
Locatie H. Sebastianus 

 

0 

 

Gids voor de geloofsgemeenschap 

 

Locatie H. Sebastianus 
 

te Haarle 

 

 
 

Parochie Heilig Kruis 



Locatie H. Sebastianus 

 

1 

 

Inhoudsopgave 
 
Inhoudsopgave     blz.1 
Voorwoord                blz.2 
De parochie Heilig Kruis          blz.3 
Pastoraal team           blz.3 
Secretariaat van locatie H. Sebastianus  blz.4 
Locatiebestuur     blz.4 
Pastoraatsgroep     blz.5 
Overzicht werkgroepen                     vanaf  blz.6 
Koster collectanten en lectoren   blz.6 
Koren       blz.6/7 
Avondwake                                        blz.7 
Wijkvertegenwoordigers                                    blz.7   
Kerkschoonmaak                                            blz.7 
Kerkversiering                                                    blz.8 
Kerststalbouwers                                               blz.8 
Kerkradio      blz.8 
Doopsel      blz.9 
Eerste Heilige Communie    blz.9 
Vormsel      blz.10 
Gezinsvieringen     blz.10 
P.C.I. (parochiële Caritas Instelling)  blz.11 
Seniorenpastoraat/ontmoetingsdagen  blz.11 
Jongeren pastoraat                        blz.11/12 
Vieringen niet in de kerk / Laarmanhuis  blz.12 
Begraafplaats     blz.12/13 
Meer dan 300 jaar een kerk in Haarle  blz.13-16 
De klokkentoren     blz.16/17 
De Heilige Sebastianus    blz.18 
 
                                                        Versie oktober 2018 



Locatie H. Sebastianus 

 

2 

 

Voorwoord. 
 
Voor u ligt de gids van parochie Heilig Kruis,  
locatie H. Sebastianus te Haarle.  
Sinds de samenvoeging in 2010 van negen parochies tot 
één parochie Heilig Kruis, is het niet meer de parochie H. 
Sebastianus Haarle maar spreken we nu van de 
geloofsgemeenschap ‘locatie H. Sebastianus Haarle’ 
Deze gids geeft u enig inzicht in de bestuurlijke- en 
pastorale vorm en bemensing van de nieuwe parochie 
Heilig Kruis en geeft meer specifieker voor Haarle, de 
kerkelijke activiteiten aan waaraan vorm wordt gegeven 
door enthousiaste inzet van vele vrijwilligers in de 
verschillende werkgroepen. De gids kan u helpen snel en 
gemakkelijk bestuurders en vertegenwoordigers van de 
werkgroepen te vinden en te bereiken. 
 
Actuele informatie treft u wekelijks in Informatie Haarle 
aan. 
 
De parochie Heilig Kruis heeft ook een website waar u 
veel informatie kunt vinden: www.parochieheiligkruis.nl   
 
De locatieraad                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parochieheiligkruis.nl/
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De Parochie Heilig Kruis 
 
De parochie Heilig Kruis bestaat uit de 9 
geloofsgemeenschappen: 
 
H. Marcellinus te Broekland 
H. Sebastianus te Haarle 
H. Maria Onbevlekt Ontvangen te Heeten 
H. Joseph te Holten 
H. Cornelius te Luttenberg 
Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming te 
Mariënheem 
H. Joseph te Nieuw Heeten  
H. Kruisverheffing te Raalte 
H. Paulus te Raalte 
 

 

Bestuur parochie Heilig Kruis: 
 

Zie website www.parochieheiligkruis.nl 

 

 

Pastoraal team: 
 

Zie website www.parochieheiligkruis.nl  
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Secretariaat Locatie H. Sebastianus 
 
Het secretariaat van de locatie is gevestigd in een 
gedeelte van het kerkzaaltje en heeft als postadres : 
Kerkweg 1, 7448 AC Haarle Gem. Hellendoorn. 
 
Op het secretariaat kunt u terecht voor het doorgeven van 
misintenties en voor huwelijks- en jubileumvieringen. Ook 
wanneer u uw kind wilt laten dopen kunt u dit hier 
doorgeven. Verder is het secretariaat er voor  al uw 
vragen over de kerk, pastoraal werk, vieringen, koren etc.   
Evt. wordt u doorverwezen naar de betreffende persoon  
of werkgroep. 
 
Het secretariaat is elke maandag geopend van 9.00 tot 
12.00 uur  en van 14.00  tot 15.00 uur en is tijdens deze 
openingsuren bereikbaar op: 0548-595 206.  
E-mailadres: secretariaathaarle@outlook.com    
 

Locatiebestuur: 

De locatieraad draagt zorg voor alle zaken die te maken 
hebben met beheer en financiën binnen de 
geloofsgemeenschap.  
Zij bestuurt in samenspraak met de pastoraatgroep en het 
bestuur van de parochie Heilig Kruis de 
geloofsgemeenschap. 

