bisschop van Brugge schrijft: van het Rozenhof bezorgde hen een mooi
Zusters en broeders, geschenk terwijl alle andere kinderen een mooi
In de eerste dagen van het grote jubeljaar 2000 aandenken kregen voor het jaar 2000. Naar het
wens ik u van harte een Zalig, een heilig Nieuwjaar. schijnt was Sylvain Vangenechten ook van de par-
Ik bid voor u en uw familie om zegen en genade. tij en beleefden de kinderen een mooie namiddag.
Ook voor de kerk en voor de parochies breekt een De Wichelse straatzangers namen de kinderen
nieuwe tijd aan. Meer en meer leken nemen pastor- weer met vrolijke deuntjes mee onder hun hoede.
ale taken op zich. Met de christelijke gemeenschap De kerstbomen brandden goed en de drankjes en
moeten we zelf instaan voor een deel van de finan- smoutstutjes smaakten opperbest. Het Rozenhof,
ciële noden van de kerk. Na overleg met de dekens de school, de speelpleinmedewerk(st)ers, de
en andere verantwoordelijken heb ik daarom beslo- brandweer en iedereen van harte bedankt.
ten tot de actie "Kerkopbouw bisdom Brugge". In het weekend maakte een krant allusie op het feit
Op de parochies zijn vele vrijwilligers pastoraal dat het de laatste kerstboomverbranding zou zijn
actief. Ze werken mee in het parochiaal team, in de in België. Als het van ons afhangt gaat deze zeker
parochieraad of in een parochiale werkgroep, of nog door. Het Driekoningencomiteit
nemen een grotere of kleinere taak op zich in het
geheel van de parochie. Al deze mensen doen dit De Volksvreugd
werk onbezoldigd. Zij zijn onmisbaar in de parochie Vooreerst wensen wij u, lezer van ons Parochieblad
van de toekomst. Maar het is ook goed dat naast Proven, een gelukkig en gezegend 2000 toe.
de vrijwilligers een beperkt aantallekengelovigen Meteen kondigen we u ook ons Nieuwjaar-aperi-
als beroepskracht aangeworven worden. tiefconcert aan op zondag 30 januari in De Croone
In ons bisdom zijn er decanale secretarissen die om 11 uur. Hartelijk welkom.
ee-eekeA-eA-{je past6Of5-fleipeA bfj-ftet-vel'ee-ilQfildm'Ril-----,O.anwz!L!IlUZi.k.ao1eherinneren we graag aan de
nistratieve werk. Parochie-assistenten zorgen voor repetitie op 14 januari gevolgd door onze nieuw-
pastorale animatie in het decanaat en ook voor jaarsviering. Voor de jongeren om 19 uur repetitie
vorming van parochiale medewerkers. en de viering vanaf 19.45 u., ook voor de jonge
Dit blijkt een goede weg te zijn. Zo zouden we in trommelaars. Voor de harmonie repetitie van 20 tot
de toekomst in elk decanaat drie lekengelovigen 21 u. Daarna zetten we feestelijk het nieuwe jaar in.
als beroepskracht willen in dienst nemen. Maar de
bestaande financiële mogelijkheden zijn ontoerei-
kend om deze mensen behoorlijk te betalen. Een
financiële inbreng van de gelovigen is onmisbaar.
Daartoe is er in alle parochies van het bisdom
Brugge de actie "Kerkopbouw Bisdom Brugge".
Aan alle christengelovigen wordt er volgend week-
end (15 - 16 jan.) een nieuwjaarsgift gevraagd.
Deze actie wil ik u sterk aanbevelen. Investeren in
mensen is immers van vitaal belang voor de goede
werking van onze parochiegemeenschappen.
Van harte dank voor uw milde bijdrage!

R. Vangheluwe, Bisschop van Brugge

Daarom
zal in ieder gezin slechts één omslag besteld wor-
den deze week om daarin uw gezamelijke bijdrage
te steken en deze af te geven in de omhaling van
aanstaande weekend (15 - 16 jan.) Of als u niet
kerkgaande zijt in de bus van de pastorie. Lees
eerst wat er op de omslag gedrukt staat. Mag ik u
vragen: a.u.b, wees mild. Michel Ollivier

_ Elektro Cossey
Uitslag kersttombola ! Bea, onze allerbekende
buurvrouw, heeft nogmaals het winnende lot
mogen trekken. De gelukkige winnaars van de
damesfiets zijn, Rudy Viane-Pareyn van Proven
met het nr. 244 (roze). Een hartelijke proficiat van
Martin en Ann.

Driekoningenfeest - Kerstboomverbranding
Zaterdag 8 januari was het weerom feest voor de
kinderen. Arne Couttouw werd koning bij het 4', 5',
6' leerjaar, Matthias Peperstraete bij het 1', 2', 3'

1 januari 2000
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De Noomtjes
Wij gaan terug de sportieve toer op en gaan
schaatsen. Afspraak op zondag 23 januari om
13.30 u. in zaal Sint-Elooi.
De jaarlijkse hutsepot van de Noomtjes gaat door
op zaterdagavond 12 februari en zondagmiddag
13 februari. Verdere informatie volgt.

Een beetje water in zijn wijn doen
Men zegt soms men moet een beetje water in zijn
wijn doen, om goed te kunnen overeenkomen ...
Ja, dat is waar. Maar daarvoor moet er nog altijd
"wijn" zijn.
Ik heb soms de indruk dat er geen wijn meer is bij
de mensen, niet alleen in de kelder, maar ook in
hun leven ... geen druppel wijn meer. Ze hebben
geen wijn meer, dat wil zeggen: ze hebben geen
vreugden meer, dat is triestig, ze hebben geen
beetje blijdschap meer. Die mensen kijken zo
droog, zo futloos, ze zitten vol lood, daar zit geen
staal meer in, geen veerkracht, geen bezieling,
ze hebben geen wijn meer, geen idealisme, geen
straling meer op dat wezen, geen blinkende licht-
jes in hun ogen. Zo dof, zo sprakeloos, zo moe.
"Ze hebben geen wijn meer": geldt dat ook niet
voor onze tijd. Kijk eens hoe velen van onze jonge
mensen zich vermaken. Is die vreugde, is hun
ontspanning niet helemaal verwaterd in verveling
en moedeloosheid.
Klagen niet veel getrouwde mensen dat zij de
wijn van de liefde niet meer bezitten, omdat zij
hun liefde niet laten rijpen voor offer en geduld.
Dagelijks kleine attenties tegenover elkaar kan
water in wijn veranderen.



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert

Priester van dienst 23 jan .• 29 jan. 2000
E.H. Lamote past. Roesbrugge tel. 30 03 74
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 30 11 89
Geneeskundige zondagsdienst
Dokter Bal (22-23 jan.) tel. 300072
Veearts Busschaert (23 jan.) tel. 44 53 63
Apotheek Leroy - Watou
Tandheelkunde tel. 3001 54
Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16
Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 40 0011
G. Busschaert tel. 30 1930
Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51
Poperinge tel. 33 30 20

Zaterdag 22 januari
) 17 u. Gez. mis v. Remi Yde-Desomer Maria

ÇY Zondag 23 januari
\.tJ 8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

10 u. Gez. jaarmis v. Martha Metsu, echtg. v.
Charles Vermeersch

Maandag 24 januari
8 u. H. mis voor het welzijn van onze kinderen
Dinsdag 25 januari
8 u. H. mis t.e.v. de Godd. Vzheid (0.)
Woensdag 26 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. bijstand (0.)
Donderdag 27 januari
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius
Vrijdag 28 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot (a.G.)
Zaterdag 29 januari
17 u. Gez. mis v. bijz. overl. (A.D.)
Zondag 30 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Firmin Labaere - Oever

Agnes en overl. familie.

In de Heer ontslapen
• Willy Cornette, echtg. v. Germaine Vanler-
berghe, overl. te Poperinge op donderdag 13
jan. in de leeftijd van 78 j. en die op donderdag
20 jan. om 10 u. te Proven wordt begraven.
• Georgette D'Hondt, weduwe van Camiel
Coevoet, overl. te Proven op 12 jan. in de leef-
tijd van 95 jaar en die op donderdag 20 jan. om
10.30 uur te Haringe wordt begraven.

• Maria Vanhee, echtgenote van Gaston
Deschuyter,overl. te Provenop zaterdag 15jan.
in de leeftijd van 85 jaar en die vrijdag 21 jan.
om 10 u. te Sint-Jan-ter-Biezenwordt begraven.

Overlijdens van Proven in 1999
1. Germaine Peutevinck, weduwe van

Marcel Baillieu, overl. te Poperinge op 3
jan. '99 in de leeftijd van 78 j.

2. Christiane Sohier, echtgenote van Ignace
Ysaert, overl. te Gent op 15 jan. '99 in de
leeftijd van 53 j.

3. Jenny Porreye, echtgenote van Leopold
Veslype, overl. te Poperinge op 3 febr. '99
in de leeftijd van 55 j.

4. Louis Hauspie, echtgenoot van Godelieve
Coeckelberghs, overl. te Poperinge op 18
febr. '99 in de leeftijd van 71 j.

5. Gilbert Cuffez, levensgezel van Mariette
Vercruysse, overl. te Poperinge op 17
febr. '99 in de leeftijd van 61 j.

6. Henri Ouaghebeur, echtgenoot van
Agnes Ridez, overl. te Poperinge op 8
april '99 in de leeftijd van 67 j.

7. Hilaire Hardeman, echtgenoot van
Jeanne Brysbaert, overl. te Poperinge op
26 april '99 in de leeftijd van 70 j.

8. MariaMouton,weduwevanJosephTop,overl.
te leperop 14juni '99 in de leeftijdvan85 j.

9. Roger Vandenbussche, echtgenoot van
Maria Simoen, overl. te leper op 18 juni
'99 in de leeftijd van 80 j.

10. Frans Parret, echtgenoot van Suzanne
Devos, overl. te Proven op 6 juli '99 in de
leeftijd van 65 j.

11. Cecile Verbeke, weduwe van Etienne
Soenen, overl. te Proven op 30 juli '99 in
de leeftijd van 86 j.

12. Isidoor Wyckaert, zoon van wijlen Isidoor
en Maria Deroubaix, overl. te Vlamertinge
op 31 aug. '99 in de leeftijd van 77 j.

13. Sylvain Cornette, weduwnaar van Irma
Goudeseune, overl. te Poperinge op 9
sept. '99 in de leeftijd van 84 j.

14. Marie-Rose Gadeine, echtgenote van
Michel Vanhoucke, overl. te Krombeke op
25 sept. '99 in de leeftijd van 52 j.

15. Germain Goudenhooft, zoon van wijlen
Cyriel en Elisa Lepee, overl. te Poperinge
op 20 okt. '99 in de leeftijd van 88 j.

16. Marguerite Cardinàel, weduwe van
Marcel Dessein, overl. te Poperinge op 11
nov. '99 in de leeftijd van 84 j.

17. Gerard Lanoye, echtgenoot van Godelie-
ve Delbeke, overl. te Westvleteren op 1
dec. '99 in de leeftijd van 71 j.

18. Alice Decrock, weduwe van Omer
Goeman, overl. te Poperinge op 4 dec.
'99 in de leeftijd van 87 j.
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19. Robbe Dequidt, zoontje van Bruno en
Carla Neuville, broertje van Kellyen
Margot, geboren op 16 dec. '97 en overle-
den op 16 nov. '99, slechts 23 m. oud.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 13 januari. 56 deel-
nemers, 5 wonnen 3 partijen : Delerue R. 314,
Delporte M. 261, Deschrevel M. 244, RamonA.
238, Scharre C.231. Volgende kaarting op
donderdag 27 januari.

Gasthof 't Rozenhof stelt voor :
Optreden van Luc Steeno met etentje vooraf
Zaterdag 11 maart vanaf 19.30 u.
· Sprankelend aperitief met pittig wachtbordje
· Krokant slaalje met gebakken scampi en korsljes
· Gemarineerd kalkoenfilelje met plukverse groenten
· Ijstaart met seizoenvruchten
- Koffie met zoetigheden
Diner met aperitief, wijnen en optreden inbe-
grepen: 1.995 fr. per persoon.
Telefonisch reserveren uiterlijk tegen 7 maart.
Gelieve vooraf te storten op 738-0009284-91
van Gasthof 't Rozenhof
Dieter en Carmen Saint-Germain-Yde
Obterrestraat 73, 8972 Proven - 057/30 03 35.

't Klein muziek voor het groot publiek!
De Jeugdband van de Koninklijke Harmonie
"De Volksvreugd" presenteert zijn muzikale
kunsten. Op zondag 30 januari om 11 u. tre-
den zij op in het (nieuwjaars)aperitiefconcert
dat doorgaat in zaal De Croone te Proven.
Enkele nummers uit hun repertoire: "What a
wonderfuIl world", "Back to the 50's", Rock
around the Clock" en "OB-LA-DI OB-LA-DA"
van J. Lennon en P.Me Kartn nie. Dirigent van
deze Jeugdband is de "chef" Frank Markey.
Iedereen wordt er vriendelijk op uitgenodigd.
Een heerlijk aperitief, een gezellige babbel en
prachtige muzikale nootjes zijn een uitsteken-
de aanloop voor een stevig middagmaal.
Daarbij betekent uw aanwezigheid een sterke
steun voor de wekelijkse inzet van deze jonge
muzikanten. Voor de prijs van een aperitief
kom je zo binnen.

Trommelaars gezocht !!!
Het trommel korps van de Koninklijke
Harmonie "De Volksvreugd" zoekt kandidaat-
trommelaars. Jongeren (vanaf 10 jaar) en ook
minder jonge mensen die de trommelstokken
willen hanteren om zich muzikaal af te reage-
ren, kunnen hun naam opgeven in de Vrije
Basisschool te Proven of bij de muzieksecre-
taris Marc Debergh (tel. 057/30 12 67). Ook
voor bijkomende informatie kunnen zij hier
terecht.
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Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 300431
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16 K.V.L.V.
Kinesitherapie Op 31 januari 2000 om 13.30 u. gaat in Cultureel
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58 Centrum De Croone onze nieuwjaarsvergadering
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 40 00 11 door. Marc Dupont komt er praten over "Ook het
G. Busschaert tel. 30 19 30 zelfvertrouwen van tieners groeit". Tieners voelen
Brandweer zich vaak onzeker wanneer ze opgroeien. Als
-ProVeilG-SfVI 047~7~2""2~5""5'-;5"'1-------OUIGer-kaR--je-eGRter-R61~et €loet wonderen

wanneer je een kind, ook een groter wordend
Poperinge tel. 33 30 20 kind, met een positieve houding benadert en dat
Zaterdag 29 januari je hen leert zich aan afspraken te houden.
17 u. Gez. mis v. bijz. overl. (AD.)

Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert

Priester van dienst 30 jan .• 5 febr. 2000
E.H. Vanacker past. Haringe tel. 30 06 09

Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 30 11 89

Geneeskundige zondagsdienst
Dokter Doise (29-30 jan.) tel. 30 03 38
Veearts Busschaert (30 jan.) tel. 44 53 63

Apotheek Darras - Alveringem
Tandheelkunde tel. 30 01 54

Zondag 30 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Firmin Labaere - Dever

Agnes en overl. familie
Maandag 31 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, genezing
Dinsdag 1 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank

Woensdag 2 februari
8 u. H. mis t.e.v. de H. Aldegonde (D.)

Donderdag 3 februari
8 u. H. mis t.e.v. de Godd. Voorzienigheid (E.M.)
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. Jacqueline Meersseman,

echtgenote van Gilbert Vanrenterghem
Zondag 6 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10. u. Gez. jaarmis v. Jenny Porreye, echtgte.

van Leopold Verslype.

Tot kind Gods gedoopt
• Michiel Vandermeulen, z.v. Frankyen Patsy
Deloz, Eekhoute 52 te Proven.

In de Heer ontslapen
• Roger Top, wedn. van Flora Vandenbussche,
ovsrl. te Proven op woensdag 19 januari 2000 in de
leeftijd van 85 jaar en die op donderdag 27 januari
2000 om 10.30 u. te Proven wordt begraven.

Roger Top
Hij was voorzitter van de kerkfabriek Sint-Victor
en lid van de Inrichtende Macht van de Vrije
basisschool te Proven.

Ouderavond KLJ Proven
Volgend weekend heeft de traditionele
Ouderavond van KLJ Proven opnieuw plaats. Het
belooft alweer een hele leuke en afwisselende
avond te worden met allerlei komische sketches
en opvallende dansacts. Wie deze fantastische
Ouderavond, gebracht door jongeren uit eigen
streek, niet wil missen, kan gaan kijken op zater-
dag 29 januari in 't Rozenhof te Proven of op zon-
dag 30 januari in De Bampoele te Krombeke. De
inkom bedraagt slechts 100 fr.

B.G.J.G. Proven
B.G.J.G. brengt een bezoek aan het museum "In
Flanders Fields" op zondag 20 februari 2000. We
spreken af op de markt van leper om 14.30 u.
aan de Lakenhallen. Wie niet over eigen vervoer
beschikt, mag steeds een beroep doen op de
bestuursleden.
De prijs bedraagt 175 fr. p.p. voor B.G.J.G.-Ieden.
Niet-leden betalen 225 fr. p.p.
Inschrijven ten laatste op vrijdag 4 februari 2000
bij Katrien Herpelinck (Provenplein 26).

