PAROCHIE – GIDS
H. Maria Onbevlekt Ontvangen
Heeten
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De R.K. Kerk H. Maria Onbevlekt Ontvangen
Deze gids is bedoeld om u wegwijs te maken binnen onze
geloofgemeenschap en om u zo optimaal mogelijk van dienst te
kunnen zijn. Hebt u desalniettemin vragen waarin deze gids niet
voorziet, of suggesties neemt u dan contact op met het secretariaat.
Met vriendelijke groet, de locatieraad

Parochie Heilig Kruis, Locatie Heeten
De Mariakerk in Heeten is een kerkgebouw, welke met haar
monumentale toren een gezichtsbepalende rol vervult voor het dorp.
De plaats Heeten ligt in de mooie natuurrijke streek Salland. Heeten
en omgeving is overwegend katholiek.
De parochie telt ongeveer 3.000 geregistreerde katholieken. Meer
gegevens over de historie van de parochie en de kerk vindt u op onze
website, www.parochieheiligkruis.nl.
Sinds 2010 is de parochie samengevoegd met de andere parochies uit
het parochieverband tot een nieuwe parochie Heilig Kruis.
Parochie Heilig Kruis bevat de volgende locaties:
Parochie H. Kruisverheffing Raalte
Parochie H. Paulus Raalte
Parochie H. Marcellinus Broekland
Parochie H. Sebastianus Haarle
Parochie St. Cornelis Luttenberg
Parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming Mariënheem
Parochie H. Joseph Nieuw Heeten/Holten
Parochie Heilig Kruis heeft een pastoraal team, bestaande uit een
pastoor en pastorale werk(st)ers.
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Pastores
J. Verweij, pastoor
A. v. Engeland, pastoraal werkster
H. Bloo, pastoraal werker
J. van Steenoven, pastoraal werkster
L. Gunnink-van den Berg, pastoraal werkster
(contactgegevens zie elders in deze gids).
Naast het pastorale team is ook de emeritus pastoor B. Wolters
beschikbaar voor het verlenen van pastorale zorg aan de
geloofgemeenschappen.
Vanuit de parochie wordt pastorale zorg geboden aan alle locaties van
de parochie Heilig Kruis , waaronder Heeten.
Binnen de locatie Heeten staat het verzorgingshuis de Stevenskamp,
welke over een eigen kapel beschikt met een eigen pastor.
Afhankelijk van de voorkeuren van de bewoners van het huis
(inclusief aanleunwoningen) kerken zij in de kapel van het huis, dan
wel in onze kerk.
Bereikbaarheid parochie
Noodtelefoon
Via het mobiele nummer 06 53 96 41 40 is altijd iemand rechtstreeks
bereikbaar om u bij spoedgevallen van dienst te kunnen zijn. Te
denken valt daarbij aan een ernstige zieke (t.b.v. ziekenzalving), het
overlijden van een dierbare of een gesprek met iemand met ernstige
gewetensnood of met een geestelijk probleem.
Secretariaat
Openingstijden
Locatie
Telefoon