  
 
 
 

mailto:secretariaathaarle@outlook.com
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Pastoraatsgroep H. Sebastianus 
 
De pastoraatsgroep is de schakel tussen de parochianen 
en het pastorale team. 
Het werk van de pastoraatgroep richt zich op het 
coördineren van de pastorale activiteiten van de locatie. 
Ze zijn als het ware de ogen en oren van de 
geloofsgemeenschap. De pastoraatsgroep werkt samen 
met het pastorale team om er voor te zorgen dat de 
dagelijkse pastorale praktijk in de geloofsgemeenschap 
goed verloopt. 
De leden van de pastoraatsgroep vertegenwoordigen vier 
taakvelden en zijn aanspreekpunt voor de diverse 
werkgroepen en de parochianen. 

De vier taakvelden zijn:  

- catechese 

- diaconie 
 
- gemeenschapsopbouw 
 
- liturgie. 
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Overzicht van werkgroepen en vrijwilligers 

 
Taakveld: Liturgie 
 
Koster 
 
Collectanten    
 
Lectoren:    
Deze groep vrijwilligers verleent medewerking aan de 
weekendvieringen door namens de parochie voor te gaan 
in de ‘eerste lezing’ en de voorbeden.  
 
Koren:           
 
Kinderkoor ‘Onderweg’ 
Het kinderkoor zingt liedjes tijdens gezinsvieringen, 
doopvieringen, eerste  H. Communieviering . 
  
Dames-en herenkoor 
Repetitietijden: Dameskoor  
                         Maandagavond 19.30 tot 20.00 uur 
      Herenkoor  
                         Maandagavond 20.00 tot 21.30 uur 
 
Het dames- en herenkoor zingt in weekendvieringen,  
op kerkelijke hoogfeestdagen, bij huwelijk- en 
jubileavieringen, in avondwakes en bij uitvaarten. 
Het herenkoor zingt op gezette tijden ook het Gregoriaans.  
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Rhythm of Faith (jong volwassenen koor) 
 
Repetitie: Donderdagavond 19.30  tot 20.30 uur 
Dit koor zingt liederen in de Nederlandse en Engelse taal 
in thema vieringen die zij volledig verzorgen. 
Ook zingen zij in de viering waarin het H. Vormsel wordt 
toegediend. 
 
Avondwake groep:  
De werkgroep bereidt in overleg met de naaste familie van 
een overledene de avondwake voor en gaat hierin 
vervolgens voor. 
 
Wijkvertegenwoordigers: 
Er is een groep van ruim 30 vrijwilligers verspreid over de 
verschillende wijken en straten van Haarle en het 
bijbehorende buitengebied wat onder de locatie H. 
Sebastianus valt. 
Deze wijkvertegenwoordigers  zijn de schakel voor het 
onderhouden van het contact tussen kerk en parochianen. 
Dit doen ze o.a. door nieuwe inwoners te bezoeken en bij 
een geboorte de ouders en kind te bezoeken. Voorts 
sturen ze kaartjes namens de locatie bij rouw- en 
trouwaangelegenheden. 
In de maand januari komen ze bij alle parochianen in hun 
wijk of straat langs voor de Actie Kerkbalans. 
 
Kerkschoonmaak. 
Elke maandagmorgen wordt bij toerbeurt de kerk 
schoongemaakt door  het achttal dames. 
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Kerkversiering. 
Wekelijks wordt onze kerk versierd met een zestal 
bloemstukken. Met kerkelijke hoogfeestdagen zelfs met 
het dubbele aantal en met een uitbundiger veelheid 
bloemen in de kleur van het hoogfeest (Kerstmis, Pasen 
en Pinksteren). In zomer en najaar worden alle bloemen 
geplukt uit de eigen pastorietuin. 
De overige tijd van het jaar is men voor bloemen 
aangewezen op de markt en de bloemenwinkel. 
 
Opbouwen Kerststal 
Half december trekt een groep vrijwilligers naar het bos 
aan de voet van de Sprengenberg om daar een vijftal 
kerstbomen op te halen die, omgezaagd door een 
medewerker van Natuurmonumenten kosteloos worden 
aangeboden door deze organisatie.  
 
Samen met de koster bouwen een aantal mensen de 
kerststal op en versieren de kerk met kerstbomen met 
lichtjes. Op het kerkplein wordt ook jaarlijks een 
kerstboom geplaatst. 
 