KAV Proven wil "positief denken"
Op dinsdag 1 februari om 19.30 u. is er bij
Gilberte Dever een gespreksavond over "posi-
tief denken". Daar worden we aangespoord te
zoeken naar die sleutels die ons helpen om
positiever te denken en te handelen. Als het
regent zegt de ene: wat een snertweer! terwijl
de andere zich verheugt op een gezellige
kaart- of televisienamiddag. Sommige mensen
zien het leven langs de positieve kant, terwijl
anderen voortdurend klagen en zagen. En de
positieve denkers zijn meestal de gelukkig-
sten. Dus, al wie positiever wil denken: kom op
1 februari naar Gilberte. Afspraak om 19.30 u.
Van harte welkom! Het KAV-bestuur

KVLV-Agra
"Ziekteverzekering" door Maria Willaert.
"Sociale zekerheid" door Johan Vandenbroucke.
Op dinsdag 1 februari 2000 om 13.30 u. in De
Kring te Poperinge. In deze vergadering komen
niet alleen de terugbetaling van geneeskundige
kosten voor zelfstandigen aan bod, maar ook de
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rol van ziekenfondsen in de ziekteverzekering,
actuele problemen i.v.m. de kostprijs van de
gezondheidszorg, de noodzaak van een aanvul-
lende verzekering, de sociale zekerheid, ...
Kortom een leerrijke namiddag !!!

"Proven Boven", uw mening graag
Zoals iedereen ondertussen al weet, zijn wij met
enkele geëngageerde Provenaars enkele maan-
den terug rond de tafel gaan zitten. Uit deze ver-
gadering bleek dat het goed wonen is in Proven,
maar dat er toch enkele problemen zijn, het één
al dringender dan het ander.
Daarom hebben wij een dorpsraad opgericht en
hebben wij de problemen die er volgens ons zijn
geïnventariseerd. Het resultaat van dit gesprek is
een 10-punten actieplan.
De dorpsraad is er evenwel voor alle Provenaars,
en bijgevolg willen we de mening van iedereen
kennen. Op 3 februari organiseren we daarom
een hoorzitting, waarop iedereen van harte uitge-
nodigd is. We zullen er ons plan voorstellen en
alle inwoners krijgen ruimschoots de kans om
hun commentaar re geven en om punten toe te
voegen. Tijdens deze hoorzitting zullen we
bovendien een oproep doen naar iedereen die in
de toekomst wil meewerken aan de verdere wer-
king van de dorpsraad. Wij zijn immers nogal snel
van start gegaan, maar het is zeker niet de
bedoeling dat we iemand uitsluiten.

Dorpsraad "Proven Boven"

Ministers Vande Lanotte en Stevaert komen
naar Proven
Op uitnodiging van de dorps raad "Proven Boven"
komen Vlaams minister Steve Stevaert en zijn
federale collega en streekminister Johan Vande
Lanotte op 2 februari naar Proven. De dorpsraad
wil deze gelegenheid te baat nemen om hen de
absolute noodzaak van het fietspad Poperinge-
Proven uit te leggen, en terzelfdertijd enkele
andere lokale problemen aan te kaarten.
Alle Provenaars zijn van harte uitgenodigd om
aanwezig te zijn bij dit bezoek. We verwachten
hen omstreeks 10 uur aan het restaurant
't Couthof. Daarna fietsen we in hun gezelschap
naar Proven. Omstreeks 10.30 uur krijgen de
ministers Vande Lanotte en Stevaert in het
Rozenhof een uiteenzetting door de dorpsraad,
waarna iedereen de kans krijgt te reageren op
hun antwoorden en om zelf vragen te stellen. Het
bezoek wordt afgerond tegen de middag.
Dorpsraad "Proven Boven"

't Klein muziek voor het groot publiek
De Jeugdband van de Koninklijke Harmonie "De
Volksvreugd" presenteert zijn muzikale kunsten.
Op zondag 30 januari om 11 u. treden zij op in het
(nieuwjaars)aperitiefconcert dat doorgaat in zaal
De Croone te Proven.
Iedereen wordt er vriendelijk uitgenodigd. Voor de
prijs van een aperitief kom je zo binnen.
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Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert

Priester van dienst 6 febr .• 12 febr. 2000
E.H. Lamote past. Roesbrugge tel. 30 03 74

Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 30 11 89

Geneeskundige zondagsdienst
Dokter Goudeseune (5-6 febr.) tel. 40 01 92
Veearts Vandenberghe (6 febr.) tel. 38 81 60

Apotheek Darras - Alveringem
Tandheelkunde tel. 30 01 54

Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16

Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 40 00 11
G. Busschaert tel. 30 19 30

Brandweer
t'rovenGSY0477 225551
Poperinge tel. 33 30 20

Vrijdag 4 februari
10 u. PI. beg rat. v. Joseph Sergie, echtg. v.

Magda Boury
Zaterdag 5 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Jacqueline Meersseman,

echtgenote van Gilbert Vanrenterghem
Zondag 6 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10. u. Gez. jaarmis v. Jenny Porreye, echtgte.

van Leopold Verslype
Maandag 7 februari
8 u. H. mis v. overl. ouders en broers (M.R.)
Dinsdag 8 februari
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot, bijz. int. (V.G.)

Woensdag 9 februari
8 u. H. mis v. overl. ouders (D.S.)

Donderdag 10 februari
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (M.M.)
Vrijdag 11 februari - O.l.V. van Lourdes
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 12 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Hektor Deplaecie

Cornette Paula en v. George Cornette
Zondag 13 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10. u. Gez. jaarmis v. Robert Vandenbroucke,

echtg. v. Julia Samyn.

Geboorte
• Robby Devos, z.v. Rik en Sandra Delanote,
Obterrestraat 44 te Proven. (geb. te Poperinge
op 27 januari 2000).

Tot kind Gods gedoopt
• Lauren Dekervel, z.v. Bart en Iise Saint-
Germain, Couthoflaan 13 te Proven.

In de Heer ontslapen
• Joseph Sergie, echtg. van Magda Boury,
overl. te Poperinge op donderdag 27 januari
2000 in de leeftijd van 59 j. en die op vrijdag 4
februari 2000 om 10 u. te Proven wordt begra-
ven.

Verloren
Drie huissleutels vastgehecht aan een Cera-
hanger. Terug te bezorgen in de pastorie.
Dank.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 27 januari: 62 deel-
nemers, 9 wonnen 3 partijen: Lemahieu M.
331, Derhille P. 313, Sticker L. 310, Vereyck C.
305, Mille R.277, Vermeersch C. 265,
Vandepitte G.243, Dequeeker M.236,

- - LlB"tporte-M~3~otgenllè Ka-arting op don-
derdag 10 februari.

Vogelpikclub "De Bascule"
We gaan terug van start op zaterdag 12 febru-
ari. Inschrijving van 19.00 tot 23.00 u. Iedere 2'
zaterdag van de maand. Maandelijks lidgeld
80 fr. Iedereen van harte welkom.

Kaartersclub "De Canadakaarters"
organiseert de ganse maand februari
Ribbetjes- of kotelettenavonden ! Deze avon-
den gaan telkens door op vrijdag-, zondag- of
maandagavond vanaf 18.30 u.
Ribben: 350 fr. of koteletten (400 gr): 300 fr.
met groentjes en aardappel in de pel met gra-
tis één Ploegsteertbier (waarde 65 fr.).
Voor reservaties kunt u bellen naar 057/33 44
75). Deze actie gaat door ten voordele van de
kaartersclub, die u bedankt voor de steun.

Hutsepot
Hierbij nodigen de Provense "Noomtjes" ieder-
een uit op hun jaarlijks hutsepotfestijn. Dit gaat
door in zaal St.-Elooi op zaterdagavond 12
februari en zondagmiddag 13 februari. Voor de
prijs van 300 fr. kunt u lekker smullen (worst-
kotelet-hutsepot à volonté). Voor wie het wenst
leveren we ook thuis. Bestellen op tel. 057/30
0483 of in zaal St.-Elooi. Dank bij voorbaat!

Jambon d'Obterre
Op zaterdagavond 4 maart heeft in het O.C.
De Croone voor de tweede maal een "Jambon
d' Obterre" plaats. Voor de prijs van 450 fr. kan
men aanschuiven voor een ham aan het spit
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met een buffet van groenten. In die prijs zijn
één aperitief en één consumptie inbegrepen .
Voor een kindermenu betaalt u 250 fr. Na het
eten is er dansgelegenheid met disco
Dobbiaco. De opbrengst van deze avond gaat
naar de verbroederingskas Proven-Obterre .
Kaarten vooraf bestellen bij Kris Rosseeuw,
Provenplein 48 (tel. 057/30 03 55) of bij de
leden van het comité. Iedereen is van harte
welkom op deze avond vol ambiance ...

"Proven Boven", uw mening graag
Zoals iedereen ondertussen al weet, zijn wij
met enkele geëngageerde Provenaars enkele
maanden terug rond de tafel gaan zitten. Uit
deze vergadering bleek dat het goed wonen is
in Proven, maar dat er toch nog enkele proble-
men zijn, het één al dringender dan het ander.
Daarom hebben wij een dorpsraad opgericht
en hebben wij de problemen die er volgens
ons zijn geïnventariseerd. Het resultaat van dit
gesprek is een 1O-punten actieplan.
De dorpsraad is er evenwel voor alle
Provenaars, en bijgevolg willen we de mening
van iedereen kennen. We organiseren daarom
een hoorzitting op donderdag 3 februari om 20
uur in zaal St.-Elooi waarop iedereen van
harte uitgenodigd is. We zullen er ons plan
voorstellen en alle inwoners krijgen ruim-
schoots de kans om hun commentaar te geven
en om punten toe te voegen. Tijdens deze
hoorzitting zullen we bovendien een oproep
doen naar iedereen die in de toekomst wil
meewerken aan de verdere werking van de
dorpsraad. Wij zijn immers nogal snel van start
gegaan, maar het is zeker niet de bedoeling
dat we iemand uitsluiten.

Basisschool Proven - Eetfestijn
Sedert vorig schooljaar is de school maaltijd
losgekoppeld van het jaarlijkse schoolfeest in
de maand september. Het eerste weekend van
de krokusvakantie wordt de zaal Sint-Jozef
opnieuw omgetoverd tot een feestelijk inge-
richt restaurant. Wij hopen er alle ouders en
sympathisanten te mogen verwelkomen. Met
aperitief, hoofdschotel, koffie en dessert wordt
het een echt eetfestijn !
Te onthouden: zaterdag 4 maart 's avonds

zondag 5 maart 's middags

"Niet wat je zegt,
maar wat je doet
zegt wie je bent."
"Niet aan je woord,
maar aan je daad
bemerkt men wie je bent."
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Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert

Priester van dienst 13 febr .• 19 febr. 2000
E.H. Ollivier past. Proven tel. 30 03 91
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 30 11 89

Geneeskundige zondagsdienst
Dokter Melis (12-13 febr.) tel. 3887 55
Veearts Busschaert (13 feb.) tel. 44 53 63

Apotheek Vandewalle - Oostvleteren
Tandheelkunde tel. 30 01 54

Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16

Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 40 00 11
G. Busschaert tel. 30 19 30

Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51
Poperinge tel. 33 30 20

Zaterdag 12 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Hektor Deplaecie -N Cornette Paula en v. Georges Cornette
Zondag 13 februari

\SJ 8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10. u. Gez. jaarmis v. Robert Vandenbroucke,

echtg. v. Julia Samyn
Q Maandag 14 februari

8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)

Dinsdag 15 februari
8 u. H. mis v. overl. grootouders (G.P.)
Woensdag 16 februari
8 u. H. mis v. overl. oom (G.P.)

Donderdag 17 februari
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius (P.B.)

Vrijdag 18 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 19 februari
17 u. Gez. zeswekenmis v. Marie-Rose

Gadeyne, echtgte. van Michel
Vanhoucke

Zondag 20 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maria Couture - Maurits

Ridez.

Vogelpikclub "De Bascule"
We gaan terug van start op zaterdag 12 febru-
ari. Inschrijving van 19.00 tot 23.00 u. Iedere 2'
zaterdag van de maand. Maandelijks lidgeld
80 fr. Iedereen van harte welkom.

Brood en Banketbakkerij Stefaan
Neemt verlof vanaf dinsdag 15 februari tot en
met woensdag 23 februari.

Jambon d'Obterre: nieuwe datum
Het etentje ten voordele van de verbroedering
Proven-Obterre wordt verplaatst naar zaterdag
18 maart in het O.C. De Croone.
Reden: op 4 maart is er eveneens de schooI-
maaitijd en het verbroederingscomité besliste
dan ook om zijn maaltijd met 14 dagen te ver-
plaatsen. Menu en prijs blijven uiteraard
dezelfde (zie parochieblad van vorige week).

Hutsepot
Hierbij nodigen de Provense "Noomtjes" ieder-
een uit op hun jaarlijks hutsepotfestijn. Dit gaat
door in zaal St.-Elooi op zaterdagavond 12
februari en zondagmiddag 13 februari. Voor de
prijs van 300 fr. kunt u lekker smullen (worst-
kotelet-hutsepot à volonté). Voor wie het wenst
leveren we ook thuis. Bestellen op tel. 057/30
0483 of in zaal St.-Elooi. Dank bij voorbaat!

Geboorten in 1999
1) Tibaut Lobeau, z.v. Kristof en Sas kia

Dewulf, Prof. Dewulfstraat 119 te
Poperinge.

2) Bieke Vandevelde, d.v. Rik en Els
Notebaert, Pezelstraat 77 te Poperinge.

3) Ines Camerlynck, d.v. Rik en Kathleen
Verhille, Montefoulstraat 2 te Proven.

4) Marilyn Delporte, d.v. Frans en Ingrid
Vanlerberghe, Reningestraat 3 te Proven.

5) Arno Deblock, z.v. Jan en Kathleen
Demonie, Switspapendreef 3 te Proven.

6) Matthias Vanrenterghem, z.v. Geert en
Isabel Cools, Canonstraat 2 te Proven.

7) Jonathan Lefevere, z.v. Tonyen Wivine
Decoster, Obterrestraat 33 te Proven.

8) Idris Parrein, z.v. Christiaan en Krista
Borra, Molendreef 16 te Proven.

9) Tibo Decaesteker, z.v. Danny en Kristel
Parmentier, Provenplein 12 te Proven.

10) Michiel Vandermeulen, z.v. Frankyen
Patsy Deloz, Eekhoute 42 te Proven.

11) Bram Vermeersch, z.v Andy en Ingrid
Desomer, Blekerijweg 35 te Proven.

12) Zita Bisschop, d.v. Filip en Silvie Saelen,
Blekerijweg 26 te Proven.

13) Lauren Dekervel, z.v. Bart en IIse Saint-
Germain, Couthoflaan 13 te Proven.

14) Lana Debaene, d.v. Stephane en Sofie
Kesteman, Eekhoute 81 te Proven.

15) Sarah Delanote, d.v. Jan en Karien
Surmont, Couthoflaan 23 te Proven.

16) Maïté Six, d.v. Francky en Marina
Therssen, Eekhoute 11 te Proven.

12 februari 2000
28' jaargang· nr. 7

Zuiders en Oosters tafelen
K.A. V. Proven
In deze kookcursus van 5 x 3 uur leren we
gerechten klaarmaken uit Zuid-Europa, Noord-
Afrika, China, Japan, Indonesië, enz ...
We starten op 8 maart, telkens op dinsdag om
19.30 uur in het C.C. De Croone. K.A.V.-Ieden
betalen 550 fr., niet-leden 1100 fr. voor de vol-
ledige reeks. Gelieve u dringend in te schrijven
bij Gilberte vóór 15 februari, want de lijst met
deelnemers moet 3 weken vooraf worden
ingediend bij K.A.V. Vergeet uw bord, bestek,
aardappelmesje en keukenhanddoek niet,
want naast proeven wordt er ook zelf gekookt.
Een aanrader voor de vele koks onder ons ...

Aan te bevelen
Het boek van Phil Bosmans "Menslief, ik hou
van je" heb ik u vroeger eens aanbevolen. Het
is zeker de moeite waard om dat boek te kopen.
Luister eens wat ik daarin las:
Wees voorzichtig met je uitspraken.
Woorden zijn machtige wapens,
die veel onheil kunnen stichten.
Zet met je tong nooit iemand in zijn hemd.
Maak met je grote mond nooit iemand klein.
Een hard woord, een scherp woord,
het kan lang op de bodem van het hart
blijven branden.
Er een litteken achterlaten.
Verdraag dat anderen "anders" zijn;
anders denken
anders doen
anders voelen
anders spreken.
Wees met je woorden mild en barmhartig.
Woorden moeten "Iichten" zijn.
Woorden moeten verzoenen,
tot elkander brengen,
vrede maken.
Waar woorden wapens worden,
staat men als vijanden tegenover elkaar.
Het leven is veel te kort
en onze wereld te klein
om er een slagveld van te maken !

Basisschool Proven - Eetfestijn
Sedert vorig jaar is de school maaltijd losge-
koppeld van het jaarlijkse schoolfeest in de
maand september. Het eerste weekend van de
krokusvakantie wordt de zaal Sint-Jozef
opnieuw omgetoverd tot een feestelijk inge-
richt restaurant. Wij hopen er alle ouders en
sympathisanten te mogen verwelkomen. Met
aperitief, hoofdschotel, koffie en dessert wordt
het een echt eetfestijn !
Te onthouden: zaterdag 4 maart 's avonds
en zondag 5 maart 's middags.



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert

Priester van dienst 20 febr .• 26 febr. 2000
E.H. Vanacker past. Haringe tel. 30 06 09

Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 30 11 89

Geneeskundige zondagsdienst
Dokter Neuville (19-20 febr.) tel. 30 03 38
Veearts Goethals (20 febr.) tel. 30 02 67

Apotheek Deman - Roesbrugge
Tandheelkunde tel. 30 01 54

Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16
Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 40 00 11
G. Busschaert tel. 30 19 30

Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51
Poperinge tel. 33 30 20

Donderdag 17 februari
10 u. Plechtige begrafenis van Maria Pacco,

wed. van Maurice Deprey
Zaterdag 19 februari
17 u. Gez. zeswekenmis v. Marie-Rose

Gadeyne, echtgte. van Michel
Vanhoucke

Zondag 20 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maria Couture - Maurits

Ridez
Maandag 21 februari
8 u. H. mis v. overl. familie (HV)

Dinsdag 22 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot (V.M.)