Maandag- woensdag- en vrijdagmorgen van
09.00 tot 12.00 uur.
Pastorie, ingang Koopmansstraat.
(0572)381233 (alleen tijdens de openingsuren)
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E-mail:
secretariaat@parochieheeten.nl
Bankrekening NL15RABO 01202.02.573 t.n.v. Locatieraad bestuur
Heeten.
Buiten de openingstijden is het antwoordapparaat ingeschakeld,
hierop hoort u wanneer we weer bereikbaar zijn.
Voor dringende gevallen dient u de pastor van dienst te bellen,
telefoon 06 53 96 41 40.
De secretaresse (mw. J. Alferink) kan u van dienst zijn met diverse
praktische
parochieaangelegenheden
zoals
doopbewijzen,
misintenties, rekeningen en andere zaken. Ook redactionele zaken
aangaande het parochieblad ’t Kevertje kunnen besproken worden.
Via het secretariaat wordt u zonodig doorverwezen naar de
desbetreffende profielhouder. Op de tijden dat het secretariaat
geopend is, is er tevens gelegenheid voor de werkgroepen van de
parochie om te kopiëren.
Kerkdiensten
Tijden vieringen kerk Heeten
In principe is er elke zaterdagavond of zondagmorgen een viering. De
dienst op zondagmorgen begint om 09.00 uur en zaterdags
afwisselend om 17.30 of 19.00 uur. Verder is er normaliter elke
woensdagavond om 19.00 uur een viering. En er is elke 1e vrijdag
van de maand om 09.00 uur een viering voor de ouderen. Daarnaast
vinden er door de week eventueel trouw- en rouwdiensten plaats, of
jubilea. Eventuele doopvieringen vinden altijd plaats op zondag. De
exacte tijden van de vieringen in de eerstkomende weken kunt u
vinden in het parochieblad ’t Kevertje en ook op onze website,
www.parochieheiligkruis.nl

