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INFORMATIEGIDS  

H. Maria Onbevlekt Ontvangen  

Geloofsgemeenschap Heeten  
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Informatie 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 

zijn. Hebt u desalniettemin vragen waarin deze informatiegids niet 

voorziet, of suggesties neemt u dan contact op met het secretariaat.  

  

Met vriendelijke groet, het Locatieoverleg  

  

  

Parochie Heilig Kruis, Geloofsgemeenschap 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 

geloofsgemeenschap telt ongeveer 2600 geregistreerde 

katholieken. Meer gegevens over de historie van de 

geloofsgemeenschap en de kerk vindt u op onze website, 

Geloofsgemeenschap Heeten - Parochie Heilig Kruis 

  

In 2010 zijn de, tot dan zelfstandige, parochies samengevoegd en 

ontstond de nieuwe parochie Heilig Kruis.  

Parochie Heilig Kruis bevat de volgende Geloofsgemeenschappen:  

 

Geloofsgemeenschap H. Kruisverheffing Raalte  

    Geloofsgemeenschap H. Marcellinus Broekland  

Geloofsgemeenschap H. Sebastianus Haarle  

Geloofsgemeenschap Maria Onbevlekt Ontvangen Heeten  

Geloofsgemeenschap Heilige Cornelius Luttenberg  

Geloofsgemeenschap O.L. Vrouw ten Hemelopneming Mariënheem  

Geloofsgemeenschap Sint Joseph Nieuw Heeten/Holten  

  

 

https://parochieheiligkruis.nl/geloofsgemeenschap-heeten/
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Parochie Heilig Kruis heeft een pastoraal team, bestaande uit: 

R.G.W. Cornelissen, Pastoor  

G. de Bekker, Pastor 

M.J. Brinkhuis, Diaken 

A.M.A.L. Gunnink - van den Berg, Pastoraalwerker 

Bernadet Albers, Opbouwwerker 

(contactgegevens zie elders in deze gids) 

 

Naast het pastorale team is ook emeritus pastoor J. Verweij 

beschikbaar voor het verlenen van pastorale zorg aan de 

geloofsgemeenschappen. 

  

Vanuit de parochie wordt pastorale zorg geboden aan alle 

geloofsgemeenschappen van de parochie Heilig Kruis. 

 

Bereikbaarheidsdienst Parochie Heilig Kruis 

  

Voor Noodgevallen: 

  

Het mobiele nummer 06-53964140 is altijd 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: Maandag en woensdagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur 

              Telefoon: 0572-381233 (alleen tijdens de openingsuren)    

              Email: secretariaat@parochieheeten.nl  

Bankrekening NL15RABO 01202.02.573 t.n.v. Locatieraad Heeten. 

 

 

 

mailto:secretariaat@parochieheeten.nl
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Sacramenten:  

 

Dopen, Eerste Heilige Communie, Vormsel, Huwelijk, Biecht en 

Ziekenzalving (zie website) Sacramenten - Parochie Heilig Kruis 

 

  Lourdes/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 Lourdeswerkgroep: Jolande Gerritsen, 

jgc.gerritsen@gmail.com    Kevelaar: broedermeester Jan Mulder, 

jan@mulder.com 

  

Misintenties:  

  

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  € 10,-- en de prijs van een jaargedachtenis 

bedraagt € 12,00.  

 

Nieuwe parochianen: 

  

Welkom, als u nieuw in onze geloofsgemeenschap bent komen 

wonen! Indien u bij onze geloofsgemeenschap wenst te worden 

ingeschreven, kunt u contact opnemen met het secretariaat, 

secretariaat@parochieheeten.nl  

 

https://parochieheiligkruis.nl/sacramenten/
mailto:jgc.gerritsen@gmail.com
mailto:jan@mulder.com
http://www.parochieheiligkruis.nl/
http://www.parochieheiligkruis.nl/
mailto:secretariaat@parochieheeten.nl
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Website:  

 

De geloofsgemeenschap heeft een eigen website-pagina: 

Geloofsgemeenschap Heeten - Parochie Heilig Kruis Hier vindt u 

actuele informatie over onze geloofsgemeenschap. 