Woensdag 23 februari
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader vwo vrien-

den en buren (C.w.)

Donderdag 24 februari
8 U. H. mis V. overl. ouders (E.D.)
Vrijdag 25 februari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 26 februari
17 U. Gez. jaarmis V. David Lefevere, Z.V.

Jacques en Gisèle Goudenhooft
Zondag 27 februari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Daniël Descamps-

Deweerdt Paula en V. overl. ouders
Cyriel Descamps - Ghesquière Irma.

In de Heer ontslapen
Maria Pacco, weduwe van Maurice Deprey,
overl. te Poperinge op donderdag 10 februari
2000 in de leeftijd van 85 j. en die op donder-
dag 17 februari 2000 om 10 U. te Proven wordt
begraven.

K.V.L.V.
Alle leden worden uitgenodigd naar
"Verrekijker" op maandagavond 13 maart 2000
om 19.45 U. in "De Spil" te Roeselare. Er wordt
a capella gezongen door "New Day". We
mogen een optreden van Chris Lomme en een
choreografie van KVLV Ingelmunster verwach-
ten. We eindigen de avond met een drankje.
Inkomprijs: 250 fr. Wil je meegaan, geef dan
zeker je naam door aan Butaye Annick, tel.
057/300786 vóór 1 maart. We verzamelen op
de markt om 18.40 U.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 10 februari. 68
deelnemers, 7 wonnen 3 partijen: Deschrevel
M. 374, Vermeersch C. 328, Indevuyst A. 277,
Veryepe E. 275, Delerue R. 259, Degraeve G.
211, Demolder M. 208.
Volgende kaarting op donderdag 24 februari.

B.G.J.G. Proven
Wie zich inschreef voor het bezoek aan het "In
Flanders Fields" museum wordt op zondag 20
februari tegen 14.30 U. verwacht op de Ieperse
Markt bij de Lakenhallen. Tot dan!

Herberg Canada
Gedurende gans de maand februari organi-
seert de kaartersclub op vrijdagavond, zon-
dagavond en maandagavond een ribbetjes of
kotelettenfestijn. Prijs: ribbetjes met groentjes
en aardappel in de pel: 350 fr. of koteletten met
groentjes en aardappel in de pel: 300 fr. met
gratis een Ploegsteertbier (waarde 65 fr.).
Aanvang telkens vanaf 18.30 U. Het bestuur en
de leden van de kaartersclub danken u voor de
steun.

Vrije basisschool Proven
Schoolmaaltijd
op 4 en 5 maart 2000
Sedert vorig schooljaar is de schoolmaaltijd
losgekoppeld van het jaarlijkse schoolfeest in
de maand september. Het eerste weekend van
de krokusvakantie wordt de zaal Sint-Jozef
opnieuw omgetoverd tot een feestelijk inge-
richt restaurant. Wij hopen er alle ouders en
sympathisanten te mogen verwelkomen. Met
aperitief, hoofdschotel, koffie en dessert wordt
het een echt festijn!

19 februari 2000
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Wij bieden u aan:
• Koude visschotel
• Steak champignon
• Vol-au-vent
• Varkenshammetje

420 fr.
420 fr.
380 fr.
380 fr.

Voor de kinderen van lager en kleuter:
• Vol-au-vent 200 fr.
• Worst met appelmoes 200 fr.

> Bij iedere keuze worden groenten en frieten
geserveerd !!
> Er is ook keuze tussen enkele soorten ape-
ritieven, waaronder een kinderaperitiet.

U kunt komen aanzitten op volgende
tijdstippen:
• zaterdagavond om 19.00 en om 20.30 uur
• zondagmiddag om 11.00 en om 13.00 uur

Telefonisch bestellen en reserveren kan tij-
dens de schooluren op het nummer 300 533.
Wij hopen 'dat u er ook bent op 4 ol 5maärt.
Aan iedereen van harte welkom en smakelijk
eten!
Inschrijven kan tot ten laatste maandag 28
februari. Op zondag beperken we het aantal
deelnemers zodat iedereen rustig van zijn
maaltijd kan genieten.
De opbrengst van deze maaltijd komt langs de
"goede werken" van E.H. Ollivier volledig ten
goede van de school (denk aan tarmac, zaal,
Peuter, klooster, ...) i!!

Voor mensen die tijd hebben of tijd maken,
bid dan:

Heer,

dag in dag uit

ontvangen wij van U het bestaan.

Help ons deze dag door te brengen in uw dienst.

Geef ons een aandachtig hart,

dat niet voorbij-ziet aan de kansen

die Gij ons ook vandaag wilt geven.

Houd in ons het geloof levend,

dat wij meebouwen aan een betere wereld,

waarin wij gelukkig mogen zijn.

Laat ons niemand pijn doen,

afstoten of eenzaam maken.

Wij willen goed zijn voor ieder mens.

Volg ons doen en laten

als een goede Vader;

zegen het werk van onze handen

en blijf bij ons elk uur van deze dag.



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert

Priester van dienst 27 febr .• 4 maart 2000
E.H. Lamote past. Roesbrugge tel. 30 03 74

Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 30 11 89

Geneeskundige zondagsdienst
Dokter Provoost (26-27 febr.) tel. 40 00 20

Veearts Vandenberghe (27 febr.) tel. 38 81 60
Apotheek Debruyne - Lo
Tandheelkunde tel. 3001 54
Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 3331 16
Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 40 00 11
G. Busschaert tel. 30 19 30

Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51
Poperinge tel. 33 30 20

Zaterdag 26 februari
17 u. Gez. jaarmis v. David Lefevere, z.v.

Jacques en Gisèle Goudenhooft

Zondag 27 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniël Descamps-

Deweerdt Paula en v. overl. ouders
Cyriel Descamps - Ghesquière Irma

Maandag 28 februari
8 u. H. mis v. overl. familie (RV)

Dinsdag 29 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot, genezing

(R.Br.)

Woensdag 1 maart
8 u. H. mis v. overl. ouders (E.o.)

Donderdag 2 maart
8 u. H. mis v. bijz. overl. (P.B.)

Vrijdag 3 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot (gev.)

Zaterdag 4 maart
17 u. Gez. mis v. Joseph Sergie, echtg. van

Magda Boury vwo buren, vr. en kenn.

Zondag 5 maart
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Prosper Gheldof-Verhille

Adrienne en overl. fam.

Tot kind Gods gedoopt
Lana Debaene, d.v. Stephane en Sofie
Kesteman, Eekhoute 81 te Proven.

SAKO bij Nadine en Kris
Iedere dag vers brood (niet op maandag). Van
26 t.e.m. 27 februari extra reclame op ...

B.G.J.G.
Op zaterdag 11 maart 2000 nodigt B.G.J.G.
alle kinderen van 6 tot 12 jaar uit voor een
grandioze carnavalnamiddag. Iedereen is om
14.30 U. verkleed aanwezig in zaal Sint-Elooi.
Daar zorgt Lieven Ryckbosch voor animatie en
we eten pannenkoeken met chocomelk. Om
16.30 U. loopt de namiddag ten einde met een
klein aandenken voor iedereen. B.G.J.G.-
leden betalen 50 fr. p.p., niet-leden betalen
100 fr. p.p. Inschrijven kan op school of bij Rita
Maes, Eekhoute 8 t.e.m. vrijdag 3 maart!

Vrije basisschool Proven
Schoolmaaltijd
op 4 en 5 maart 2000
Het eerste weekend van de krokusvakantie

orct-oe-zaal Sint-Jozef opnieuw omgetoverd
tot een feestelijk ingericht restaurant. Wij
hopen er alle ouders en sympathisanten te
mogen verwelkomen. Met aperitief, hoofd-
schotel, koffie en dessert wordt het een echt
festijn!
Wij bieden u aan:
• Koude visschotel 420 fr.
• Steak champignon 420 fr.
• Vol-au-vent 380 fr.
• Varkenshammetje 380 fr.

Voor de kinderen van lager en kleuter:
• Vol-au-vent 200 fr.
• Worst met appelmoes 200 fr.
> Bij iedere keuze worden groenten en frieten

geserveerd !!
> Er is ook keuze tussen enkele soorten ape-

ritieven, waaronder een kinderaperitief.

U kunt komen aanzitten op volgende
tijdstippen :
• zaterdagavond om 19.00 en om 20.30 uur
• zondagmiddag om 11.00 en om 13.00 uur

Telefonisch bestellen en reserveren kan tij-
dens de schooluren op het nummer 300 533.
Wij hopen dat u er ook bent op 4 of 5 maart.
Iedereen is van harte welkom !!!
Inschrijven kan tot ten laatste maandag 28
februari. Op zondag beperken we het aantal
deelnemers zodat iedereen rustig van zijn
maaltijd kan genieten.

Herberg Canada
Gedurende gans de maand februari organi-
seert de kaartersclub op vrijdagavond, zon-
dagavond en maandagavond een ribbetjes of
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kotelettenfestijn. Prijs: ribbetjes met groentjes
en aardappel in de pel: 350 fr. of koteletten met
groentjes en aardappel in de pel: 300 fr. met
gratis een Ploegsteertbier (waarde 65 fr.).
Aanvang telkens vanaf 18.30 U. Het bestuur en
de leden van de kaartersclub danken u voor de
steun.

Mensen dragen mensen
Vier mannen in het Evangelie van Marcus
brengen een lamme op een draagbed naar
Jezus. Om reden van de grote menigte om en
in het huis waar Jezus zich bevindt klimmen ze
maar op het dak, maken een opening in het
dak en laten hun lamme vriend met bed en al
voor de voeten van Jezus neerzakken.
Gaat het niet langs de deur, dan maar langs
het dak.
De vier mannen moeten hun lamme vriend wel
heel graag gezien hebben om zo'n spel van te
maken en hun geloof in Jezus moet heel groot
geweest zijn.
Wat betekent dat voor ons? Wel, dat beeld van
de dragers is nog niet uit onze wereld "Mensen
dragen mensen".
• Een kindje vóór het ter wereld komt, wordt

gedragen in de schoot van zijn moeder.
• Bij een overlijden zijn het nog eens mensen

die de overledene naar zijn laatste rustplaats
dragen.

• En tijdens ons leven zijn er weer mensen die
ons onderwijzen, die ons opvoeden, die ons
genezen, die ons verplegen, die ons troos-
ten, die ons bemoedigen, die ons opvangen,
die ons steunen. "Mensen dragen mensen".

Ergens in Canada staat voor een school
het beeld van een jongetje dat zijn
gehandicapt broertje op de rug draagt.

Daaronder staat de tekst, eens door het
jongentje gezegd, toen hij zijn broertje
uren ver naar school droeg.

Men vroeg hem : "Dat is toch wel te
zwaar voor je ?" "Het is niet zwaar", ant-
woordde hij, "het is mijn broertje."

• Een hand die de zieke vasthoudt kan door
geen enkel apparaat vervangen worden.

• Een goed hart, een bemoedigend woord is
vaak even belangrijk als goede medicijnen.

• Ik hoop dat u altijd goede mensen zult vin-
den die u in moeilijke uren willen dragen.

Dit wil ik er nog aan toevoegen:
"Ik word door vele mensen van Proven gedra-
gen"

Michel ollivier, pastoor



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert

Priester van dienst 5 maart· 11 maart 2000
E.H. Ollivier past. Proven tel. 30 03 91

Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 30 11 89

Geneeskundige zondagsdienst
Dokter Selosse (4-5 maart) tel. 40 15 60
Veearts Vulsteke (5 maart) tel. 33 41 17

ApotheekTaveirne - Woesten
Tandheelkunde tel. 30 01 54

Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16

Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 40 00 11
G. Busschaert tel. 30 19 30

Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51
Poperinge tel. 33 30 20

Zaterdag 4 maart
17 u. Gez. mis v. Joseph Sergie, echtg. van

Magda Boury vwoburen, vr. en kenn.

Zondag 5 maart
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Prosper Gheldof-Verhille

Adrienne en overl. familie

Maandag 6 maart
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot

Dinsdag 7 maart
8 U. H. mis V. bijz. overl. (M.B.)

Woensdag 8 maart
8 U. H. mis V. overl. familie (B.)

Donderdag 9 maart
8 U. H. mis V. overl. familie (V.S.)

Vrijdag 10 maart
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 11 maart
17 U. Gez. zeswekenmis V. Marie-Rose

Gadeyne, echtgte. van Michel
Vanhoucke

Zondag 12 maart
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Frans Dehondt, echtg.

van Monique Beghein.

Geboorte
Esther Neuville, d.v. Patrick en Nancy
Notredame, Provenplein 57 te Proven (gebo-
ren te Poperinge op 24 februari 2000).

In de Heer ontslapen
Alice Vermeersch, wed. van Maurice Verhille,
overl. te Proven op maandag 28 februari 2000
in de leeftijd van 88 jaar en die op zaterdag 4
maart 2000 om 10 U. te Proven wordt begraven.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 24 februari, 60
deelnemers, 6 wonnen 3 partijen
Masschelein M. 364, Coene R. 306, Soenen D.
233, Bottecarre A. 228, Begein M. 219,
Vanacker C. 217. Volgende kaarting op don-
derdag 9 maart.

Vormsel 2000 te Proven
Het vormsel van onze 17 vormelingen wordt
toegediend door E.H. G. De Luycker in de
plechtige eucharistieviering op zondag 4 juni
2000 om 9 uur.
Zondag 19 maart om 10 uur: Voorstelling van
de vormelingen met naamopgave.
Zaterdag 22 april om 19 uur: Verzoeningsvie-
ring naar aanleiding van het Paasfeest.
Zondag 4 juni om 9 uur: Vormselviering

Werkgroep Vormselcatechese
Onlangs zijn de voorbereidingen voor het
vormsel in onze parochie opnieuw gestart. Net
als vorige jaren werken we met een groep vol-
wassen vrijwilligers van onze parochie. Op
deze manier willen we de vormselcatechese
losmaken van de schoolse sfeer van leren,
kennen en weten en terugbrengen naar de
ervaring, gevoelens en waarden van de plaat-
selijke christen gemeenschap.
Deze werkgroep bestaat uit E.H. M. Ollivier,
Frans Yde, Rita Maes, Martine Noterdaeme,
Maria Vancaeyzeele, Bernadette Vanden-
broucke, Lut Wemaere en Stef Denecker.
Met enkele van deze mensen zullen de vor-
melingen regelmatig op dinsdag van 16.30 tot
18 u. samenkomen meestal ten huize van de
catechistes, één keer in zaal Sint-Jozef en
regelmatig op verplaatsing om de voorberei-
dende stappen naar het vormsel van 4 juni te
zetten. Daarbij laten we ons o.a. inspireren
door het boek "Schoorvoeten": we "schoren
voor" onze jongens en meisjes, we willen een
schoor, een steun voor ze zijn en gaan zo voet-
je voor voetje samen op weg.

LUC STEENO te Proven
Op zaterdag 11 maart aanstaande treedt Luc
Steeno op in Gasthof 't Rozenhof. Vooraf is er
een etentje voorzien. Prijs per persoon: 1995
fr. Wie erbij wenst te zijn, kan tot dinsdag 7
maart reserveren in Gasthof 't Rozenhof
(057/30 03 35).

B.G.J.G.
Op zaterdag 11 maart 2000 nodigt B.G.J.G.
alle kinderen van 6 tot 12 jaar uit voor een
grandioze carnavalnamiddag. Iedereen is om
14.30 uur verkleed aanwezig in zaal Sint-Elooi,
Daar zorgt Lieven Ryckbosch voor animatie en
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we eten pannenkoeken met choco melk. Om
16.30 loopt de namiddag ten einde met een
klein aandenken voor iedereen. B.G.J.G. leden
betalen 50 fr. p.p., niet-leden 100 fr. p.p.
Inschrijven kan op school of bij Rita Maes,
Eekhoute 8 t.e.m. vrijdag 3 maart.

Vragen naar de toestand van onze
Parochiekerk St-Victor
Het is wel begrijpelijk dat Proven aars mij af en
toe de vraag stellen: meneer pastoor, die duiven
en kauwen (grote zwarte vogels), doen zeker
veel schade aan onze kerk? En meteen zijn ze
nieuwsgierig naar de situatie van ons kerkge-
bouw 'in talgemeen.
Mijn antwoord:
Inderdaad, het is een miserie met die over-
rompeling van duiven en kauwen die dagelijks
ons kerkgebouw bezetten en tevens ook veel
schade toebrengen in kaven en schouwen van
omliggende woningen. Ik weet niet hoe dit te
bestijden is.
En wat nu de algemene toestand van ons kerk-
gebouw betreft, kan ik alleen antwoorden met
de woorden van Monumentenwacht 8s1-
Vlaanderen die een inspectie heeft uitgevoerd
in en op de kerk van Proven tijdens de maand
september 1999.
Hier volgt hun verslag:
Voor een goede instandhouding van het monu-
ment vinden wij het van belang dat volgende
werken uitgevoerd worden :
1) De aansluitingen rond de stijlen van het

carillon water- en winddicht maken.
2) De bereikbaarheid verbeteren.

Voor een duurzaam onderhoud bevelen
wij op volgende punten bijzondere aan-
dacht aan:
1) De ontbrekende en gebroken leien

regelmatig vervangen.
2) De gebroken nokken herstellen.
3) De nodige herstellingen uitvoeren aan

het metselwerk.
4) De aantastingen door houtborende

insecten, zwammen en schimmels
bestrijden.

5) De aansluitingen herstellen.
6) De duiven- en kauwenpopulatie in

toom houden.
7) Minstens 2 x per jaar de goten en plat-

te daken reinigen en de afvoeren en
ontvangers nazien op verstoppingen.