Pastorale zorg
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Dopen
Ouders die overwegen een kind te laten dopen, worden verzocht een
geboortekaartje te sturen naar het secretariaat. De kaartjes worden
doorgegeven aan de werkgroep Doopvoorbereiding. Deze werkgroep
neemt contact met u op en nodigt u uit voor een
voorbereidingsavond. We dopen in onze kerk gemeenschappelijk op
zondag.
Eerste Heilige Communie en Vormsel
Kinderen die hiervoor in aanmerking komen ontvangen automatisch
een uitnodiging via school. Mocht uw kind onverhoopt geen
uitnodiging ontvangen, dan is er wellicht iets niet in orde met de
gegevens. Vriendelijk verzoek om in dergelijke situatie contact op te
nemen met het secretariaat.
Huwelijken en jubilea
Zij die overwegen in onze kerk een kerkelijk huwelijk te sluiten, of
die een huwelijksjubileum wensen te vieren, worden verzocht dit
kenbaar te maken bij het secretariaat Om teleurstellingen te
voorkomen (beschikbaarheid van pastores en het kerkgebouw),
verzoeken we dringend om dergelijke vieringen minimaal zeven á
acht maanden van tevoren aan te vragen.
Pastoraal bezoek / Ziekenbezoek / H. Communie thuis
Indien u pastoraal bezoek wenst, thuis of in het ziekenhuis, dan kunt
u dit aangeven door het strookje in te vullen dat regelmatig in het
communicatieblad ’t Kevertje staat afgedrukt. Ook kunt u contact
opnemen met het secretariaat. Verder kunt u ook via onze website
www.parochieheiligkruis.nl een verzoek naar de secretariaat sturen
voor pastoraal bezoek/ziekenbezoek. Geef bij opname in het
ziekenhuis (desgewenst) ook altijd door dat de plaatselijke kerk op de
hoogte wordt gesteld. Wanneer u niet in staat bent in de kerk te
komen, en u wilt graag de H. Communie thuis ontvangen, dan kunt u
contact opnemen met het secretariaat.
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Ziekenzalving
Voor het toedienen van het sacrament van de ziekenzalving kunt u
het beste telefonisch contact opnemen met een van de pastores. Bij
spoedgevallen kunt u contact opnemen met de noodtelefoon, tel. 06
53 96 41 40. Hij of zij maakt verdere afspraken met u. Persoonlijker
is het natuurlijk om (indien mogelijk) niet tot het allerlaatste te
wachten met de ziekenzalving. Ook bestaat de mogelijkheid tot het
ontvangen van een ziekenzegen.
Overlijden
In geval van een overlijden is het goed om naast de uitvaartverzorger
ook de noodtelefoon te bellen, tel. 06 53 96 41 40.
Via hem of haar hoort u wie de uitvaart verzorgt. Datum en tijdstip
van de uitvaart (en eventuele crematie) dienen altijd in overleg met de
pastores te worden vastgesteld.
Afscheid en herinneren (avondwake)
Er zijn vele mogelijkheden om de avond voorafgaand aan een uitvaart
of crematie een fijn samenkomen te hebben, we kunnen er samen met
u en uw familie een mooie dienst van maken, alles is bespreekbaar
met de leden van de werkgroep, zij proberen zoveel mogelijk aan u
wensen te voldoen.
Door middel van eigentijdse gedichten en muziek, eigen materiaal,
eigen inbreng. Muziekkeuze CD zijn voldoende aanwezig, we helpen
u graag om een mooie viering te maken, ook de traditionele
avondwake blijft mogelijk. Het maken van een boekje i.v.m.
tijdsdruk hoeft geen belemmering voor u te zijn, door moderne
digitale bestanden is het snel klaar. We proberen de viering zo te
maken dat u er met veel voldoening aan terug kunt denken.
Wanneer u gebruik wilt maken van dit samenkomen kan u dit
doorgeven aan de begrafenisondernemer.
Werkgroep Bezoek bij verlies
De kerk probeert mensen te helpen om hun verdriet, ontstaan door het
overlijden van een dierbare, te verwerken. Leden van de werkgroep
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“Bezoek bij verlies” kunnen u bezoeken. Na het overlijden van een
parochiaan neemt de werkgroep contact op met de nabestaanden, om
te vernemen of er behoefte is aan een bezoek door de werkgroep.
Boeteviering en biecht
Als voorbereiding op Kerstmis en Pasen worden er boetevieringen
gehouden in de kerk. De data hiervan vindt u in het blad ’t Kevertje.
Wenst u een persoonlijk biechtgesprek, dan kunt u contact opnemen
met een van de pastores.
Lourdeswerk/Kevelaer
De parochie organiseert jaarlijks een bedevaart naar Lourdes en naar
Kevelaer. Het doel is om mensen, jong en oud, ziek en gezond, in de
gelegenheid te stellen op bedevaart naar Lourdes of Kevelaer te gaan.
Als u hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de
Lourdesgroep of de broedermeester van Kevelaer. (contactgegevens
zie elders in deze gids).
Intenties
Misintenties kunt u opgeven bij het secretariaat (openingstijden zie
elders in deze gids). Ook kunt u het geld voor de intentie(s) in een
enveloppe doen en deponeren in de brievenbus van het secretariaat
(ingang Koopmansstraat). Vermeld dan s.v.p. duidelijk de intentie en
voor welk weekend de viering gehouden moet worden. Een andere
mogelijkheid is het insturen van misintenties via onze website