  

Organisatie, financiën en beheer Parochie bestuur Heilig Kruis: 

 

Het bestuur van de parochie wordt voorgezeten door de pastoor. 

De overige bestuursleden zijn afkomstig uit de 

geloofsgemeenschappen van onze parochie. 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 de kerkgebouwen. 

Naast het dagelijks bestuur, is de pastoor ook de voorzitter van het 

pastorale team. Het pastorale team heeft als voornaamste taak het 

geven van pastorale leiding aan de geloofsgemeenschappen. 

Leden van het pastorale team bevorderen pastorale activiteiten in 

en vanuit de geloofsgemeenschappen; zij inspireren en 

ondersteunen personen en groepen die meewerken aan de pastorale 

zorg; en zij erkennen en bevorderen het eigen aandeel van 

christengelovigen in de zending van de kerk. 

 

Locatie Overleg: 

 

Elke geloofsgemeenschap heeft zijn eigen Locatie Overleg. De 

taken van het Locatie Overleg zijn de dagelijkse leiding op gebied 

van financiën en onderhoud. Tevens draagt ze zorg voor de 

noodzakelijke inkomsten die nodig zijn om de 

geloofsgemeenschap levend te houden. 

 

 

 

https://parochieheiligkruis.nl/geloofsgemeenschap-heeten/
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Koren: 

  

De parochie kent twee enthousiaste koren die meewerken aan de 

vieringen en andere voorkomende activiteiten in onze kerk.  

Dames- en heren koor  

Sunshine ( Kinderkoor)  

 

Kosters: 

  

Onze koster is 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 de koster. Verzoek om in zo vroeg mogelijk  

stadium contact op te nemen met de koster:  

dhr. T. Nijmeijer, tonnieenbetsie@home.nl 

 

Beheer begraafplaats:  

 

De geloofsgemeenschap heeft vlak naast de kerk een eigen 

begraafplaats,  Ook kunnen hier urnen worden bijgezet. Dit kan in 

de fraaie urnenmuur, maar desgewenst ook in bestaande graven. 

Het onderhoud van de graven is een verantwoordelijkheid van de 

nabestaanden. Voor vragen over onderhoud, grafrechten of 

anderszins kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de 

begraafplaats: dhr. H. Vulink, vulinkh5@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tonnieenbetsie@home.nl
mailto:vulinkh5@gmail.com
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Kerkbalans: 

 

Jaarlijks (in januari) doet de parochie mee aan de landelijke actie 

Kerkbalans. De opbrengst hiervan is bestemd voor de 

instandhouding van de eigen geloofsgemeenschap en om de 

pastorale zorg binnen onze parochie te bekostigen. De parochie 

ontvangt geen enkele subsidie en is afhankelijk van de bijdragen 

van de parochianen uit de zeven geloofsgemeenschappen. Iedereen 

die als parochiaan staat ingeschreven ontvangt in januari een 

enveloppe met verzoek om bij te dragen aan de Actie Kerkbalans. 

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 een bijdrage overmaken op rekening 

nummer NL26 RABO 0120 20 4703 t.n.v. Parochie Heilig Kruis 

onder vermelding van "Kerkbijdrage Heeten". 

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 de 

penningmeester van het Locatie Overleg te Heeten of met uw 

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.   
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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 het Lokatie 

Overleg. Ook op de 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 nabij gelegen dorpsplein.  

 

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  

http://www.parochieheiligkruis.nl/
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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 beschikbaar gesteld op basis van huur. Voor 

aanvraag of storingen kunt u zich wenden tot onze contactpersoon:                               

dhr. H. Zennipman, miniehermanzennipman@hotmail.com 

 

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:  

 

Het Locatie Overleg 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 van brandveiligheid. 