8) De lekken in de goten dichten.
9) De nodige verfwerken uitvoeren.
10) Een opruim beurt houden ter hoogte

van de klokkenzolder en hoger gele-
gen delen in de toren en overige zol-
ders van de kerk.

11) De bepleistering herstellen.
12) De verweerde duivenweringen in de

klokkentoren vervangen.
13) De klokkeninstallatie ontroesten en

behandelen.
Ziedaar, de mindergoede situatie van ons
kerkgebouw.

Michel Ollivier, pastoor
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Verantw.uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert bvba

Priester van dienst 12 • 18 maart 2000
E.H.Vanacker past. Haringe tel. 30 06 09
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 30 11 89
Geneeskundige zondagsdienst
Dokter Vandenberghe(11-12 mrt.) tel. 30 06 37
Veearts Goethals (11 mrt.) tel. 30 02 67
Apotheek Regheere - Proven
Tandheelkunde tel. 30 01 54
Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16
Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58
P.Deschrevel (ook pedicure) tel. 40 00 11
G. Busschaert tel. 30 19 30
Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51
Poperinge tel. 33 30 20uJ Zaterdag 11 maart

\ 17 u. Gez. zeswekenmis v. Marie-Rose
\..!) Gadeyne, echtgte. van Michel

Vanhoucke

Zondag 12 maart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Dehondt, echtg.

van Monique Beghein

Maandag 13 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot

Dinsdag 14 maart
8 u. H. mis v. overl. broers en fam. (H.M.)

Woensdag 15 maart
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Voorzienigheid en

O.LV v.d. grot (MV)

Donderdag 16 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot (L.O.)

Vrijdag 17 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot (gev.)

Zaterdag 18 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Huyghe, echtg. van

Etienne Ryckeboer en overl. families

Maandag 19 maart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis met voorstelling V.d. vormelin-

gen met naamopgave.

Ben je al bloedgever?
Bloed geven helpt ! Kom naar de bloedinza-
meling te Proven op donderdag 16 maart 2000
van 17.30 tot 20.00 uur in zaal St.-Elooi.

VASTEN
Wat doe ik voor mijn vasten?

1. Ik begin en eindig mijn dag met een
kruisteken.

2. Ik blijf trouw aan mijn zondagsmis of ik
kom terug.

3. Ik leg af en toe iets opzij voor
Broederlijk Delen.

Jambon d'Obterre op zaterdag 18 maart
Kaarten voor deze avond kunnen nog t.e.m.
dinsdag 14 maart besteld worden bij de secre-
taris van het verbroederingscomité, Kris
Rosseeuw (Tel. 057/30 03 55). Voor de prijs
van 450 Bef. krijg je een aperitief, hesp aan het
spit met een koud groentebuffet en een con-
sumptie tijdens de maaltijd. Nadien zorgt disco
Dobbiaco voor de nodige ambiance. Zeker een
avond om niet te missen!

Decanale bedevaart Oostakker-Brugge
Donderdag 18mei van 8 tot 19 uur
Een hoogdag van gebed in drie heiligdommen,
een dag van pelgrimeren, van bekering en
jubileumgenaden.
Oostakker: de plaats waar één van de groot-
ste Lourdeswonderen plaats had: de genezing
van Pieter Derudder uit Jabbeke in 1875.
Sint-Salvatorkathedraal: de kerk van onze
bisschop, toegewijd aan Christus de Verlosser
"gisteren, heden en morgen", plaats waar wij
onze verbondenheid met onze bisschop en de
Kerk van ons bisdom intens beleven.
H. Bloedkapel: bewaart de relikwie van het
kostbaar Bloed van onze Zaligmaker die ons
door zijn kruisdood verlost heeft.
De bedevaarders worden opgehaald aan hun
parochiekerk. Prijs: 380 Bef. Inschrijven vóór
14 mei bij Mevr. Francine Struye.

Vogelpikclub "De Bascule"
Er is nog mogelijkheid tot inschrijving voor het
vogelpikseizoen t.e.m. 11 maart in het lokaal.
Iedereen van harte welkom.

Over de zondagsmis of over de
Eucharistieviering in het weekend
Ik stel me de vraag: moet ik verwonderd zijn
dat er minder mensen aanwezig zijn nu, in ver-
gelijking met jaren geleden?
Het antwoord is neen, ik moet niet zo straf ver-
wonderd zijn, want de opwerr ng van velen is:
"Ik begrijp er toch niets of weinig van".
Inderdaad er heerst grote onwetendheid over
de mis. Wat lezen ze daar, wat bidden ze daar?
En waar je niets aan hebt, daar blijf je weg.
Eigenaardig, jaren geleden was alles in 't
Latijn, gebeden en lezingen, dan verstond men
er alleszins niets van, maar ze waren aanwe-
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zig, ouders en kinderen, men moest soms zoe-
ken om nog een lege stoel te vinden. Daarbij
komt nog dat er vroeger geen zitstoelen , maar
wel knielstoelen bestonden. Vroeger deed de
priester de mis met zijn rug naar het volk. Er
bestond geen Eucharistie de zaterdagavond.
Er waren alleen missen de zondagvoormid-
dag. We hebben alles gemakkelijker gemaakt
en toch is er een grote afval.

Om welke reden blijft men weg?
- Ik heb nog gehoord van mensen die zeggen:

"Je moet niet peinzen, omdat ik naar de kerk
niet kom, dat ik daarom niet bid, ik bid liever
alleen thuis." Dat wordt gemakkelijker
gezegd, maar of het gedaan wordt, dat is wat
anders.

- Vroeger sprak men van de mis, nu spreekt
men van de Eucharistieviering. Eucharistie,
wat wil dat zeggen ? Dat woord Eucharistie
wil zeggen, "dankzegging". Men heeft toch
wel reden, denk ik, om eenmaal per week
God te komen danken, voor onze gezond-
heid, voor ons werk, voor onze kinderen,
voor ons gezin.

Kijk eens naar de hoofding, de fotografie
bovenaan ons Parochieblad
Daar zien we onze parochiekerk midden de
huizen van Proven. En wat zie je? Onze kerk
strekt torenhoog uit boven de huizen. Onze
toren wijst naar God, zoals elke toren van iede-
re kerk die je tegenkomt naar God verwijzen.
A.u.b. denkt eens na.

Ik heb mijn ogen mee
Wat mij opgevallen is, tijdens de schooImaaItij-
den van 4 en 5 maart laatstleden in de St.-
Jozefzaal was, dat er zowel de zaterdagavond
als de zondagmiddag een overrompeling van
volk aanwezig was. Dat is een bewijs dat zove-
le families onze school genegen zijn en waar-
deren en op die manier onze Vrije Basisschool
graag willen steunen. Dat is één. Ten tweede,
heb ik ook duidelijk gezien dat de schotels die
geserveerd werden, "koude visschotel, steak
champignon, vol-au-vent, varkenshammetje of
appelmoes met worst" overvloedig en overvol
waren., dus niet karig maar meer dan genoeg.
En ten derde heb ik ook gezien dat er een
bewonderenswaardige samenwerking was
tussen leerkrachten en mannen en vrouwen
en jongens en meisjes die bijsprongen om te
helpen opdienen.
Ik kan u alleen maar danken en loven voor uw
hulp en inzet onder de supervisie en het
afziend oog van een onvermoeibaar school-
hoofd Frans Yde.

Dank en proficiat. Michel OIIivier, pastoor
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B.G.J.G.
De werkgroep jonge gezinnen actie gewest
Poperinge organiseert op donderdag 23 maart
een gespreksavond rond het onderwerp "Hoe
krijg ik mijn kind droog 7" Die gaat door in zaal
Belfort, Grote Markt te Poperinge om 20 u.
Dr. Ann Raes van het UZ te Gent komt de ouders
van kinderen met bedplasproblemen informeren
en aanmoedigen. Ook alle jonge ouders met
baby's en peuters kunnen heel wat opsteken van
deze interessante spreker. Toegangsprijs voor
leden BGJG: 50 fr., niet-leden betalen 100 fr.

---~pelefl met-onsWesthoeks dialect op vrijdag
24 maart 20 u. in zaal De levaard te Haringe
Een panel dialectenkenners stelt op ludieke wijze
woorden begrippen, uitdrukkingen en spreekwoor-
den voor in meerkeuzevragen. De winnaar van de
finaleronde mag zich een jaar lang "taalkei 2000"
noemen. Inkom: 150 bef., Davidsfondsleden betalen
100 bef. Er is één consumptie inbegrepen.
Organisatie Davidsfonds Poperinge-IJzerweelde.
Info: Jan Daschot, tel. 38 81 96.

Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert bvba

Priester van dienst 19 • 25 maart 2000
E.H. lamote past. Roesbrugge tel. 30 03 74
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 3011 89

Geneeskundige zondagsdienst
DokterVandercruysse (18-19 mrt.) tel. 30 06 47
Veearts Busschaert (19 mrt.) tel. 445363
potheek Vanacker - Leisele
landheelkunde tel. 30 01 54

Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16
Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 40 00 11
G. Busschaert tel. 30 19 30
Brandweer
PrOvëri GSM 0477 22 5551
Poperinge tel. 33 30 20

Zaterdag 18 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Huyghe, echtg. van

Eliane Ryckeboer en overl. familie
Zondag 19 rnaart- 2' zondag v.d. vasten
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis met voorstelling V.d. vormelin-

r-. gen met naamopgave
laandag 20 maart

8 u. H. mis t.e.v. de H. Blasius (p.B.)

Dinsdag 21 maart
8 u. H. mis v. overl. fam. (V. Th.)

Woensdag 22 maart
8 u. H. mis v. overl. ouders (R.R.)
Donderdag 23 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, uit dank (R.R.)
Vrijdag 24 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 maart
8 u. Gez. mis v. Gerard Lanoye, echtg. van

Godelieve Delbeke vwovrienden en ken-
nissen

Zondag 26 rnaart- 3' zondag v.d, vasten
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. André Vandecasteele, echtg.

van Maria Moeneclaey vwo vrienden,
kennissen en buren.

Geboorte
Emma Broché, d.v. Eric en Chantal
Vanquaethem, Canadaweg 8 te Proven (gebo-
ren te Poperinge op 7 maart 2000).

VASTEN
Wat doe ik voor mijn vasten?

1. Ik begin en eindig mijn dag met een
kruisteken.

2. Ik blijf trouw aan mijn zondagsmis of ik
kom terug.

3. Ik leg af en toe iets opzij voor
Broederlijk Delen.

Gedeeld brood smaakt beter

Zondag 19 maart worden onze vormelingen
voorgesteld in de mis van 10 u.
1) Ellen Oebeer
2) Frieke Oebeer
3) Freya Oemaeght
4) Mathijs Oemaeght
5) Jonathan Oever
6) Jet De Vriend!
7) Hanne Ournez
8) Sarah Mahieu
9) Eet Malbrancke

10) Joris Metzger
11) Nico Pareyn
12) Thijs Parrein
13) Laura Vanbrabant
14) Lydie Vanthournout
15) Eline Verdonck
16) Bram Verhille
17) Pieter Vulsleke

Couthollaan 17, 8972 Proven
Couthollaan 25, 8972 Proven
Hoepelsnijdersstraat 6, 8972 Proven
Blekerijweg 12, 8972 Proven
Blekerijweg 54, 8972 Proven
Canadaweg 14, 8972 Proven
Barlebuizestraat 3, 8972 Krombeke
Baron Mazemanlaan 25, 8972 Proven
Eekhoute 9, 8972 Proven
Eekhoute 50, 8972 Proven
Provenplein 15, 8972 Proven
Eekhoute 95, 8972 Proven
Eekhoute 23, 8972 Proven
Or.J. Gheysenstraat 12, 8972 Roesbrugge
Couthotlaan 14a, 8972 Proven
Uilegatstraat 11, 8972 Proven
Roesbruggestraal 6, 8972 Proven

Hoe gaat het met u ?
Wel 't gaat goed, ik heb niets tekort en mijn
gezondheid is prima!
Aan tafel smaakt alles opperbest, ik kan kiezen,
vandaag dit en morgen iets anders. Ik moet me
niets ontzeggen.
Mijn kleerkast hangt vol met kledij voor de winter
en voor de zomer, voor de weekdagen en voor de
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zondag. Ik heb een zacht bed en ik slaap goed en
in de winter is mijn huis goed verwarmd. Wat
moet je meer hebben 7 Ik ben content, God zij
dank. Onthoud toch, dat we eens de vraag zullen
gesteld worden : "Wat heb je gedaan voor uw
broeder en uw zuster die vechten voor een
kommetje rijst om in leven te blijven?

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 9 maart, 64 deelne-
mers, 6 wonnen 3 partijen: Loones M. 350,
Cappoen B. 317, Oever 0.307, Masschelein M.
265, Ganne M. 259, Deschrevel M. 191.
Volgende kaarting op donderdag 23 maart.

K.V.L.V.
Donderdag 23 maart in zaal St.-Elooi om 20 U.

gaat een vergadering drugpreventie door o.l.v.
Sebastiaan Devos, die zich binnen het kader van
de rijkswacht bezighoudt met deze problematiek.
Alle ouders van jongeren en opgroeiende jeugd
worden er verwacht, ook niet-leden.

Proven in concert
Het lenteconcerf van de Provense KonÎnklijke
Harmonie valt dit jaar op zaterdag 8 april om 19
U. Dit jaar wordt het een avond vol meesterlijke
harmoniemuziek u gebracht door de jeugd band
en de volwassenharmonie van de Volksvreugd.
Toegangskaarten kunnen steeds besteld worden
bij de muzikanten of de bestuursleden.

Kaarten en bowlen met KAV
Op maandag 20 maart organiseert KAV Proven
een gezellige kaartavond bij Gilberte Oever.
Alles kan: manillen, 52-en, liegen, piekezot
trekken, enz ... Als je niet kan kaarten, leren we
het je wel. Afspraak om 19.30 U. bij Gilberte.
Op 11 april gaan we opnieuw bowlen in leper.
Inschrijven bij Gilberte. Prijs: leden 150 fr. (niet-
Ieden: 300 fr.) Wij rijden met eigen auto's. Wie
kan rijden gelieve dit bij inschrijving mee te
delen. Wees stipt om in te schrijven. Na 25
maart kan je niet meer inschrijven omdat we de
banen vooraf moeten reserveren. We vertrek-
ken stipt om 19.30 U.

Aan de ouders, catechisten en leerkrachten
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst
naar aanleiding van een gebeurtenis die u bijzon-
der aanbelangt nl. de eerste Communie en/of het
Vormsel van uw kind of leerling.
Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22
maart in de zaal De Levaard te Haringe om 19.30
U. Mevr. Trees Lavens van de Dienst Parochie-
Animatie te Roeselare zal ons deze avond helpen
nadenken over de zin en de betekenis van deze
voor u zo belangrijke religieuze aangelegenheid.
Wij hopen op uw belangstellende aanwezigheid!

Duizenden kinderen lachen vandaag.
Duizenden hebben geen brood.
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Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91 J 4) Jef Devriendt, "Morgen is er weer een dag" -
Drukkerij Schoonaert bvba De omhlllihg voor 6roedehijk beien morgen beter.

. aan huis gebeurt vanaf donderdag 30 maart 5) Mathijs Demaeght, "Spreken is zilver, zwijgen
Prlester van dienst 26 rnaart- 1 april 2000 té.m. donderdag 6 april is goud" _soms is het beter te zwijgen.
E.H. OIIivier past. Proven tel. 30 03 91 6) Nico Pareyn, "Van mensen vrienden maken"-
Kerkbediende André Bouw - Brioh A. Wat zegt mij "Broederlijk Deléh T" iedere ontmoeting, een ontmoeting van
Aléxisplein 13 tel. 30 11 139 Zoveel mensen versukkelen in armoede, raken er vriendschap
Geneeskundige zondagsdienst niet meer uil, zinken er steeds dieper in weg. En 7) Thijs Parrein, "Geen woorden maar daden" -
Dokter Verhoeve (25-26 mrt.) tel. 38 82 71 wie zal hen helpen? Ik heb de plicht hun armoe- niet wat je zegt, maar wat je doet, zegt wie je

de te verzachten. Christus zal mij de vraagstel- bent.
VeeartsVandenberghe (26 mrt.) tel. 38 $1 60 leh : pastoor van Proven, 't is niet genoeg de mis 8) Eline Verdonek, "Genieten van mooie dingen"
Apotheek Leroy - Watou te doen en te preken, maar wat heb je gedaan - iedere dag kijken naar de mooie dingen.
Tandheelkunde tel. 30 01 54 voor uw broer en uw zus in de hongerlanden? Ik 9) Frieke Debeer, "Beter laat dan nooit" - doch
Verpleegkunde moet om wel te zijn, willen geven aan de minst- doe straks wat goed is.
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63 bedeelden. MichelOllivier 10) Freya Demaeght, "Zijn beste beentje voorzet-

ten" - al wat je doet, doe het goed.
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31 K.V.L.V. 11) Pieter Vulsteke, "Het hart op de goede plaats
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16 Donderdag 23 maart in zaal St.-Elooi om 20 uur dragen" - een goed hart onder uw jas hebben.
Kinesitherapie gaat een vergadering over drugpreventie door 12) Joris Metzger, "Zaag niet, er vallen al bomen
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58 o.l.v. Sebastiaan Devos, die zich binnen het kader genoeg" - zagen past alleen in de zagerij.
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 40 00 11 v.d, Rijkswacht bezighoudt met deze problerna- 13) Laura Vanbrabant, "Je wordt mooier als je
G. Busschaert tel. 30 19 30 tiek, Alle ouders van jongeren en opgroeiende glimlacht" - een vriendelijk meisje heeft een
~B~~2an~d~w~e~e~r~~~~~~============--~J~eU~g~d~w~0~rdie~h~e~r~v~e~~a~ch~t~.O~o~k~n~ie~t~-le~d~e~n~w~o~roie~n~----~st~re~e~~~e~vmo~o'r.
Proven GSM 0477 22 55 51 uitgenodigd, zowel mannen als vrouwen. 14) Sarah Mahieu, "Een goed mens is overal wel-

kom" - het schoonste dat men van iemand
Poperinge tel. 33 30 20 B I' K A V zeggen kan is, dat het een mens is met eenOw Ing ...
Zaterdag 25 maart Wie graag met K.A.V. meegaat naar de Ieperse goed hart.
8 u. Gez. mis v. Gerard Lanoye, echtq, van bowling op dinsdag 11 april, wil dringend inschrij- 15) Ellen Debeer, "Ieder mens de moeite waard"

Godelieve Delbeke, vwo vrienden en ven bij Gilbette Oeverten laatste op 25 maart mits - in ieder mens steekt iets goeds,
kennissen betaling van 150 fr. en niet-leden 300 fr. Na die 16) Eef Malbrancke, "Wie traàg gaat, gaat ver" -

datum is inschrijven niet meer mogelijk, gezien de 't zijn niet degenen die vlug lopen, die het
Zondag 26 rnaart- 3' zohdag v.d, vasten banen vooraf moeten worden gereserveerd. We verst geraken.
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen rijden met eigèn auto's en vertrekken om 19.30 U. 17) Lydie Vanthournout, "De ton is gratis, mijn
lau. Gez. mis V. André Vandecasteele, echtg. stipt bij Gilberte. Wie kan rijden, wil dit bij de vriendschap ook" - voor mijn vriendschap

van Maria Moeneclaey, vwo vrienden, inSchrijving meedelen. Iedereen welkom. moet je niets betalen.
kennissen en buren

Maandag 27 maart
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. V.d. grot, genezing

Dinsdag 28 maart
8 U. H. mis V. overl. echtg. en vader (H.A.)