www.parochieheiligkruis.nl NB: de prijs van een misintentie bedraagt
€ 8,-- en de prijs van een jaargedachtenis bedraagt € 10,00.
Nieuwe parochianen
Welkom, als u nieuw in onze parochie bent komen wonen! Indien u
bij onze parochie wenst te worden ingeschreven, vul dan de
verhuiscoupon in, die regelmatig in het blad ’t Kevertje staat
afgedrukt. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat. Een
andere mogelijkheid is om uw adreswijziging door te geven via onze
website, www.parochieheiligkruis.nl Verzoek om daarbij dan aan te
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geven dat u nieuwe parochiaan bent. Indien wenselijk kunt u een
rondleiding door de kerk krijgen, en u kunt informeel contact
uitwisselen met vertegenwoordigers van de pastoraatgroep en de
locatieraad.
Nieuws en informatie blad ’t Kevertje (KErk en VEReniging)
Elke vrijdag (uitgezonderd schoolvakanties) verschijnt ons blad ’t
Kevertje huis aan huis (in Heeten -dorp) bij zowel parochianen als
niet-parochianen. In het buiten gebied alleen bij parochianen en op
verzoek. Dit blad bevat actuele informatie over onze
geloofgemeenschap, maar ook over de diverse verenigingen die
Heeten kent (o.a. sport). Enkele malen per jaar verschijnt de
‘Kernpagina’. Dit betreft een inlegvel in ons blad dat gewijd is aan
een bepaald thema. Kopij voor ’t Kevertje kunt u bij voorkeur
digitaal aanleveren via kevertje@parochieheiligkruis.nl Eventueel
kunt u kopij ook op papier aanleveren in de brievenbus van het
secretariaat (pastorie, ingang Koopmansstraat). Kopij welke dinsdags
voor 18.00 uur bij de redactie is aangeleverd, wordt geplaatst in ’t
Kevertje van die week (mits er die week een Kevertje verschijnt). De
spelregels voor het aanleveren van kopij kunt u vinden op de website
van de parochie, www.parochieheeten.nl en zijn eventueel ook op
papier verkrijgbaar bij het secretariaat.
Website
De
geloofsgemeenschap
heeft
een
eigen
website,
www.parochieheiligkruis.nl Hier vindt u diverse actuele informatie
over onze geloofgemeenschap. Ook vindt u hier een scala aan
informatie over kerk en geloof, en treft u diverse links aan naar
interessante websites op kerkelijk gebied. Onze website is interactief,
d.w.z. dat u via onze site ook misintenties kunt opgeven, een kaarsje
kunt opsteken, ziekenbezoek kunt aanvragen, en uw adreswijzigingen
kunt doorgeven. Voor vragen of suggesties m.b.t. de website kunt u
contact opnemen met de webmaster (contactgegevens zie elders in
deze gids).
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Organisatie, financiën en beheer
Parochie bestuur Heilig Kruis
De pastoor van de parochie is tevens voorzitter van het bestuur van
onze parochie. De overige bestuursleden zijn afkomstig uit de negen
geloofsgemeenschappen die onze parochie telt. De taken van het
parochiebestuur liggen voornamelijk op het organisatorische vlak. Te
denken valt daarbij aan de financiën, zorg voor personeel en
vrijwilligers, en het beheer van het kerkgebouw.
Locatieraad
Elke geloofsgemeenschap heeft zijn eigen locatieraad. De taken van
de locatieraad is de dagelijkse leiding op gebied van financiën en
onderhoud .Tevens zorg dragen voor de noodzakelijke inkomsten om
de geloofsgemeenschap levend te houden..
Pastoraatgroep
Een pastoraatgroep is een groep van plaatselijke vrijwilligers die het
pastorale team van de parochie ondersteunen bij de uitvoering van de
pastorale zorg. De pastoraatgroep heeft een coördinerende functie
binnen de parochie, en is voor de parochianen het aanspreekpunt voor
pastorale zaken. Iedere geloofsgemeenschap binnen de parochie heeft
zijn eigen pastoraatgroep. De pastoraatgroep onderhoudt contacten
met pastoraalteam en met de werk- en beleidgroepen. Tevens is de
pastoraatgroep een klankbord voor de locatieraad en het
parochiepastoraal team.
Koren
De parochie kent een zestal enthousiaste koren die meewerken aan de
vieringen en andere voorkomende activiteiten in onze kerk.
Dames- en heren koor
Sunshine ( Kinderkoor)
Power of Music (jongerenkoor)
Rejoice (tussenkoor)
New Born (doopkoor)
Kappelekoor (koor Stevenskamp)
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Wilt u meezingen in een van de koren (of een keer vrijblijvend
kennismaken) neem dan contact op met een van de koren.
Kosters
Onze kosters zijn het aanspreekpunt voor alles wat er in de kerk
gebeurt rondom de vieringen en overige activiteiten in de kerk.
Moeten er voorafgaand aan een viering voorbereidingen worden
getroffen in de kerk, of wil een koor oefenen, dan is het belangrijk dat
u hierover eerst overleg pleegt met een van de kosters. Verzoek om in
zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de kosters.
Beheer begraafplaats
De geloofsgemeenschap heeft een eigen begraafplaats, vlak naast de
kerk. Ook kunnen hier urnen worden bijgezet. Dit kan in de fraaie
urnenmuur, maar desgewenst ook in bestaande graven op de
begraafplaats. Het onderhoud van de graven is een
verantwoordelijkheid van de nabestaanden.