Een ander aspect van veiligheid is de bewaking van eigendommen 

in de kerk. Hiertoe zijn in de kerk een aantal technische 

beveiligingsmaatregelen getroffen.  

mailto:miniehermanzennipman@hotmail.com
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Contactgegevens Heeten 2023 
 

            Voor meest actuele gegevens zie: Geloofsgemeenschap Heeten - Parochie Heilig Kruis 

   en de Korenschoof:: korenschoof.pdf (parochieheiligkruis.nl) 
     

 

   Bestuur Parochie Heilig Kruis: 

  Dhr. Cornelissen,  Pastoor/voorzitter  

cornelissen@aartbisdom.nl 

   Dhr. Ruesen,   Vicevoorzitter  

vicevoorzitter@parochieheiligkruis.nl 

   Mw. Wanders,  Secretaris 

   bestuurssecretaris@parochieheiligkruis.nl    

   Dhr. Holterman, Penningmeester 

   penningmeester@parochieheiligkruis.nl 

   Dhr. Hulsman,  Vastgoedzaken 

   vastgoed@parochieheiligkruis.nl 

   Mw. Albers,   Opbouwwerker 

   bernadet@bamca.nl 

   Fabian Kappert  Juniorlid 

   Marc Brinkhuis  Vanuit pastorale team 

 

   Pastoraal team: 

 

   Dhr. R.G.W. Cornelissen, Vicaris/pastoor  06 30162625 

cornelissen@aartbisdom.nl 

Dhr. G. de Bekker  Pastor   06 22339977 

gdebekker@heiligelebuinus.nl 

Dhr. M. Brinkhuis  Diaken   06 33756089 

mbrinkhuis@heligelebuinus.nl 

Mw. L. Gunnink – v.d. Beg Past. Werkster  06 48040540 

lonnekegunnink@hetnet.nl 

 

 

 

 

https://parochieheiligkruis.nl/geloofsgemeenschap-heeten/
https://parochieheiligkruis.nl/wp-content/uploads/2022/06/korenschoof.pdf
mailto:cornelissen@aartbisdom.nl
mailto:vicevoorzitter@parochieheiligkruis.nl
mailto:bestuurssecretaris@parochieheiligkruis.nl
mailto:penningmeester@parochieheiligkruis.nl
mailto:vastgoed@parochieheiligkruis.nl
mailto:bernadet@bamca.nl
mailto:cornelissen@aartbisdom.nl
mailto:gdebekker@heiligelebuinus.nl
mailto:mbrinkhuis@heligelebuinus.nl
mailto:lonnekegunnink@hetnet.nl
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Secretariaten: 

 

Mw. I. Stegeman  parochiesecretariaat  06 46638669 

secretariaat@parochieheiligkruis.nl 

Secretariaat Heeten      0572 381233 

secretariaat@parochieheeten.nl 

 

Lokatieoverleg Heeten 

 

Mw. A. Kemper  Secretaris   0572 382166 

agneskemper@hotmail.com 

Mw. R Salden   Coӧrdinator Pastoraat  0572 382029 

Roba.salden@kpnplanet.nl 

Mw. F. de Vries – Albers Coӧrdinator Financiën  0572 785206 

Fr.devries@telfort.nl 

Mw. A. Nijenkamp  Planning Liturgie  0572 382399 

angelanijenkamp@hotmail.com 

Dhr. B. Salden   Coördinator Gebouw  0572 382029 

    en Onderhoud 

 

Beleidsgroep Liturgie 

 

Mw. A. Nijenkamp  Planning Liturgie  0572 382399 

angelanijenkamp@hotmail.com 

Mw. M. Timmer – Reimert Gebeds-communiedienst 0572 382293 

……….. 