Woensdag 29 maart
8 U. H. mis V. overl. broer (A.T.)

Donderdag 30 maart
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. V.d. grot, dank (J.K.)

Vrijdag 31 maart
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. V.d. grot (gev.)

Zaterdag 1 april
17 U. Gez. mis V. Joseph Sergie, echtg. V.

Magda Boury, VWovrienden, kennissen
en buren

Zondag 2 april- 2' zondag V.d. vasten
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 1ste Gez. zeswekenmis V. Roger Top,

wedn. van Flora Vandenbussche.

Opendeurweekend bij Bart Yde,
Diksrrluidseweg 109 te leper
Op zaterdag 25 en zondag 26 maart is er open-
deur doorlopend van 10 U. tot t 9.30 U.

Bij ons vindt u grasmaaiers, fietsen, go-carts, hoe-
vebenodigdheden, hogedrukreinigers Kränzle.
Speciale actie !!!
Wij verwelkomen u graag met een drankje!

Na de Vormsel presentatie van zondag 19 maart
De Vormelingen zijn naar voren getreden, heb-
ben hun naam bekend gemaakt alsook hun leuze
die ze vrij gekozen hebben. Het is goed dat de
ouders op de hoogte zijn van die leuze, om aldus
hun vormeling van 't jaar 2000 langs die leuze
vooruit te helpen en te steunen.
Hier volgen nu hun namen met hun leuze.
t) Jonathan Oever, "klein maar dapper" - steeds

durven ten goede.
2) Bram Verhille, "Haast en spoed is zelden

goed" - niet overhaastig te werk gaan.
3) Hanne Durnez, "Weer of geen weer, altijd

welkom bij mij" - altijd welkom hangt niet af
van het weer.

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

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

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

Vasten is:
eens loslaten je eigen eer
en met de armsten delen
dan wordt de wereld weer
een woonplaats voor heel velen.
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Priester van dienst 2 • 8 april 2000
E.H. Vanacker past. Haringe tel. 30 06 09

Kerkbediende André Bouw - Brion A. De omhaling voor Broederlijk Delen
Alexisplein 13 tel. 30 11 89 aan huis gebeurt vanaf donderdag 30 maart
Geneeskundige zondagsdienst t.e.m. donderdag 6 april De Koninklijke Harmonie Proven in concert
DokterVulsteke (1-2 april) tel. 422791 DeVolksvreugd brengt haar klassiek lenteconcert
Veearts Vulsteke (2 april) tel. 33 41 17 Waaraan moeten we denken? op zaterdag 8 april om 19 u. Het optreden gaat

Vooraleer we iets in onze omslag steken voor door in het ontmoetingscentrum De Croone te
Apotheek Darras - Alveringem Broederlijk Delen is 't goed om even na te denken Proven. De jeugdband opent deze muzikale
Tandheelkunde tel. 30 01 54 over het feit dat wij niets te kort hebben ... maar avond met o.a. "Daar gaat ze", "Storie di tuttu i
Verpleegkunde dat er zovele kinderen en mensen zijn die weinig giorni" en "Everything's gonna be alrighf' onder
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63 of niets hebben om te leven. Dan pas wordt onze de leiding van dirigent Frank Markey.
Krombeke M. Desschutlere tel. 30 04 31 gift serieus! Vervolgens komt de Koninklijke Harmonie even-
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16 eens onder leiding van Frank Markey, aan de

Het overschot van onze tafels beurt. Een greep uit de gebrachte nummers: "Air
Kinesitherapie God, laat ons toch niet zijn als de rijke man, die zelfs for Winds" (A. Waignein), "Highlights from
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58 de kruimels van zijn tafel niet kon missen.Maak ons Jonathan Livingstone Seagull" (Neil Diamond),
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 40 00 11 hart wat meer open voor de nood van de medemens "In festive mood" (w. Laseroms).
G. Busschaert tel. 30 19 30 en leer ons broederlijk delen met elkaar. Uiteraard komen ook de werken aan bod die op

Brandweer ri"'~ -,,;,;;:;:;;;:::;;::::;::::;:;::;:::;:-:-:--:-:__ ;-;;::-:::-;::::::::::::::::~_het provinciaal tornooi op 29 april 2000 in Menen
Proven GSM 0477 22 55 51 ro IJ enen en door vzw Het Popenngs gebracht worden door de Koninklijke Harmonie
Poperinge tel. 33 30 20 Jongerenkoor op vrijdag 14 en zaterdag 15 "De Volksvreugd". De dirigent opteerde voor het

april telkens om 20 uur. In zaal Oud keuzewerk "Three pictures" van André Waignein;
Zaterdag 1 april Vlaenderen, Grote Markt te Poperinge het verplicht nummer heet "Erasrnus' tales" van
17 u. Gez. mis v. Joseph Sergie, echtg. v. Jan Haderman.Traditiegetrouw brengt vzw Het Poperings

Magda Boury, vwo vrienden, kennissen Jongerenkoor in april hun ludieke show. De titel De Koninklijke Harmonie "De Volksvreugd" nodigt
en buren "Vrolijke Vrienden" past ideaal bij het geheel van iedereen van harte uit op dit muzikale evene-

grappige momenten, knotsgekke moppen en uiter- ment. Wie er vorige jaren bij was, weet dat het de
aard een dertigtal gekende liederen van vroeger moeite loont. Toegang: 150 fr. (kaarten kunnen
en nu. Dirigent Jan Couchez, die zelf het verhaal gekocht worden bij de muzikanten), kinderen
schreef, zorgde ervoor dat alle koorleden (van 7 tot (- 12 jaar) luisteren gratis.
18 jaar) de kans krijgen om zowel op muzikaal,
acterend of dansend vlak naar voren te komen.
Het verhaal speelt zich af in een stadspark en bij
de dokter. Björn is een landloper die woont op
een bank in het park en Pieter is een werkloze die
eveneens zijn broek verslijt op de banken van het
park. Björn en Pieter zijn goeie vrienden en heke-
len wansituaties in de wereld. Daar het verhaal
zich afspeelt in een park komen er ook heel wat
mensen voorbij die even tijd maken om een
(komisch) praatje te slaan met de twee boezem-
vrienden. De burgemeester, de agent, de pastoor,
verliefde koppeltjes, ... passeren allemaal de
revue.
Bij dokter Sofie loopt alles wat je maar kunt dro-
men in het honderd, maar toch weet zij altijd wijze
raad totdat Björn, de landloper op controle komt

Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert bvba

Zondag 2 april - 4' zondag V.d. vasten
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 1ste Gez. zeswekenmis V. Roger Top,

wedn. van Flora Vandenbussche

Maandag 3 april
8 U. H. mis V.overl. zoon (Fr.)

Dinsdag 4 april
8 U. H. mis V. overl. familie (S.v.)

Woensdag 5 april
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (J.S.)

Donderdag 6 april
8 U. H. mis voor bijz. overl. vwo het Alexisplein

(A.v.)

Vrijdag 7 april
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

Zaterdag 8 april
17 U. Gez. jaarmis van Jozef Dewulf, echtg.

van Maria Deberdt

Zondag 9 april - 5' zondag V.d. vasten
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Albert Wyttels -

Decaesteker Maria.

K.B.G. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 23 maart, 47 deelne-
mers, 7 wonnen 3 partijen : Delporte M. 384,

Knockaert M. 360, Vanhoucke M. 319, Vandaele
L. 274, lndevuyst A. 225, Snauwaert B.210,
Vanexem M. 193. Volgende kaarting op donder-
dag 13 april.

Ook de beneden zaal van Oud Vlaenderen wordt
voor de gelegenheid aangepast aan het geheel.
Geen rijen stoelen maar gezellig zitten aan tafel-
tjes, rustig genietend van een drankje.
Kaarten zijn te verkrijgen bij alle leden van het
PJK, in Oud Vlaenderen (057/33 51 61), bij Jan
Couchez, Lakenstraat 7 te Poperinge (0478/25
66 27) of bij Frans Cayzeele, Eekhoute 5 te
Proven (057/300925): in voorverkoop: volwasse-

1 april 2000
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nen 200 bef, kinderen t.e.m. 12 jaar betalen 150
Bef. Aan de deur: 250 Bef - 200 Bef.
Iedereen is van harte welkom!

God is meer gediend met onze trouw
dan met ons succes.

GSM-info-opendeurdag
Wenst u meer uitleg over uw GSM ? Wilt u meer
uit uw toestel halen? Heeft u vragen over uw fac-
tuur en hoe je de belkosten kan laten dalen? Hoe
kan ik goedkoper bellen met de vaste telefoon?
Enz ... Kom dan iedere 1'" zaterdag van de
maand naar Elektro Cossey te Proven. Wij staan
paraat om u te helpen en goede raad te geven!

Kookdemonstratie:
Vlaamse streekgerechten - KAV
Op dinsdag 4 april is er een kookdemonstratie
"Vlaamse streekgerechten" in het CC De Croone
georganiseerd door KAV Proven. Daar leren we
enkele typische Vlaamse gerechten klaarmaken
en mogen we natuurlijk ook proeven. Afspraak
om 19.30 U. Breng een bord, bestek en servet
mee. Tot dan!

Wat baat geld en rijkdom,
als men toch arm moet sterven!

Wat vraagt God van ons?
Hij vraagt dat wij onze overvloed "broederlijk
delen" met anderen omdat wij te veel hebben en
zoveel anderen te weinig.



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschultere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16 Verzorgende: opleiding en beroep
Kinesitherapie Wil je werk in eigen streek?
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58 Wil je een sociaal beroep met toekomst?

Help je graag andere mensen en wil je je inzetten
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 40 00 11 voor zieke, bejaarde en gehandicapte personen?
G. Busschaert tel. 30 19 30 Opendeurdagen bij "Francine"
B

'''ndweer Kom dan vrijblijvend naar de contactavond van Voorstelling van de nieuwe lente- en zomercol-
la Familiezorg West-Vlaanderen en maak kennisProven CrSM 0477 22 55 51 ---------:::=:.tc"lhnt~-=-::~~~~~~~:::::,~~=---I.ectia..op...w:ijdag...Z, zaterdag. 8.----z000ag 9 en

me e eroep van verzorgen e en de korte, maandag 10 april in de winkel, Provenplein 49 te
Poperinge tel. 33 30 20 boeiende opleiding die toelaat dit officieel diplo- Proven. Maak kans op twee kledingcheques ter

ma te behalen.
Zaterdag 8 april waarde van 3.000 fr.Contactavond op woensdag 19 april 2000 om 19
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg. van U., Familiezorg W. VI., Deken Debrouwerstraat 4,

Maria Deberdt 8900 leper - Tel. 057/20 12 14.

Zondag 9 april
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Wyffels -

Decaesteker Maria

Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert bvba

Priester van dienst 9 • 15 april 2000
E.H. Lamote past. Roesbrugge tel. 30 03 74

Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 30 11 89

Geneeskundige zondagsdienst
Dokter Vandemaele (8-9 april) tel. 40 15 60
Veearts Goethals (9 april) tel. 3001 61

Apotheek Deman - Roesbrugge
Tandheelkunde tel. 30 01 54

Maandag 10 april
8 u. H. mis v. overl. familie (S.V.)

Dinsdag 11 april
8 u. H. mis v. bijz. overl. vwohet Alexisplein (A.v.)

Woensdag 12 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, genezing

Donderdag 13 april
8 u. H. mis Le.v. O.L.V. V.d. grot, dank (Br.)

Vrijdag 14 april
10.30 u. PI. Huwelijksmis voor Dieter

St.-Germain en Carmen Yde

Zaterdag 15 april
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Desmarey -

Gruwez Maria

Zondag 16 april- Palmzondag
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen -

Verhaeghe Madeleine.

Geboorte
Leonie Lobeau, d.v. Kristof en Saskia Dewulf
(schooljuffrouw), St.-Sixtusstraat 29 te Poperinge
(geb. te Poperinge op 1 april 2000).

In de Heer ontslapen
- Maria Heughebaert, weduwe van Frans
Vandenbussche, overl. te Proven op 29 maart
2000 in de leeftijd van 80 j. en die op donder-
dag 6 april 2000 om 10.30 uur te Haringe
wordt begraven.

- Marc Deheegher, echtg. van Ann Vanhoucke,
overl. te Watou op maandag 3 april 2000 in de
leeftijd van 31 jaar en die op zaterdag 8 april
2000 om 10 u. te Watou wordt begraven.

- Jeanne Fossaert, d.v. wijlen Romain en Rachel
Dehaeck, overl, te Brugge op 4 april 2000 in de
leeftijd van 73 j. en die op zaterdag 8 april 2000
om 10 u. in de Sint-Annakerk te Brugge wordt
begraven.

B.G.J.G.
B.G.J.G. Proven nodigt alle schoolgaande kinde-
ren tot het zesde leerjaar uit voor de paaseieren-
raap op Paasmaandag 24 april 2000. Die gaat
door van 10.30 tot 12.00 in het kasteeldomein 't
Couthof (ingang hekken langs de Canadaweg).
Laarzen en eventuele regenkledij zijn gewenst.
Er is ook een bar ingericht waar ouders van een
aperitiefje kunnen genieten.
De prijs voor leden bedraagt 50 fr., niet-leden
betalen 100 fr. Inschrijven kan tot vrijdag 14 april
2000 op school, bij Rita Maes (Eekhoute 8) en bij
Katrien Herpelinck (Provenplein 26).

De Koninklijke Harmonie Proven in concert
De Volksvreugd brengt haar klassiek lentecon-
cert op zaterdag 8 april om 19 u. Het optreden
gaat door in het ontmoetingscentrum De Croone
te Proven. De jeugdband opent deze muzikale
avond met o.a. "Daar gaat ze", "Storie di tuttu i
giorni" en "Everything's gonna be alright" onder
de leiding van dirigent Frank M irkey.
Vervolgens komt de Koninklijkl Harmonie even-
eens onder leiding van Franl Markey, aan de
beurt. Een greep uit de gebrachte nummers: "Air
for Winds" (A. Waignein), "Highlights from
Jonathan Livingstone Seagull" (Neil Diamond),
"In festive mood" (w. Laseroms).
Uiteraard komen ook de werken aan bod die op
het provinciaal tornooi op 29 april 2000 in Menen

8 april 2000
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gebracht worden door de Koninklijke Harmonie
"De Volksvreugd". De dirigent opteerde voor het
keuzewerk "Th ree pictures" van André Waignein;
het verplicht nummer heet "Erasmus' tales" van
Jan Haderman.
De Koninklijke Harmonie "De Volksvreugd" nodigt
iedereen van harte uit op dit muzikale evene-
ment. Wie er vorige jaren bij was, weet dat het
de moeite loont. Toegang: 150 fr. (kaarten kun-
nen gekocht worden bij de muzikanten), kinderen
(- 12 jaar) luisteren gratis.

Mededeling
Als het op woensdagavond 12 april aanstaande
tussen 20 uur en 22 uur "poeft" in de Molendreef,
wees dan niet ongerust en maak je geen zorgen,
't zijn Carmen en Dieter die samen met vrienden
afscheid nemen van het jonge leven!

De ouders van Carmen en Dieter

De eigenlijke grootheid
bestaat in de hulp aan de kleinen

De omhaling voor "Broederlijk Delen"
De omslagen van deze eerste omhaling ten huize
komen binnen. In volgend Parochieblad deel ik u
de opbrengst mee. Ik dank meteen alle gevers en
in 't bijzonder de medewerkers die rond zijn
gegaan. Michel Ollivier

Vluchten kan niet meer!
Vluchten ...
Alles achterlaten, niet weten waarheen;
niets meer hebben, niemand meer zijn;
nergens meetellen, nergens echt welkom zijn ...
Voor miljoenen mensen is dit de bittere werkelijk-
heid. Armoede, honger, oorlog, achtervolging ...
jagen hen op de vlucht naar een buurland of ver-
der naar Europa of Amerika. Op zoek naar een
nieuw bestaan.
Elke dag worden we ermee geconfronteerd. We
zien beelden op TV, politici leggen verklaringen
af, we ontmoeten vluchtelingen in eigen stad.
Daarom koos Broederlijk Delen dit actuele thema
"VLUCHTEN KAN NIET MEER!"