Voor vragen over onderhoud van de begraafplaats, grafrechten of
anderszins kunt u zich wenden tot de contactpersoon begraafplaats.
Kerkbalans
Jaarlijks (in januari) doet de parochie mee aan de landelijke actie
Kerkbalans. De opbrengst hiervan is bestemd voor de eigen
geloofsgemeenschap, om de pastorale zorg binnen onze parochie ook
financieel mogelijk te maken. Immers de parochie is wat dat betreft
volkomen afhankelijk van de parochianen uit de negen
geloofsgemeenschappen, voor de kosten wordt op geen enkele manier
subsidie ontvangen. Iedereen die als parochiaan staat ingeschreven
ontvangt in januari een enveloppe met verzoek om bij te dragen aan
de actie. Daarnaast ontvangen niet-parochianen in Heeten (zowel in
het dorp als in het buitengebied) een enveloppe met verzoek voor een
bijdrage aan het blad ’t Kevertje. Mocht u in januari geen enveloppe
hebben ontvangen, of bent u later in het jaar in Heeten komen wonen,
en wilt u toch een financiële bijdrage leveren, dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat, of rechtstreeks met de administrateur
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Kerkbalans (adresgegevens zie elders in deze gids). Bankrekening
Kerkbijdrage: NL26RABO01202.04.703 t.n.v. administrateur
H. Reefman.
Een andere manier om de geloofsgemeenschap of parochie financieel
te ondersteunen is het bestemmen van een gedeelte van uw
nalatenschap aan de geloofsgemeenschap of parochie. Als u hierover
meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen met het
parochiebestuur of met een notaris.
Restauratiefonds
De kerk heeft een restauratiefonds in het leven geroepen. Dit fonds is
bedoeld voor restauratie en groot onderhoud aan onze monumentale
kerk. Wilt u onze Maria kerk steunen, dan kunt u een bijdrage
overmaken op bankrekeningnr.NL26RABO0112928080 t.n.v.
restauratiefonds.
Vrijwilligers
Om de geloofsgemeenschap zowel organisatorisch als financieel
draaiende te houden kan de geloofsgemeenschap gelukkig beroep
doen op een groot aantal vrijwilligers.
Desalniettemin is er dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Bent
u geïnteresseerd, of bereid om mee te helpen, neem dan contact op
met het secretariaat of met een lid van de locatieraad. Ook op onze
website www.parochieheiligkruis.nl vindt u informatie over
vrijwilligerswerk binnen onze geloofsgemeenschap.
Voorzieningen
Parkeergelegenheid
Het parkeerplein voor de hoofdingang van de kerk is in eerste
instantie bedoeld voor mensen die minder goed ter been zijn. U wordt
verzocht uitsluitend in de vakken te parkeren en er verder voor te
zorgen dat (onverhoopt) hulpverleningsvoertuigen ongestoord de
hoofdingang van de kerk kunnen bereiken. Is het parkeerplein vol,
dan is er doorgaans voldoende parkeergelegenheid op het dorpsplein,
wat dichtbij ligt.
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Toiletgelegenheid
Het kerkgebouw beschikt over een toiletruimte. De ingang daarvan
bevindt zich aan de buitenzijde van de kerk (aan de zijde van de
begraafplaats, tussen de hoofdingang en de zij-ingang van de kerk).
Vergaderruimtes
Ten behoeve van de eigen beleids- en werkgroepen beschikt de
locatie over twee vergaderruimtes, te weten parochie centrum (begane
grond) en het Kompas. Het Kompas is te bereiken via de zij-ingang
van de kerk. Bij grotere groepen kan worden uitgeweken naar
Kulturhus Trefpunt. Het reserveren van de beide eigen
vergaderruimtes loopt via de agenda/kalender in het parochiecentrum.
Kerkradio
De
geloofsgemeenschap
beschikt
over
een
draadloos
kerkradiosysteem, waarmee u thuis de vieringen in onze kerk (en ook
vieringen in omliggende kerken) kunt beluisteren. De ontvangers
worden door de locatie beschikbaar gesteld op basis van huur. Voor
aanvraag of storingen m.b.t. kerkradio-ontvangers kunt u zich
wenden tot onze contactpersoon kerkradio.
Ringleiding
De kerk is voorzien van een ringleiding installatie. Bezoekers met een
gehoorapparaat die hiervan gebruik willen maken dienen deze op een
speciale stand te zetten (uw audiciën kan u hierover informeren).
Voor een optimaal resultaat kunt u het beste plaatsnemen in het
midden van de kerk, in de zijbanken is het effect van de ringleiding
minder.
Veiligheid
De locatieraad hecht veel waarde aan de veiligheid van vrijwilligers,
personeel en kerkbezoekers. Periodiek wordt een risico-evaluatie
gehouden, en verder zijn veiligheidsinstructies opgesteld voor
personeel en vrijwilligers. Verder worden in de kerk, met name met
Kerstmis en Pasen, extra voorzorgsmaatregelen getroffen in het kader
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van brandveiligheid. Een ander aspect van veiligheid is de bewaking
van de eigendommen in de kerk. Hiertoe zijn in de kerk een aantal
technische beveiligingsmaatregelen getroffen.
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INLEGVEL PAROCHIEGIDS HEETEN 2016
Contactgegevens (voor de meest actuele gegevens zie ook www.parochieheeten.nl)