Mw. A. Zwijnenberg  Parochiekoor   0572 381975 

H_zwijnenberg@hetnet.nl 

Mw. I. Nijboer   Kinderkoor   06 29848133 

Irisnijboer1@hotmail.nl 

Mw. A. Nijenkamp  Lectoren/Lectrices  0572 382399 

angelanijenkamp@hotmail.com 

   

 

 

 

mailto:secretariaat@parochieheiligkruis.nl
mailto:secretariaat@parochieheeten.nl
mailto:agneskemper@hotmail.com
mailto:Roba.salden@kpnplanet.nl
mailto:Fr.devries@telfort.nl
mailto:angelanijenkamp@hotmail.com
mailto:angelanijenkamp@hotmail.com
mailto:H_zwijnenberg@hetnet.nl
mailto:Irisnijboer1@hotmail.nl
mailto:angelanijenkamp@hotmail.com
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Kosters 

 

Dhr. T Nijmeijer  Koster   06 19021220 

tonnieenbetsie@home.nl 

Dhr. A. Lorkeers  Koster   0572-381408 

………………. 

Dhr. H. Brouwer  Koster   06 19176188 

hjcbrouwer@gmail.com 

 

Koren 

 

Dhr. J. Soesman  Parochiekoor  0572 381427 

jgsoesman@hotmail.com 

Mw. I. Nijboer   Kinderkoor  06 29848133 

Irisnijboer1@hotmail.com 

 

Overige contactpersonen binnen de geloofsgemeenschap Heeten 

 

Mw. Chantal Wichers Schreur-Solen  Kindje wiegen  06 23339543 

chantalsolen@hotmail.com 

Dhr. H. Hollegien  Collectanten  0572 382195 

…………….. 

Dhr. G. Daggenvoorde  Caritas   0572 382673 

gdaggenvoorde@hotmail.com 

Mw. A. Nijenkamp  Avondwake  0572 382399 

angelanijenkamp@hotmail.com 

Dhr. H. Wagemans  Begrafenisverzorger 0572 381580 

spekhoek@hotmail.com 

Dhr. H. Vulink   Beheer begraafplaats 0570 53178 

vulinkh5@gmail.com 

Dhr. H. wagemans  Colombarium  0572 381580 

spekhoek@hotmail.com 

Dhr. H. Vulink   Kerkhofmannen 0570 531788 

vulinkh5@gmail.com 

 

 

mailto:tonnieenbetsie@home.nl
mailto:hjcbrouwer@gmail.com
mailto:jgsoesman@hotmail.com
mailto:Irisnijboer1@hotmail.com
mailto:chantalsolen@hotmail.com
mailto:gdaggenvoorde@hotmail.com
mailto:angelanijenkamp@hotmail.com
mailto:spekhoek@hotmail.com
mailto:vulinkh5@gmail.com
mailto:spekhoek@hotmail.com
mailto:vulinkh5@gmail.com
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Dhr. H. Zennipman  Kerkradio  0572 381457 

h.zennipman@hotmail.com 

Mw. A. Kemper  Kerkversiering  0572 382166 

agneskemper@hotmail.com 

Mw. B. Nijmeijer  Kerkschoonmaak 06 53777926 

tonnieenbetsie@home.nl 

Mw. J. Alferink   adm. Kerkbijdrage 0572 381233 

secretariaat@parochieheeten.nl 

Mw. F. de Vries – Albers adm. Kerkbijdrage 0572 785206 

fr.devries@telfort.nl 

Dhr. B. Salden   adm. Kerkbijdrage 0572 382029 

roba.salden@kpnplanet.nl 

Dhr. J. Mulder   Br.meester Kevelaer  0572 381422 

jan@mulder.com   

Dhr. A. Rekveld  Webmaster  0616952439 

albert.rekveld@gmail.com 

 

 

   

 

 

    

 

  

 

 

 

      

    

 

 

mailto:h.zennipman@hotmail.com
mailto:agneskemper@hotmail.com
mailto:tonnieenbetsie@home.nl
mailto:secretariaat@parochieheeten.nl
mailto:fr.devries@telfort.nl
mailto:roba.salden@kpnplanet.nl
mailto:jan@mulder.com
mailto:albert.rekveld@gmail.com