Het is beter te geven
dan te moeten krijgen
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Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert bvba

Priester van dienst 16 • 22 april 2000
E.H. Ollivier past. Proven tel. 30 03 91

Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 30 11 89

Geneeskundige zondagsdienst
Dokter Bal (15-16 april) tel. 30 00 72

Veearts Vandenberghe (16 april) tel. 38 81 60

ApátheekTaveirne - Woesten

Tandheelkunde tel. 30 01 54

Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16

Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58
P Deschrevel (ook pedicure) tel. 40 00 11
G. Busschaert tel. 30 19 30
-

o S PAROCHIEBLAD

Eerste omhaling voor Broederlijk Delen
bracht de grote en mooie som op van 63.347 fr.
Dank aan alle gevers en medewerkers.

Palmwijding in de Hoogmis op Palmzondag 18 april.

De Goede Week van Palmzondag tot Pasen
Laten wij er een goede week van maken.
Elk voor zichzelf.

Ons Pasen houden
Bestond vroeger in biecht en Communie.
Biechten is bij vele mensen weggevallen" te com-
munie gaan doen ze nog.
Ik heb me de vraag gesteld: is het kwaad wegge-
vallen in de wereld? Is de zonde weggevallen bij
de mens? Neen ! Wat er wel weggevallen is, is
het zondebesef, Velen zien in niets kwaad meer,
alles is toegelaten en dat is niet waar ! Willen
doorgaan als een heilige is niet goed. Bekennen
dat ik een zondaar ben, dat is beter.

Brandweer
-"'-Pr'-"o'!.!ve=n=G'2S-M-0-4-7-7-2-2-5-5-5-1-------1t---6~.fi.~E6eWEEK-EN-PASEN-

WIE VAN U ZONDER ZONDE IS
Poperinge tel. 33 30 20 WERPE DE EERSTE STEEN.
Vrijdag,,14 april Al geheel mijn leven
10.30 u. PI. Huwelijksmis voor Dieter Ik heb mij al geheel mijn leven lang als een

Saint Germain en Carmen Yde mens gevoeld: "Ik ben maar een mens" met
fouten en gebreken en zondigheid!

Zaterdag 15 april Ik heb behoefte aan vergiffenis: "Heer, wees
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Desmarey - mij zondaar genadig".

Gruwez Maria Ik doe ook mee aan de verzoeningsviering de
Zondag 16 april- Palmzondag zaterdagavond vóór Pasen, met mis en paas-
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen communie. Michel Ollivier

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

Maandag 17 april
8 u. H. mis t.e.v. O,LV V.d. grot

Dinsdag 18 april
8 u. H. mis t.e.v. O.LV V.d. grot

Woensdag 19 april
8 u. H. mis t.e.v. O.LV V.d. grot

Donderdag 20 april - Witte Donderdag
18 u. Biecht (met 1 biechtvader)
19 u. Dienst van Witte donderdag en aanbid-

ding tot 20 u.

Vrijdag 21 april - Goede Vrijdag
15 u. Kruisweg
18 u. Dienst van Goede Vrijdag en kruisvere-

ring met bloempje

Zaterdag 22 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biecht (met 2 biechtvaders)
19 u. Verzoeningsviering met H. mis en Paas-

communie

Zondag 23 april - Pasen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille - Demolder Ida.

ALS IK ER NIET MEER TOE KOM
MIJN ZONDEN PERSOONLIJK

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

NAAR DE VERZOENINGSVIERING
DIE TELT ALS BIECHT

Een uitgestoken hand
Onze biechtviering of verzoeningsviering de
zaterdagavond vóór Pasen is de uitgestoken
hand van Jezus Christus terwijl Hij zegt:
"Kom en ik ontsla u van uw zonden".

GOD, WEES MIJ
ZONDAAR GENADIG

Opendeurdagen bij
tuincentrum Au Petit Jardin
van zaterdag 15 april t.e.m. Paasmaandag 24
april. Er is korting van 10 % op alle artikelen. Voor
de kinderen is er op zondag 16 april van 15 tot 18
uur een clown en goochelaar.
Paasweekend: op zaterdag, zondag en maandag
is er een clown, goochelaar en in de namiddag
een accordeonspeler.
Iedereen welkom! Gilbert, Bea, Wim en Sonja

15 april 2000
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B.G.J.G.
B.G.J.G. Proven nodigt alle schoolgaande kinde-
ren tot het zesde leerjaar uit voor de paaseieren-
raap op Paasmaandag 24 april 2000. Die gaat
door van 10.30 tot 12.00 in het kasteeldomein
't Couthof (ingang hekken langs de Canadaweg).
Laarzen en eventueel regenkledij zijn gewenst. Er
is ook een bar ingericht waar ouders van een
aperitiefje kunnen genieten. De prijs voor leden
bedraagt 50 fr., niet-leden betalen 100 fr.
Inschrijven kan tot vrijdag 14 april 2000 op
school, bij Rita Maes (Eèkhoute 8) en bij Katrien
Herpelinck (Provenplein 26).

B.G.J.G. Kinderoppasdienst
Wanneer je er eens met zijn tweetjes een avond-
je uit wil, kun je steeds een beroep doen op de
kinderoppasdienst van de Bond.
Je hoeft je enkel te wenden tot Katrien Vulsteke-
Tack, tel. 057/30 05 96,

In Amerika
Uit de tien geboden: "Eert uw vader en uw moe-
der en gij zult niet doden;;-
Veel Amerikanen vinden dat de zeden verwilde-
ren. Het verval van traditionele waarden, maar
ook het seksschandaal waarin president Bill
Clinton verwikkeld raakte, hebben velen het
gevoel gegeven dat de Amerikaanse natie op drift
is. Uit een opiniepeiling van vorig jaar bleek dat
74 procent van de Amerikanen voorstander is om
de Tien Geboden een prominente plaats op de
scholen te geven, Vorig jaar hechtte het Huis van
Afgevaardigden zijn goedkeuring aan een wets-
voorstel dat staten toestaat die 10 geboden in
openbare scholen op te hangen.

Tegen Pasen ga ik te biecht en ga ik ook naar
de verzoeningsviering in onze kerk de zater-
dagavond voor Pasen
Als je niet meer persoonlijk te biecht gaat, grijp
dan tenminste naar de verzoeningsviering die telt
als biecht. Sedert 1987 bestaat in Proven die ver-
zoeningsviering en vele mensen, zowel jongeren
als volwassenen wonen ze bij, omdat ze kunnen
aanvaarden, dat ze zinvol is, Moest je, dierbare
mensen niet willen komen, dan zou ik zeggen:
't is niet wel! Michel Ollivier

Een belangrijke repetitie voor de vormelingen
En dit op dinsdag 18 april te 10 uur in onze kerk
voor al de vormelingen in voorbereiding van de
verzoeningsviering en de Paaswake de zaterdag-
avond in onze kerk.
We vragen de ouders de repetitie voor de vorme-
lingen te helpen onthouden: dinsdag 18 april te
10 uur in de kerk.

Een Paasgeschenk
Is al besteld voor al onze kinderen klein en groot
en zal uitgedeeld worden na de verzoeningsvie-
ring op Paaszaterdagavond.
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Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert bvba

Priester van dienst 23 • 29 april 2000
E.H. Vanacker past. Haringe tel. 30 06 09

Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 30 11 89

Geneeskundige zondagdienst
Dokter Doise (22-23 april) tel. 30 03 38
Veearts Busschaert (23 april) tel. 44 53 63

Apotheek Debruyne - Lo
Tandheelkunde tel. 30 01 54

Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschutlere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16

Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58
P.Deschrevel (ook pedicure) tel. 4000 11
G. Busschaert tel. 30 19 30

Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51
Poperinge tel. 33 30 20

Donderdag 20 april - Witte Donderdag
19 u. Dienst van Witte Donderdag en aanbid-

~ ding tot 20 u.

\..0 Vrijdag 21 april - Goede Vrijdag
15 u. Kruisweg

Q 19 u. Dienst van Goede Vrijdag en kruisvere-
ring met bloempje

Zaterdag 22 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biecht (met 2 biechtvaders)
19 u. Verzoeningsviering met H. mis en Paas-

communie

Zondag 23 april - Pasen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille

Demolder Ida

Maandag 24 april - Paasmaandag
10 u. Gez. jaarmis v. Sylvain Lefebvre en overl.

familie

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

Woensdag 26 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. V.d. grot, dank

Donderdag 27 april
8 u. H. mis v. overl. familie

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

Zaterdag 29 april
17 u. Gez. mis v. Gerard Lanoyen echtg. v.

Godelieve Delbeke vwovrienden en ken-
nissen

Zondag 30 april - Beloken Pasen
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V.André Vandecasteele, echtg.

V. Maria Moeneclaey vwovrienden, ken-
nissen en buren.

In de Heer ontslapen
Michel Rousseeuw, wedn. van Marguerite
Duflos en van Yvonne Vanhauwe, overl. te
Proven op zaterdag 15 april 2000, in de leeftijd
van 86 jaar en die op woensdag 19 april 2000
om 10 U. te Proven werd begraven.

Verloren: sleutel
In de Obterrestraat werd een huissleutel aan
een zwart zakje gevonden. Terug te bekomen
op school.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 13 april, 63 deel-
nemers, 7 wonnen 3 partijen: Deraeve G. 416,
Deschrevel M. 334, Camerlynck A. 299,
Loones M. 257, Snauwaert B. 247,
Vermeersch C. 246, Soenen D. 245. Volgende
kaarting op donderdag 27 april.

Het mooiste Pàasgeschenk
is vergiffenis krijgen
en vergiffenis geven.

Wat is er te doen in de Goede Week?
1) Aanstaande zaterdag, dus Paaszater-

dag is er geen avondmis te 17 U. Elders
zijn er ook geen voorafgaande avondmis-
sen. Te Proven is de verzoeningsviering
te 19 u. met H. mis en Paascommunie.
Voor iedereen gemakkelijk.

2) Deze Verzoeningsviering telt als biecht.
3) In de Goede Week en na Pasen wordt

de H. Communie thuis gedragen naar
zieken en bejaarden.

4) De Vormelingen helper mee aan de
verzoeningsviering op :Jaaszaterdag-
avond te 19 U.

5) De tweede omhaling voor Broederlijk
Delen gebeurt in de kerk 's avonds op
Paaszaterdag te 19 u. en in al de mis-
sen op Pasen zelf. Daarvoor zult u tij-
dens de Goede Week omslagen in uw
brievenbus ontvangen.
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Omdat ik de kinderen graag zie
Geef ik graag aan ieder kleutertje en aan ieder
kind van de lagere afdeling, vanwaar ze ook
zijn, een mooi paasgeschenk. Dit zal gebeuren
na de verzoeningsviering op Paaszaterdag en
na de missen op Pasen. Michel Ollivier

DeVeertigdaagse vasten is zo goed als voorbij
Ik stel mij de vraag: heb ik mij iets kunnen ont-
zeggen? 't Is schamel geweest. Ik kan mij aan
tafel moeilijk iets ontzeggen. Hoe is het moge-
lijk, wetende dat er zoveel mensenkinderen
zijn die geen eten hebben.
Om toch enigszins te herstellen: zou ik mij niet
beter een boete opleggen en betalen aan
"Broederlijk Delen" ? Deze keer geen over-
schotje, maar serieus.

Om te onthouden
U krijgt tijdens de Goede Week één
omslag per gezin in uw bus voor
"Broederlijk Delen". Breng deze met uw gift
mee naar de kerk voor de omhaling. Of
steek uw bijdrage in een gewone omslag
van thuis.

De tien geboden van God
kennen we die nog?
1) Bovenal bemint één God.
2) Zweert niet ijdel, vloek noch spot.
3) Heilig steeds de dag des Heren.
4) Vader, moeder zult gij eren.
5) Doodt niet, geeft geen ergernis.
6) Doe nooit wat onkuisheid is.
7) Vlucht het stelen en 't bedriegen.
8) Ook de achterklap en 't liegen.
9) Wees steeds kuis in uw gemoed.
10) En begeer nooit iemands goed.
In voor bereiding van onze verzoeningsvie-
ring op Paaszaterdagavond, kunnen we dit
bij onszelf even overwegen.

Zalig Paasfeest
1 % hulp is meer

dan 100 % medelijden



PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

Verantw.uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91 Eerwaarde Heer Maurits Maes, gewezen
Drukkerij Schoonaert bvba pastoor van Krombeke en mijn vriend.
Priester van dienst 30 april' 6 mei 2000 Over mijn vriend Maurits Maes wil ik graag een
E.H. Lamote past. Roesbrugge tel. 30 03 74 artikeltje schrijven in "Ons Parochieblad

Proven".Wie kan hem immers beter de gepas-
Kerkbediende André Bouw - Brion A. te hulde brengen dan de pastoor van Proven?
Alexisplein 13 tel. 30 11 89 Wij zijn immers altijd buren geweest en vooral
Geneeskundige zondagsdienst omdat wij altijd goede vrienden geweest zijn,
Dokter Melis (29-30 april) tel. 38 87 55 wat zeg ik beste vrienden.
Dokter Goudeseune (1 mei) tel. 40 01 92 Zo waren we gekend in onze conferentie, in de
Veearts Vulsteke (30 april) tel. 33 41 17 dekenij Poperinge en in onze beide parochies
Apotheek Vanacker - Leisele Proven-Krombeke. Er waren zelfs mensen die
Tandheelkunde tel. 30 01 54 vertelden: "Zie eens hoe dat die twee elkaar

graag mogen, als twee zielen in een zak". Dit
Verpleegkunde werd immers ook gezegd van de eerste chris-
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63 tenen : "Ziet eens hoe dat ze elkander bemin-
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31 nen".Op die manier Maurits, ge hoort mij zeker
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16 wel, zijn wij samen op onze parochies de
Kinesitherapie levende homilie geweest van de vriendschap,
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58 van de overeenkomst, van de vrede, het stak Bokado 5 jaar jong! Vier met ons mee!
P.Deschrevel (ook pedicure) tel. 40 00 11 waarlijk de ogen uit. Tot en met het weekend van 1 mei hebben we
G. Busschaert tel. 30 19 30 Pas op, Maurits Maes is altijd een knappe stu- het genot u een glaasje aan te bieden om deze
Brandweer dent geweest, een geleerde man, niet te verjaardag te vieren. Tijdens deze dagen zul-

----1Pflrr oven--asM-fr4??-22-S'''5...•5i-11---------nornr rdersctratterr. PasloorMae"S>'Vas-eeniatinist; ------1en-de-g~rdan-e-aai1kope1ldubb-e1opLfe klan-
Poperinge tel. 33 30 20 hij kon vlot Latijn spreken en schrijven. Vroeger tenkaart worden aangebracht en is er een kor-

nodigde hij de priesters van zijn conferentie uit ting van -10 % op de tuinbeelden. U hebt
Zaterdag 29 april met een kaart volgeschreven in het Latijn: tevens de gelegenheid om onze nieuwe col-
17 u. Gez. mis v. Gerard Lanoye, echtg. v. "Carrissime Frater, conferentia theotogica feria lectie voor Moederdag en Communie te

Godelieve Delbeke, vwo vrienden en tertia fara undecima cum dimidio apud me, bewonderen. Iedereen welkom! Nadine
kennissen enz, enz, ... In geschiedenis en kerkgeschie-

Zondag 30 april - Beloken Pasen denis was hij een primus. En vooral op het vlak
8 U. Gez. mis V.d.Parochianen van de kerkfabrieken en alles wat er mee
10 U. Gez. mis V.André Vandecasteete, echtg. gepaard ging, was hij meesterlijk, een magis-

V.Maria Moeneclaey vwovrienden, ken- ter. Maurits wist alles over rekeningen en
nissen en buren begrotingen, over gewijzigde begrotingen, over

Maandag 1 mei trimesteriële staten, over verdisconteringen,
8 U. H. mis t.e.v. O.LV V.d.grot over kerkgebouwen, kerktorens en klokken,
Dinsdag 2 mei zelfs over uitgebalanceerde klepels. Zelfs in
8 H . tOL V d t (A H) stad Poperinge, in het schepencollege en hetU. . mrs .e.v. . .. V.. gro . .

secretariaat keek men op naar pastoor Maes.
Woensdag 3 mei Na al die lof, kunt u mij de vraag stellen. "Had
8 U. H. mis V.overl. zoon (Fr.) Maurits Maes dan geen fouten en gebreken ?"
Donderdag 4 mei Ik zal daar juist maar voorzichtig op antwoor-
8 U. H. mis t.e.v.O.LV V.d.grot (B. B.) den. Ja, mijn vriend Maurits had zijn gebreken,
Vrijdag 5 mei maar ze kwamen zo aangenaam over. Maurits
8 U. H. mis t.e.v. O.LV V.d.grot (gev.) kon zijn fouten en gebreken niet verstoppen.
Zaterdag 6 mei Altijd verscheen hij voor ons open en eerlijk,
17 U. Gez. jaarmis V.Camiet Boury - Butteel als een boek die openligt. Men zag onmiddel-

Maria en overl. familie lijk zijn goede eigenschappen, maar ook zijn
Zondag 7 mei kleine menselijke fouten. Dat heb ik altijd bij
8 U. Gez. mis V.d.Parochianen mijn vriend Maurits Maes bewonderd.
10 U. 2de Gez. zeswekenmis V. Roger Top, Maurits Maes, een priester van de oude stem-

wedn. van Flora Vandenbussche. pel, maar een priester van karaat en een scho-
ne priester, trouw in zijn priesterwerk waar hij
ook gestaan heeft. Een man Gods, een mens
van gebed, eucharistie en predicatie. Niet te
stuiten. Ik zou zelfs durven zeggen: moest
Jezus Christus niet verrezen zijn, dan nog zou
Maurits Maes altijd voortdoen, hij zou voort
preken en rondgaan voor St.-Pieterspenning
en andere confreries en godvruchtige genoot-
schappen. Niemand zou hem kunnen tegen-

In de Heer ontslapen
E.H. Maurits Maes, gewezen pastoor van
Krombeke, overleden in Home Vrijzicht te
Elverdinge op 18 april 2000, in de leeftijd van
86 jaar en die op dinsdag 25 april 2000 om
10.30 U. in de St-Blasiuskerk te Krombeke
werd begraven.
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houden: Sacerdos in aeternum.
Ik wil nog één iets zeggen: als Maurits zal aan-
gekomen zijn in de hemel, dan zal er daar een
daverend applaus geweest zijn. Maurits, ik zie
u graag. Pastoor van Proven

Michel OIIivier

Opbrengst voor Broederlijk Delen te Proven.
De volledige opbrengst van beide omhalingen
heeft de zeer mooie som opgebracht van
83.600 fr. Dank aan alle gevers en aan de
mensen die rondgingen.