Parochie H. Kruis
Mw. I. Stegeman
Pastoor J. Verweij

06 - 46 63 86 69
0572 - 35 13 66

secretariaat@katholieksalland.nl
kruisverheffing@katholieksalland.n

0572 - 355418
0572 - 35 24 90
0572 - 35 69 78
0572 - 35 78 13
0572 - 30 19 74
0572 - 32 14 65
0572 - 35 66 28

JeanLemmen@hotmail.com
hholtmaat@hetnet.nl
g.hannink@planet.nl
g.tutert@inter.nl.net
josehoonhorst@vodafonethuis.nl
vdsligte@hetnet.nl
j.koenjer@lijbrandt.nl

pastoor
pastoraal werkster
pastoraal werker
pastoraal werkster

06 - 53 96 41 40
0572 - 35 13 66
0572 - 36 00 06
06 - 22 29 15 39
06 - 46 63 86 74

kruisverheffing@katholieksalland.n
astridvanengeland@hetnet.nl
h.bloo@katholieksalland.nl
jbmvansteenoven@katholieksalland

pastoraal werkster

038 - 45 27 475

lonnekegunnink@hetnet.nl

Secretariaat
Mw. J. Alferink

secretariaat

0572 - 38 12 33

secretariaat@parochieheeten.nl

Lokatieraad Heeten
Dhr. H. Vulink
Mw. R. Oldeboer
Vacature
Mw. A. Kemper

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid

0570 - 53 17 88
0572 - 38 17 99

h_vulink@planet.nl
riaoldeboer@hotmail.com

0572 - 38 21 66

agneskemper@hotmail.com

Dhr. J. Lemmen
Dhr. H. Holtmaat
Dhr. G. Hannink
Dhr. G. Tutert
Mw. J. Hoonhorst
Dhr. H. v.d. Sligte
Dhr. J. Koenjer
Pastorale team
Pastor van dienst
Pastoor J. Verweij
Mw. A. van Engeland
Dhr. H. Bloo
Mw. J. van Steenoven
Mw. L. Gunnink-van den
Berg

secretariaat
voorzitter
vice-voorzitter/
personele zaken
secretaris
penningmeester
bouwzaken
lid
lid
afgev. Projectgroep
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Pastoraatgroep
Dhr. H. Vulink
Mw. R. Salden
Mw. B. Bosman
Vacature

