




PROVEN ONS PAROCHIEBLAD

Kinesitherapie
A. Dekersgieter tel. 057 33 85 85 of 057 30 07 58 Wat dat voorstel betreft vanwege de

GSM 0478 99 2313 parochie Sint-Victor ter gelegenheid van het
P Deschrevel (ook pedicure) tel. 057 40 00 11 afscheid van pastoor Michel Ollivier
G. Busschaert tel. 057 301930 wil ik er het volgende aan toevoegen. 't Is wel
Brandweer juist dat er bij het afscheid van een pastoor van
Proven GSM 0477 22 55 51 zijn parochie een geschenk aangeboden wordt.

_-----.EQparinga tel. 057 33 30 20 Goed, maar ik wil niet dat er vooraf een gelde-
________________ - Iijke inzameling georganiseerd wordt om daar-

mee een cadeau te kopen. Dit moet niet gebeu-
ren.
Maar als er mensen zijn die uit dankbaarheid de
pastoor toch iets willen geven ter gelegenheid
van zijn afscheid, dat ze dan zelf iets in een
omslag steken en het hem persoonlijk overhan-
digen of het in de bus van de pastorie steken. Er
zijn er al een paar die gevraagd hebben of ze
iets kunnen overschrijven op de rekening: rek.
nr.: 000-0523888-88 van E.H.OIIivier Michel,
Alexisplein 16, 8972 Proven.
Let wel, geen verplichting, iedereen is vrij en
handelt naar eigen ingeving.

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

Priester van dienst 19 - 25 jan. 2003
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
VeeartsGoethals (19 jan.) tel. 057 30 0267
Apotheek bij afwezigheid: tel. 0900 10 500
Tandheelkunde tel. 057 30 01 54
Verpleegkunde
Krombeke M. Deschullere tel. 057 30 04 31
Poperinge W-G Kruis tel. 057 33 31 16

Zaterdag 18 januari
17 u. Gez. dankmis ter gelegenheid van het

afscheid van de pastoor van Proven
Michel Ollivier

Zondag 19 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Anna Vanbeveren,

echtgte. van Norbert Debeer

Maandag 20 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank

Dinsdag 21 januari
8 u. H. mis v. over!. moeder (S.S.)

Woensdag 22 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (AA)

Donderdag 23 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.LV v. bijstand (A.D.)

Vrijdag 24 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.LV v.d. grot (gev.)

Zaterdag 25 januari
17 u. Gez. mis v. Annick Butaye, echtgte v.

Johan Brysbaert, vwode Kerkfabriek

Zondag 26 januari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Maria Dejonckheere, echt-

gte. van Rafaël Neuville vwovrienden,
kennissen en buren.

Tot kind Gods gedoopt
Angelina Lanszweert, dochter van Frankyen
Kristien Catel, Eekhoute 64A, Proven.

Een bijzondere uitnodiging
De afscheidnemende pastoor van Proven,
Michel Ollivier, nodigt u allen, mensen van
Proven, op een heel bijzondere wijze uit op de

dankmis op zaterdag aanstaande 18 januari
2003 om 17 U. 's avonds.
Ik hou eraan zelf de homilie te doen en een laat-
ste woordje te zeggen tot de mensen en de kin-
deren die aanwezig zijn. Ik kan u ook al meede-
len dat de deken van Poperinge Jos Gheysens
en E.H. Marcel Vandemaele mij zullen assiste-
ren in die dankmis. Het verheugt mij ook dat de
leerkrachten samen met de kinderen van de
school die dankmis zullen verzorgen, en dat de
Kon. Harmonie "De Volksvreugd" deze mis zal
opluisteren.
Na de dankmis is er voor iedereen receptie in
't Rozenhof.
Welkom, welkom en nog eens welkom.

Michel Ollivier, pastoor

Wensen uit Obterre
Chers Amis de Proven
Nous vous remercions de vos voeux
et nous vous adressons les n6tres,
Prospérité, Bonheur et joie pour vous tous.

Nous vous renouvelons nos remerciements
pour /'agréable séjour passé à Proven,
en juillet dernier, pour fêter
let trentième anniversaire de notre jumelage.
Nous avions apprécié à sa juste valeur
le voyage dans les airs organisé à cette occa-
sion.
Bonne et heureuse année à tous
et peut-être à bient6t

Les Obterrois

Website Proven
Onze webstek www.proven.beis ondertussen
al een 4-tal maanden on-line, en we hebben
reeds de kaap van 3000 bezoekers overschre-
den. Beetje bij beetje wordt de site uitgebreid
met allerhande info, en veel Provenaars hebben
reeds de weg gevonden naar ons forum, waar
iedereen z'n zegje kan doen, en waar al enkele
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belangrijke zaken zijn uit voortgevloeid. Ook de
historiek is al gedeeltelijk klaar, en wie het
reeds gezien heeft, zal ermee instemmen dat
dit boeiende informatie is.
Om onze lijst van verenigingen op het internet
te vervolledigen, hadden we graag van alle ver-
enigingen in Proven een stukje informatie beko-
men. Uit hoeveel leden bestaat de vereniging,
wie zetelt in het bestuur (met adressen en tele-
foonnummers), waar is het lokaal, en wat zijn
uw belangrijkste activiteiten. U kunt deze info
doormailen naar danny@proven.be, of bezor-
gen in Couthoflaan 18.

Driekoningenfeest, kerstboomverbranding
Een zestigtal kinderen haalden hun hartje op bij
het vervaardigen van mobielen en kronen. Alles
verliep vlot dank zij de bereidwillige medewer-
king van verschillende vrijwilligers. De chocola-
dekoeken smaakten opperbest en al vlug waren
de drie koningen gekend.
Bij de kleuters: Flore Top
Bij het 1ste, 2de, 3de: Femke Vandromme
Bij het 4de, 5de, 6de: Melanie Sampers
Ondertussen hadden "de mannen" ervoor
gezorgd dat de kerstbomen afgehaald waren,
de brasero's lekkere warmte uitstraalden, en de
wijn op de juiste temperatuur kon gedronken
worden.
De trommelaars begeleidden samen met de
politie en brandweer de stoet. Norbert en Rik
begeleidden trots de paarden tot bij de verbran-
ding en keerden dan tevreden naar huis terug.
Enkele bereidwillige helpers zorgden dat nie-
mand dorst moest lijden, terwijl de broodjes met
smout zonder problemen in de magen verdwe-
nen.

K.V.L.V. Agra
Op dinsdag 21 januari om 13.30 U. in Avowest,
Schipvaartweg 10 te Poperinge (nabij de
Schipvaarthoeve): "Land- en tuinbouw, duur-
zaam de toekomst in?".
In deze vergadering willen we, samen met Tine
Degloire bekijken hoe we als sector de duur-
zaamheidsgedachte kunnen waarmaken en
tegelijkertijd als land- en tuinbouwster een
duurzame toekomst opbouwen.

Uitslag tombola
kerstverlichting Obterrestraat
285 296 301 304
323 327 330 340
354· 357 382 383
418 421 430 440
465 475 482 487
501 510 518 519
536 538 544 547
553 562 568 573
592 6972 6979 6990
6994 7016 7019 7027
7045 7047
Prijzen af te halen in café Sint-Elooi tot 15
februari. De inrichters danken u voor uw steun.

310
341
405
457
493
529
550
575
6992
7036






























