Fiets gevonden
Langs de Terenburgseweg in de gracht werd
een blauw-zwarte herenfiets van het merk
Victory gevonden. De eigenaar kan zich wen-
den naar het politiebureel te Poperinge.

KAV Proven fietst _
• Vanaf dinsdag 2 mei starten we opnieuw met
onze wekelijkse fietstochten. We vertrekken
stipt om 19.30 U. op het Provenplein. Eerste
trip gaat zoals gewoonlijk naar de Paters.
Voor de verzekering betaalt elk lid 20 fr., niet-
leden 50 fr. Tot dan.

• Op woensdag 10 mei is er een ontmoetings-
feest bij Gilberte om 19.30 U. Bij een ver-
kwikkend glaasje spelen we een verrassing-
spel en is er een gezellig samenzijn. Niet te
missen ! Schrijf in bij Gilberte vóór 8 mei.
Hartelijk welkom! Het KAV bestuur

TSC Proven nodigt uit en roept op
• Op vrijdag 5 mei 2000 vindt de jaarlijkse
feestmaaltijd van TSC Proven plaats in 't
Gasthof Het Rozenhof voor de democrati-
sche prijs van 1.000 fr. Naast bestuur, spe-
lers en ouders van jeugdspelers zijn ook alle
supporters en TSC-sympathisanten uitgeno-
digd. Inschrijven tegen uiterlijk 1 mei a.s. aan
secretaris Bernard Aernout of in het lokaal.

• Voor het seizoen 2000 - 2001 is TSC Proven
op zoek naar jeugdtrainers en jeugdbegelei-
ders vooral voor duiveltjes en preminiemen
(6 tot 10-jarigen). Wie hiervoor geïnteres-
seerd is, kan telefonisch contact opnemen
met secretaris Bernard Aernout op het num-
mer 057/30 1208.







PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert bvba

Priester van dienst 21 • 27 mei 2000
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30 02 74
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 30 11 89

Geneeskundige zondagsdienst
DokterVandenberghe (20-21 mei) tel. 30 06 37
Veearts Vulsteke (21 mei) tel. 33 41 17

Apotheek Deman - Roesbrugge
Tandheelkunde tel. 30 01 54

Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16

Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 40 00 11
G. Busschaert tel. 30 19 30
Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51
Poperinge tel. 33 30 20

Zaterdag 20 meiN 17 u. Gez. mis v. Germain Goudenhooft, vwo
lo vrienden en kennissen

Zondag 21 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hilaire Hardeman, echtg.

v. Jeanne Brysbaert
Maandag 22 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot, genezing
Dinsdag 23 mei
8 u. H. mis v. overl. vader (AA)
Woensdag 24 mei
8 u. H. mis om gunstig weer v.d. vruchten der aarde
Donderdag 25 mei
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (G.B.)
Vrijdag 26 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 mei
17 u. Gez. jaarmis v. André Degraeve-Devos

Rachel en overl. zoon Raphael Degraeve
Zondag 28 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis ter gelegenheid v.d. bijeen-

komst van de 70-jarigen.

Tot kind Gods gedoopt
Leonie Lobeau, d.v. Kristof en Saskia Dewulf
(iuftr. Saskia van onze school), St. Sixtusstraat
29, Poperinge.

Aandacht! Aandacht!
De 70-jarigen vieren feest. We nodigen u vrien-
delijk uit op zondag 28 mei om 10 u. voor een

dankmis, gevolgd door een maaltijd in
Feestzaal "St. Elooi" te Proven.

Eerste Communie 2000 te Proven
Op Onze-Heer-Hemelvaart 1 juni om 10.30 u.
Hier volgen de namen van onze Eerste
Communicanten:
1. Debeer Fien

d.v. Rik en Ingrid Deweerdt
Couthoflaan 25, Proven

2. Debeer Jens
z.v. Luc en Carine Notebaert
Couthoflaan 17, Proven

3. Deblock Jana
d.v. Jan en Kathleen Demonie
Switspapendreef 3, Proven

4. Micke Decaesteker
z.v. Danny en Kristel Parmentier
Provenplein 12, Proven

5. Deleu Nathalie
d.v. Dino en Co rine Hauspie
Eekhoute 15, Proven

6. Deroo Charlîen
d.v. Carlo en Conny Polley
Mazemanlaan 31, Proven

7. Durant Shana
d.v. Wim en Peggy Polley
Terenburgseweg 7, Proven

8. Lahoutte Cait
d.v. Jurgen en Els MorIion
Blekerijweg 100, Proven

9. Metzger Lise
z.v. Jean-Luc en Bernadelte Vandenbroucke
Eekhoute 50, Proven

10. Neuville Charlotte
d.v. Pat riek en Nancy Notredame
Provenplein 57, Proven

11. Overbergh Tom
z.v. Geert en Liliane Defever
Eekhoute 97, Proven

12. Pannekoecke Jacintha
d.v. Marc en Jannick Verbrigghe
Kerselaardreef 1A, Poperinge

13. Questroy Melissa
d.v. André en Brigitte Vankemmel
Obterrestraat 32, Proven

14. Vaneeckhoutte Anneleen
d.v. Geert en Marleen Baes,
Poperingestraat 49, Westouter

15. Verhaeghe Nele
d.v. Pol en Marleen Clare iout
Terenburgseweg 15, PrO\ sn

K.V.L.V. en Landelijke Gilde
Op vrijdag 26 mei om 20.30 u. gaat de jaarlijke
meibedevaart door in de kapel van de Sint-
Sixtusabdij. Na de misviering is er kaarsjespro-
cessie naar de grot. Iedereen wordt er met het
ganse gezin verwacht.
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K.V.L.V.
Maandag 22 mei om 20 u. bestuursvergadering
bij de voorzitster voor het opstellen van het
jaarprogramma.

Vrijdag 9 juni - Dropping K.A.V.
Traditioneel vindt op de vrijdag voor
Sinksenkermis de dropping van KAV. plaats.
We vertrekken om 20.30 u. geblinddoekt bij
Gilberte Dever en moeten dan te voet de weg
naar Proven terugvinden. Daar wacht ons een
lekkere kom soep. Deelname in de kosten: 150
fr. voor de leden, 300 fr. voor niet-leden. Schrijf
vóór 1 juni in bij Gilberte!

Plechtige Communie met H. Vormsel
Op zondag 4 juni om 9 u. heeft de Plechtige
Communie plaats. De vormheer is Z.E.H.
Germain Deluycker, hoofdinspecteur van het
vrij onderwijs.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van...deJ<aarting..van 11 mei:..63...deelne-
mers, 8 wonnen 3 partijen: Nouwynck N. 350,
Vanhoucke M. 329, Dever D. 313, Demolder M.
301, Derhille P. 274, Ruyssen A. 267, Loones
M. 227, Veniere M. 185. Volgende kaarting op
donderdag 25 mei.

Ons Parochieblad Proven
Ons parochieblad valt in de smaak, bevat korte
nieuwsberichten, moet niet langer zijn, wordt
aanvaard en komt binnen in alle gezinnen van
Proven. 't Is nog nooit gebeurd dat iemand het
Parochieblad heeft opgezegd. Ieder die erop
geabonneerd is, blijft dat.
De Provenaars weten als ze berichtjes willen
inzetten, dat deze altijd welkom zijn. 't Is ook
altijd gratis. Dat gebeurt niet in andere kranten.
Maak dat uw berichtjes altijd binnen zijn in de
bus van de pastorie de maandagavond, dan
kan ik ze rangschikken om ze de dinsdagvoor-
middag naar de drukkerij te brengen.
Ikzelf besteed veel aandacht aan ons klein
maar degelijk parochieblad. Dank voor uw
medewerking. Michel OIIivier, pastoor

Woord van Jezus Christus
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
"Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.
Oordeelt niet,
dan zult ge niet geoordeeld worden.
Veroordeelt niet,
dan zult ge niet veroordeeld worden.
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.





















PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

Verantw.uitg. Pastoor Proven tel. 30 03 91
Drukkerij Schoonaert bvba

Priester van dienst 13 • 19 aug. 2000
E.H. Lamote past. Roesbrugge tel. 30 03 74
Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 30 11 89
Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057-30 01 49
Veearts Busschaert (13 aug.) tel. 44 53 63
Veearts Vandenberghe (15 aug.) tel. 38 81 60
Apotheek Dubaere (13 aug.) - Reninge
ApotheekVandewalie (15 aug.) - Oostvleteren
Tandheelkunde tel. 30 01 54
Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 33 31 16
Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 33 85 85 of 30 07 58
P.Deschrevel lQok pedicure) tel. 40 00 11
G. Busschaert tel. 30 19 30
Brandweer
Proven GSM 0477 22 55 51
Poperinge tel. 33 30 20

Zaterdag 12 augustus
17 u. Gez. mis v. André Pareyn, echtg. v.

Hedwige Viane vwozijn groep vrienden

Zondag 13 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. rechthebbende overledenen

vwode kerkfabriek

Maandag 14 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot, dank (B.)
(geen avondmis)

Dinsdag 15 augustus - O.L.V. Hemelvaart
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton-Baert

Martha, echtgenote van Henri Nollet
10 u. Gez. mis v.d. Parochianen en van de zie-

ken

Woensdag 16 augustus
8 u. H. mis v. overl. ouders (M.M.)

Donderdag 17 augustus
8 u. H. mis v. overl. ouders (M.M.)

Vrijdag 18 augustus
8 u. H. mis t.e.v.O.LV v.d. grot (gev.)

Zaterdag 19 augustus
17 u. Gez. jaarmis v.Oscar Busschaert, echtg.

van Irma Monkerhey

Zondag 20 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. Roger Top, echtg.

van Flora Vandenbussche

Geboorte
Mana Froyman, d.v. Mathieu en Nathalie
Top, Blasiusstraat 60 te Krombeke.

Tot kinds Gods gedoopt
Thomas Carpentier, z.v. Marnix en Nadine
Desot, Blokstraat 20 te Watou.

Even uw aandacht
Voor wat de wachtdienst Geneesheren
betreft, mag men in 't weekend voortaan
maar één nummer meer bellen, namelijk het
centraal nummer: 057-30 01 49. Op gewone
werkdagen kan je je huisdokter op zijn num-
mer opbellen. Hier volgen nu voor de regio
Beveren a.d. Ijzer, Haringe, Krombeke,
Oostvleteren, Proven, Stavele, Roesbrugge,
Watou, West-vleteren en Woesten de tele-
foonnummers van de geneesheren:
1) Or.BalH.· Proven 057·300072
2) Dr.DoiseB.. Roesbrugge 057·3003 38
3) Dr.GoudeseuneM.. Oostvleteren057-400192
4) Dr.MelisE.. Watou 057·388755
5) Dr.NeuvilleH.· Roesbrugge 057-300338
6) Dr.ProvoostW.·Oostvleteren 057-400020
7) Dr.SelosseD.- Krombeke 057-401560
8) Dr.Cremery- Beveren 057·300637
9) Or.VandercruysseA. - Stavele 057·300647

10) Or.VerhoeveJ. P..Watou 057·388271
11) Or.VuylstekeJ. . Woesten 057-4227 91
12) Dr.VandemaeleH.- Krombeke 057-401560

Wie een berichtgeving of een artikel wil
zetten in "Ons Parochieblad Proven"
moet het volgende in acht nemen:
1) ten laatste de maandagavond indienen in

de bus van de pastorie, Alexisplein 16 te
Proven.

2) De indiener moet zijn persoonlijke naam
bekend maken, ofwel de naam van zijn
vereniging.

Ik moet dus weten van wie het bericht komt,
want de pastoor is de verantwoordelijke uit-
gever. Dank voor uw medewerking.

In Reningelst
Op zaterdag 12 augustus 2000 om 19 u.
gez. mis voor Nico Spennynck. Deze mis
wordt opgeluisterd door de Kon. Harmonie
"De Volksvreugd" van Proven.

B.G.J.G. Proven
Op 27 augustus 2000 gaat B.G.J.G. Proven
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kajakken (zie uitnodiging). De leden die zich
nog willen inschrijven, kunnen dit nog steeds
bij Rita Maes (Eekhoute 8) en bij Katrien
Tack (Roesbruggestraat 6).

Francine
De winkel is gesloten van 15 augustus t.e.m.
3 september.

T.S.C. Proven
Tweedaagse voetbalfeesten
Zaterdag 13 augustus 2000
vanaf 9.00 u. Duiveltjesvoormiddag

(8 ploegen)
12.45 - 18.00 u. 11e Jeugdtornooi

voor prem., min. & knapen
20.00 u. Bonanza-Party 4
Zondag 13 augustus 2000
9.15 u. Reserven - Cappel
vanaf 12.30 u. Grootse barbecue
17.00 u. Bekerwedstrijd senioren

TSC Proven-
KBS Poperinge

vanaf 18.30 u. Grootse barbecue
met afsluitbal

Iedereen van harte welkom !!J

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

Een wijze spreuk
Neem met de doornen
de rozen aan.
Opdat met de doornen
de rozen u niet ontgaan.

Gratis a.u.b.
probeer iedere dag iemand plezier te doen.





















PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 057-300391
Drukkerij Schoonaert bvba

Priester van dienst 22 • 28 okt. 2000
E.H. Ollivier, past. Proven - tel. 057-30 03 91

Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057-30 11 89

Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057-3001 49

VeeartsGoethals (22 okt.) tel. 057-30 02 67

Apotheek Leroy - Watou

Tandheelkunde tel. 057-3001 54

Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 057-300763
Krombeke M. Desschuttere tel. 057-300431
Poperinge W-G Kruis tel. 057-33 31 16

Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 057-3385 85 of 057-30 07 58
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 057-400011
G. Busschaert tel. 057-30 19 30

Brandweer
Proven GSM 0477-22 55 51
Poperinge tel. 057-33 30 20

Zaterdag 21 oktober
17 u. Gez. mis v. Camille Vanthuyne, echtg. v.

Simonne Beudaert, vwo vr., kenn. en
buren

Zondag 22 oktober
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Alice Duflou, wed. V. André

Loonis vwo vrienden en kennissen
Maandag 23 oktober
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, genezing
Dinsdag 24 oktober
8 U. H. mis V. overl. vader (D.D.)
Woensdag 25 oktober
8 U. H. mis V. overl. ouders (V.Th.)
Donderdag 26 oktober
8 U. H. mis V. overl. vader (C.D.)
Vrijdag 27 oktober
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 oktober
17 U. Gez. mis V. André Pareyn, echtg. V.

Hedwige Viane, vwo vr., kenn. en buren
Zondag 29 oktober
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Roger Top, wedn. V. Flora

Vandenbussche, vwo vr., kenn. en buren

Tot kind Gods gedoopt
Kyana Theite, d.v. Kurt en Katrien Bertin,
Hoepelsnijdersstraat 5, Proven.

In de Heer ontslapen
Yvonne Becquart, wed. V. Urbain Savaete,
overl. te Elverdinge op 12 okt. 2000 in de leef-

Ziekenzorg Proven nodigt uit.
Op maandag 23 oktober om 14 U. komt pater
Eric Maes voor Ziekenzorg Proven een mis-
viering verzorgen in zaal Sint-Elooi. Daarna
zal de paterae aanwezigen.;-cv;;;e~rg;-;;aC;;s"'eC;:;-n-o~p;:;-~'-;p"e"'n~tl"'er,fc;;;o;;;n"'cft;ert;;r~pr.roft;v"'e"n'-

enkele verhalen over zijn boeiend leven en De pastoor van Proven kan niet mooi zingen
werk in de missies. We sluiten af met een en is ook geen muzikant. Maar wie zondag
gezellige koffietafel. Dit alles wordt je gratis laatst 15 oktober het concert van "De
aangeboden door Ziekenzorg. Je kunt het Volksvreugd" heeft bijgewoond, zal met de
werk van E.P. Maes wel steunen met een vrije meeste voldoening gesmaakt hebben van de
bijdrage. Eric vertrekt begin november immers magnifieke stukken die gespeeld werden,
terug naar Con go. Wil verwittigen als je erbij zowel door het jeugdmuziek als van de
wil zijn door je naam op te geven bij Gerard Koninklijke Harmonie. In elk geval getuigt uw
Ryon (tel. 057-30 04 43), Rogette Devos (tel. grote aanwezigheid van hoge waardering voor
057-30 06 20) of Maria Desomer (tel. 057-30 onze muziekmaatschappij. We mogen er fier
06 44). Meld ons ook indien je niet over ver- op zijn.
voer beschikt om het nodige te kunnen doen.

tijd van 79 j. en die op woensdag 28 oktober
om 11.15 U. op het kerkhof te Proven werd
begraven.