Voorzitter
Cathechese
Diaconie
Gemeenschaps opbouw

0570 - 53 17 88
0572 - 38 20 29
0572 - 38 14 50

h_vulink@planet.nl
roba.salden@kpnplanet.nl
janenbetsiebosman@gmail.com

Financien en beheer
Dhr. G. Alferink
Vacature

administratie
beheer

0572 - 381767

alferink1948@gmail.com

0572 – 392399

angelanijboer@hetnet.nl

0572 - 38 20 29

roba.salden@kpnplanet.nl

Power of music
Parochiekoor
gezinsvieringen
lecotoren /lectrices

06 - 11 28 06 87
0572 - 38 19 75
0572 - 38 19 53

margotkemper@hotmail.com
h.zwijnenberg@hetnet.nl
yvonenstefan@home.nl

Vorming
Mw. A. Beumer
Dhr. B. Klein Overmeen
Mw. M. Kupers
Mw. E. Kruiper

werkgroep EHC
werkgroep vormsel
schoolcatechese
werkgr. doopvoorber.

0572 0572 0572 0572 -

yvonenstefan@home.nl
b.kleinovermeen@ziggo.nl

Kosters
Dhr. W. v.d. Berg
Dhr. H. Verwoolde
Vacature

koster
koster
koster

0572 - 38 15 64
0572 - 38 17 94

Beleidsgroep Liturgie
Vacature
Mw. A. Nijboer
Vacature
Dhr. B. Salden
Mw. M. VeldkampKemper
Mw. A. Zwijnenberg
Mw. Y Klein Koerkamp
Vacature

voorzitter
Planning
gebeds-communiedienst
Rejoice
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35 70 55
38 21 31
38 15 19
38 00 54

esther.kruiper@zonnet.nl

wjjvandenberg@home.nl

Koren
Mw. A. Zwijnenberg
Dhr. H. Disselhorst
Mw. L. Kuttschruiter
Mw. Y. Klein Koerkamp
Mw. E. Kruiper
Dhr. J. Vloedgraven
Mw. G. Sibelt

Parochiekoor
Rejoice
Power of music
Kinderkoor
New Born doopkoor
Bejaardenkoor
Stevenskamp
Seniorenkoor

Overige groepen binnen de parochie
Dhr. H. Hollegien
Collectanten
Werkgroep
Mw. F. Linthorst
huisbezoeken
Dhr. G. Daggenvoorde
Caritas
Mw. B. Bosman
Lourdeswerk
Dhr. H. Wagemans
Begrafenisverzorger
Dhr. H. Tibben
Beheer begraafplaats
Dhr. H. Wagemans
Colombarium
Dhr. G. Jansen
Kerkhofmannen
Dhr. H. Zennipman
Kerkradio
Mw. T. Schoorlemmer
Kerkversiering
Mw. T. Campmans
Kerkschoonmaak
Dhr. H. Reefman/
Mw. J. Alferink
Adm. kerkbijdrage
Mw. J. Alferink
Redactie Kevertje
Dhr. J. Mulder
Webmaster
Broedermeester
Dhr. J. Mulder
Kevelaer
Mw. M. Tibben
Bezoek bij verlies

0572 - 38 19 75
0572 - 38 23 53
0572 - 38 22 61
0572 - 38 19 53
0572 - 38 00 54

h.zwijnenberg@hetnet.nl
hennydisselhorst@hotmail.com
lidykoetsie@hotmail.com
yvonenstefan@home.nl
esther.kruiper@zonnet.nl

0572 - 38 12 98
0572 - 38 18 08

0572 - 38 21 95
0572 0572 0572 0572 0572 0572 0572 0572 0572 0572 -

38 16 73
38 26 73
38 14 50
38 15 80
38 17 90
38 15 80
38 13 51
38 14 57
38 16 37
38 14 05

0572 - 38 13 80
0572 - 38 12 33
0572 - 38 14 22
0572 - 38 14 22
0572 - 38 17 90
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janenbetsiebosman@gmail.com
spekhoek@hotmail.com
henk.tibben@planet.nl
spekhoek@hotmail.com
h.zennipman@hotmail.com

kevertje@parochieheiligkruis.nl
webmaster@parochieheeten.nl
jan@mulder.com
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