Zaterdag 21 en zondag 22 oktober
In al de missen van dit weekend zal pater Eric
Maes, onze missionaris, een woordje zeggen
over de missies en ook de omhaling doen voor
het algemeen missiewerk. Dank bij voorbaat.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 12 oktober. 72
deelnemers, 6 wonnen 3 partijen: Delerue R.
303, Deschrevel M.286, Depuydt Y. 278,
Declunder M. 265, Knockaert M. 254, Scharre
C. 207. Volgende kaarting op VRIJDAG 27
oktober.

Vogelpikclub "De Bascule"
Maandelijkse smijting op zat. 21 oktober
Koningssmijting op zat. 28 oktober
Maaltijd op vrij. 8 december.

Ann Boeraeve
Ann Boeraeve wil langs deze weg iedereen
bedanken die een financieel steuntje gaf op de
diavoorstelling van KVLV. Dankzij deze gift
kunnen een aantal Oegandese kinderen een
jaar naar school. Bedankt!

Elektro Cossey
Vanaf 17 oktober is er een supervoordelige
promotie van Mobistar. 40 minuten in begre-
pen beltijd, gedurende maar liefst 2 jaar, voor
slechts 450 BF per maand. Tot en met 16
november kunt u zich abonneren op deze
goedkope formule voor wie weinig belt en toch
overal mobiel wil zijn. De niet opgebruikte
minuten worden overgebracht naar de volgen-
de maand en dit zonder tijdslimiet. Bovendien
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zijn er terug laaggeprijsde GSM-toestellen
voor ieders beurs in stock. Niet te vergeten: u
kunt zich maar een maand inschrijven op deze
promotie. Kom dus tijdig!

Eekhoute Proven
Op zaterdag 28 en zondag 29 oktober wordt
de jaarlijkse krokettenkaarting gehouden in
zaal Sint-Elooi,

B.G.J.G.
- Op zondag 22 oktober organiseert B.G.J.G.
West-Vlaanderen een provinciale wandel-
dag. Alle gezinnen die lid zijn van B.G.J.G.
worden uitgenodigd om deel te nemen aan
die wandeling. Gratis deelname op vertoon
van de lidkaart. We spreken af om 14 U. aan
de Dries te Kemmel. Laarzen en verrekijker
kunnen bruikbaar zijn.

- Aanvraag voor nieuwe spoorkaarten : zich
wenden tot Rita Maes, Eekhoute 8.

De abonnees van "Ons Parochieblad
Proven" worden gevraagd hun bijdrage te
storten of te steken in de bus van de pas-
torie. De prijs blijft 300 fr. maar vergeet niet
een steuntje bovenop te geven. Dat is wel
nodig.

Het zijn de volgende:
leper (5)
Lendelede (1)
Wingene (1)
Kortrijk (1)
Bissegem (1)
Watou (3)
Krombeke (10)
Nieuwkerke (1)

Elverdinqe (1)
Beselare (1)
Maarke-Kerken (1)
Poperinge (21)
Reningelst (1)
Vleteren (2)
Roesbrugge (11).

Graag storten op rek. 000-0523888-88
van E.H. Michel Ollivier,
Alexisplein 16, Proven.
Indien er zijn die reeds betaald hebben,
dan is het voldaan. Dank U.







PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 057-30 03 91
Drukkerij Schoonaert bvba

Priester van dienst 12 • 18 nov. 2000
E.H. Ollivier past. Proven tel. 057-30 03 91

Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057-30 11 89

Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057-30 01 49
Veearts Vulsteke (11 nov.) tel. 057-33 41 17
Veearts Busschaert (12 nov.) tel. 057-44 53 63

Apotheek Deman - Roesbrugge
Tandheelkunde tel. 057-30 01 54

Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 057-30 07 63
Krombeke M. Desschutlere tel. 057-30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 057-3331 16

Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 057-33 85 85 of 057-30 07 58

GSM 0478-99 2313
P.Deschrevel(ookJllilicure) tel. 057-40 001 L
G. Busschaert tel. 057-301930
Brandweer
Proven GSM 0477-22 55 51
Poperinge tel. 057-33 30 20

Zaterdag 11 november
10 u. Dienst v. overl. oudstrijders V.d.2 W.O.-en
17 u. Gez. mis v. Maria Pacco, wed. v. Maurice

Deprey vwovrienden, kennissen en buren
Zondag 12 november
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez jaarmis V. Prosper Dewaele-Sohier

Madeleine
Maandag 13 november
8 U. H. mis t.e.v. O.LV V.d. grot, genezing
10.30 U. PI. begrafenis van Germain Gheldof,

echtg. van Agnes Devos
Dinsdag 14 november
8 U. H. mis V.overl. ouders en broers (M.R.)

Woensdag 15 november
8 U. H. mis V.overl. echtg. en vader (M.M.)

Donderdag 16 november
8 U. H. mis t.e.v. O.LV V.d. grot, bijz. int. (W.)

Vrijdag 17 november
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

Zaterdag 18 november
17 U. Gez. mis V. Gerard Lanoye, echtg. van

Godelieve Delbeke, vwo vrienden, ken-
nissen en buren

Zondag 19 november
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Roger Top, wedn. V. Flora

Vandenbussche vwode Kerkfabriek.

In de Heer ontslapen
Paul Degruyter, echtgenoot van Cari Depoorter,

overleden te Poperinge op maandag 6 novem-
ber, in de leeftijd van 57 j. en die op zaterdag 11
november om 11.30 U. te Poperinge in de
O.L.Vrouwkerk wordt begraven.

In de Heer ontslapen
Germain Gheldof, echtg. V. Agnes Devos,
overl. te Proven op dinsdag 7 november in de
leeftijd van 77 j. en die op maandag 13 novem-
ber om 10.30 U. te Proven wordt begraven.

K.B. Gepensioneerden
Op vrijdag 17 november om 14.30 U. in de
Maekeblydezaal te Poperinge jaarlijks herfst-
feest voor alle gepensioneerden van Groot-
Poperinge met tombola, koffie en ontspanning.
Inkom: 50 fr. Koffie en koeken gratis.

Actie 11.11.11
Op zaterdag 11 november komen vrijwilligers
u wenskaarten, potloodsetjes en theelichtjes
aanbieden ten voordele van 11.11 .11. Uw bij-
~e~aHtTt!e-eefSte-plaats--ftaar--eefl--ze

vuldig gekozen project in de Derde Wereld.
Armoede is vaak te wijten aan een gebrek aan
kennis. Daarom staat vorming centraal in de
11.11.11.-projecten. Zo kunnen de mensen ter
plaatse zelf hun problemen oplossen.
Adecom in Congo, bijvoorbeeld. Adecom
bracht in 1990 de vrouwen van volkswijk 13
samen. Ze bouwden een indrukwekkend pro-
ject uit: beroepsopleiding voor meisjes,
gezondheidscentrum, kinderopvang, leen- en
spaarbank voor vrouwen, landbouwcoöpera-
tie, avond- en dagschool voor analfabete vrou-
wen, bijscholing voor vrouwen die zelfstandig
willen beginnen ...
Door 11.11.11. te steunen geeft u dus meer
dan geld. U geeft duizenden kinderen, vrou-
wen en mannen kansen op een beter leven.
Wie de verkopers mist, of meer wil geven kan
storten op rekeningnummer 523-0400774-45
van 11.11.11.-Poperinge. Giften vanaf 1.000 fr.
zijn fiscaal aftrekbaar.
Jij vecht mee tegen onrecht!

KBC Bank
Het KBC-bankkantoor zal gesloten zijn vanaf
zaterdag 11 t.e.m. maandag 13 november.

K.V.l.V.
Alle leden worden uitgenodigd op de kookles
"gewicht- en caloriearm koken" die doorgaat op
donderdag 9 november om 13.30 U. in de
Croone. Gelieve uw proefgerief mee te brengen.

BGJG Proven
Op zondag 19 november houdt BGJG Proven
een feestvergadering in 't Rozenhof. Inschrij-
ven kan tot 12 november bij Katrien Herpe-
linck, Provenplein 26 en Rita Maes, Eekhoute 8.
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Problemen met alcohol?
Tijdens de week van het alcoholisme, van 14
tot 21 november, wordt er in de media extra
aandacht besteed aan dit probleem. Iedereen
krijgt wel eens met alcohol te maken, velen
zelfs geregeld. Sommigen raken er aan ver-
slaafd. Dat kan bij man of vrouw, jong of oud.
De gezinsleden lijden machteloos mee.
Herstel is mogelijk als de wil daartoe aanwezig
is en de bereidheid tot medewerking.
Naast de vaak noodzakelijke medische hulp is
er ook AA. AA staat voor "Anonieme
Alcoholisten", zeg maar mensen met een
drankprobleem die elkaars naam naar buiten-
uit beschermen. Wekelijks komen ze samen en
delen hun ervaringen, hun kracht en hun hoop
om nuchter te worden en te blijven.
Vrijblijvend inlichtingen: postbus 58, 8560
Moorsele of telefonisch op 056-41 66 19.

Bibliotheek
De bibliotheek zal gesloten zijn op woensdag
15 november.

Mosselsouper Harmonie De Volksvreugd
Mosselfestijn op zaterdag 11 november in zaal
't Rozenhof te Proven vanaf 18.00 U.Wie geen
mosselen lust, krijgt de keus uit vol-au-vent of
steak. Inschrijven vooraf bij de leden muzikan-
ten is interessant voor de plaatsvoorziening.
Volwassenen betalen 450 fr. voor zowel de
mosselen, de vol-au-vent als de steak.
Kinderporties: 200 fr.

Loop je fit
Na het grote succes van de vorige editie, orga-
niseert KAV Proven opnieuw de loopcursus
"Loop je fit" i.S.m. Bloso. Bedoeling is om na
ongeveer 10 lessen een afstand van 5 km te
kunnen lopen. Absolute beginners, evenals
gevorderden zijn van harte uitgenodigd, elke
maandagavond vanaf 20 november om 19.30 U.

op het Provense voetbalterrein in de Roes-
bruggestraat. Lesgeefster: Griet Busschaert.
Inschrijven kan bij Ca rine Boone (tel. 057-3011
55) of bij uw kernlid. Leden betalen 800 fr., niet-
leden 1600 fr. voor 16 lessen, te voldoen bij
inschrijving of op de eerste les.

Sint-Maarten komt naar Proven
Op vrijdag 10 november. Vertrek om 18.00 U.

aan 't Rozenhof naar De Croone.

Bart Blanckaert
De jaarlijkse kippenbillenkaarting ten voordele
van 1ste jaarsnieuweling Bart Blanckaert gaat
door op vrijdag 17 en zaterdag 18 november
vanaf 18 U. en op zondag namiddag vanaf 15 U.

De inleg bedraagt 40 fr. of 3 voor 100 fr. De
winnaars ontvangen elk 2 kippenbillen. Maat
naar keuze. Iedereen is hartelijk welkom.









PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

Verantw. uitg. Pastoor Proven tel. 057-30 03 91
Drukkerij Schoonaert bvba

Priester van dienst 10 • 16 dec. 2000
E.H. Vanacker past. Haringe tel. 057-30 06 09

Kerkbediende André Bouw - Brion A.
Alexisplein 13 tel. 057-30 11 89

Wachtdienst Geneesheren
Centraal nummer: tel. 057-30 01 49

Veearts Goethals (10 dec.) tel. 057-30 02 67

Apotheek Regheere - Proven

Tandheelkunde tel. 057-30 01 54

Verpleegkunde
Proven Heidi Dewippe tel. 057-30 07 63
Krombeke M. Desschuttere tel. 057-30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 057-33 31 16

Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 057-33 85 85 of 057-30 07 58

GSM 0478-99 23 13
P Deschrevel (ook pedicure) tel. 057-40 00 11
G. Busschaert tel. 057-301930

K.B.-Gepensioneerden
Beste leden, straks is het opnieuw Kerstmis.
We vieren dit mooi feest met u op dinsdag 12
december om 13.30 u. in de zaal Sint Elooi.
We beginnen met een korte bezinning, ont-
spanning en voor elke aanwezige een kerstge-
schenk. We eindigen de namiddag met koffie
en een lekker stuk taart. De inkom voor ons
kerstfeest bedraagt 100 fr. Het bestuur

K.V.L.V.
- Alle leden worden uitgenodigd naar het
kerstfeest dat doorgaat op 12 december om
19.30 u. in St. Elooi. Het wordt een gezellige
avond met sfeervolle muziek, animatie en
ontspanning. Tot dan.

- Op 10 en 24 januari, 7 en 21 februari en 7
maart telkens om 13.15 u. gaat er in het O.C.
te Roesbrugge een cursus "Open naaitech-
nieken" door. Prijs 1100 fr., boek, stof en
benodigdheden inbegrepen. Schaar, lat, don-
ker naaigaren meebrengen. Zich inschrijven

Brandweer
Proven GSM 0477-22 55 51
Poperinge tel. 057-33 30 20

Zaterdag 9 december
17 u. Gez. mis v. rechthebbende overl. vwo

Kerkfabriek

Zondag 10 december - 2' zondag V.d. Advent
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis V.d. leden en overl. leden van

het Vrijwillig Brandweerkorps Proven ter
gelegenheid v. St. Barbara

Maandag 11 december
8 u. H. mis t.e.v. O.LV V.d. grot

Dinsdag 12 december
8 u. H. mis v. overl. ouders (D.)

Woensdag 13 december
8 u. H. mis t.e.v. St.. Antonius (A.D.)

Donderdag 14 december
8 u. H. mis t.e.v. 0.L.v. V.d. grot, genezing (w.)

Vrijdag 15 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

Zaterdag 16 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg. v.

Christiane Leys

Zondag 17 december
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Nancy Vandenbroucke,

d.v. Jozef en Annie Vanhulle.

In de Heer ontslapen
Gery Laseure, echtg. v. Alice Dequidt, overl. te
Poperinge op maandag 4 december 2000 in de
leeftijd van 87 j. en die op zaterdag 9 december
2000 om 10 u. te Proven wordt begraven.

vóór 15 december bij Agnes Dehaene, tel.
057-300329.

K.V.L.V.-Agra
"Dierenwelzijn ethisch bekeken" door Mevr.
Agnes Sys op dinsdag 12 december om
13.30 u. in "De Kring" te Poperinge.

Oproep
Pw.A.-poetsvrouw zoekt plaats in Proven om
3 uren of meer per week te werken. Tel. 057-30
1965.

Brandweer Proven
Leden Brandweer Proven
Luitenant-Postoverste Vermeulen Hugo
Luitenant-Geneesheer Bal Hubert
Adjudant Lemahieu Marnix
Adjudant Top Pieter
Eerste Sergeant Top Wim
Korporaal Vandromme Marnix

Van beveren Bart
Brandwacht Ryckeboer Eduard,
Regheere Geert, Desmyter Wout, Devooght
Wim, Devos Eric, Devos Dirk, Leeuwerck Yves,
Pannekoecke Luc, Vanbeselare Kris, Devos
Hugo, Sticker Hendriek, Dekervel Bart, Devos
Rik, Lelieur Bart, Vanderhaeghe Henk,
Roelstraete Dina, Demeester Adinda,
Devooght Martine
Leden Ere-Brandweer Proven
Luitenant Top Ivan
10 Sergeant Majoor Ryon Gerard
10 Sergeant Declerck Frans
Sergeant Dever Denis

Lemahieu André

9 december 2000
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Korporaal

Berquin Jacques
Devos Elie
Devos Martin
Verbrigghe Lucien
Vandromme Gerard
Cossey Marcel
Vandebussche Joseph
Top PierreBrandwacht

Abonnees Ons Parochieblad van bui-
ten Proven
Poperinge
- Vandebilcke Rita, St. Sixtusstraat 15
- Ganne Gerard, Elverdingseweg 7
- Vandecasteele Yvan, St. Sixtusstraat 95
- Busschaert Marc, Nijverheidslaan 14
- Quaghebeur-Gunst G., Hondstraat 38
- Dallequin Albert, leperstraat 136
- Mevr. Sergier Maurits, Komstraat 88
- Vanrenterghem Rik, Switch Road
- Paesschezoone Marcel, Switch Road 64
- Mevr. Devos~ Krombekestraat 20
- Monkerhey Frans, St. Sixtusstraat 91
- Vandevelde-Derycke L., Loviestraat 93
- Desmadryl-Lejeune, Vleterstraat 6
- Brysbaert-Hahn M., De Lijster 66
- Dever-Viane, St. Janskruisstraat 13
- Vandromme-Brunfaut J., O.L.Vrouwdreef 40
- Vulsteke-Onraedt J., Ieperseweg 27
- Notebaert - St.-Germain E. Binnenkouter 4
Reningelst
- Verdonck-Vermes R., Kuiperstraat 23
Roesbrugge-Haringe
- Soenen-Dekervel C., Haringestraat 2
- Coene-Bustraen R., Bergenstraat 22
- Desomer Lucienne, Bergenstraat 38
- Huyghe-Gruwez B., Haandekotstraat 38
- Vandenbussche-Syx H., Montefoulstraat 3
- Ryon - Gheysens S., Moenaardestraat 63
- Maes-Rosseel L., Moenaardestraat 68
- Louwaege-Rouseré P, Blokstraat 1
- Leys-Willems L., Haandekotstraat 4
- Recour-Crombez L., Prof. Rubbrechtstraat 70b
- Verstraete Pascal, Wijngaardstraat 1
- Vanthournout-Deswarte F., Dr. Gheysenstraat 1
Moest de een of ander abonnee zijn naam niet
zien staan, wil mij dit laten weten. Dank u.
Michel OIIivier, Alexisplein 16.

Ons Parochieblad Proven
Blijven nog te doen: Provenplein, Eekhoute,
Alexisplein, Gravendreel. Ik zal moeite hebben
om gedaan te krijgen tegen 20 december. Als
er mensen zijn die mij willen tegemoetkomen,
door zelf te storten op rek. nr. 000-0523888-88
of het bedrag in de bus van de pastorie te ste-
ken, zou ik ze zeer dankbaar zijn.