Kerkradio. 
Het volgen van de vieringen in onze kerk maar ook in de 
andere kerken van de parochie Heilig Kruis is mogelijk via 
een draadloos netwerk kerktelefonie. 
U ontvangt dan een ontvanger waar ontvangst van 
uitzendingen van 8 parochies zijn voorgeprogrammeerd 
en de mogelijkheid bestaat er zelf nog enkelen aan toe te 
voegen. 
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Taakveld: Catechese. 
 
Doopsel. 
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen dit 
kenbaar maken op het secretariaat. U kunt telefonisch 
contact opnemen met het secretariaat of eenvoudigweg 
een geboorte kaartje te sturen naar het adres 
Kerkweg 1,  7448 AC Haarle 
De werkgroep doopvoorbereiding neemt dan contact op 
met een uitnodiging voor een doopgesprek als 
voorbereiding op de doopviering.  
Deze doopgesprekken en de data van dopen vinden 
plaats naargelang het aantal geboortes. Het streven is om 
in een doopviering niet meer dan 3 kinderen te dopen om 
het zo persoonlijk mogelijk te houden. 
 
Eerste Heilige Communie. 
( Twee) jaarlijks doen kinderen van de basisschool groep 
3 en 4 de Eerste Heilige Communie. 
De organisatie en begeleiding in de voorbereiding is in 
handen van een werkgroep Eerste H. Communie welke 
jaarlijks van samenstelling sterk wisselt doordat ouders 
van de communicantjes daarin nauw betrokken worden.  
Samen met het pastoraal team en de pastoor bereiden zij 
een viering voor en zorgen voor een versiering van de 
kerk passend bij het thema van de eerste Heilige 
Communieviering. Het pastoraal team begeleid de 
kinderen in de aanloop naar de grote dag. 
Tijdens deze EHC viering is er kinderopvang in het 
kerkzaaltje .        
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H. Vormsel. 
Het H. Vormsel: de bevestiging van het heilig doopsel 
wordt ( twee-jaarlijks ) toegediend door een Kardinaal of 
Bisschop of door één van zijn directe medewerkers 
(Vormheer) van het Bisdom aan de leerlingen van groep7 
en 8. 
Het feest wordt door de werkgroep Vormsel begeleid. 
Omdat de datum en tijd afhankelijk is van het beschikbaar 
zijn van een Vormheer stelt de werkgroep tijdig de 
kinderen en ouders daarvan op de hoogte. Vervolgens 
wordt in samenwerking met school en pastoraal team 
ouderavonden belegd en een Vormselviering voorbereid. 
De werkgroep zorgt met inzet van de ouders voor een 
passende kerkversiering en voor de kinderen een 
cadeautje ter herinnering aan het Vormsel. 
 
Werkgroep gezinsviering. 
Naast de gezinsviering op of rond kerkelijke 
hoogfeestdagen zijn er ook geregeld gezinsvieringen met 
een bepaald thema, waarbij groepen van de basisschool 
nauw betrokken worden. 
De werkgroep stelt in overleg met het pastoraal team deze 
vieringen samen en overlegt met het kinderkoor de daarbij 
passende liedjes.  
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Taakveld Diaconie. 
 
P.C.I. (Parochiële Caritas Instelling) Haarle 
De P.C.I. heeft een eigen bestuur waarin zitting hebben: 
De P.C.I. komt op voor de belangen van onze 
parochianen die geestelijk of sociaal in nood verkeren en 
kunnen parochianen financieel ondersteunen die dat 
‘even’ nodig hebben. 
 
Seniorenpastoraat  
Wanneer u graag thuis de communie ontvangt omdat u in 
de kerk de viering om gezondheidsreden niet kunt 
bijwonen dan is daartoe de mogelijkheid. 
Geef het door op het parochiesecretariaat ( op maandag ). 
 
Ontmoetingsdagen 
De geloofsgemeenschappen H. Sebastianus Haarle, 
H. Cornelius Luttenberg en Onze Lieve Vrouwe 
Tenhemelopneming Mariënheem organiseren samen elk 
jaar ontmoetingsdagen voor senioren. Deze twee dagen 
durende bijeenkomst staat in het teken van ontmoeten, 
samenzijn en gebed. De plaats van samenkomen is elk 
jaar in een andere van de drie kerkdorpen. 
 
Jongerenpastoraat 
Om na de basisschooltijd de jeugd en jongeren kerkelijk / 
maatschappelijk betrokken te houden worden voor deze 
jongeren jaarlijks bijeenkomsten (met maatschappelijke 
inslag) en een kampweekend georganiseerd. 
De vrij beschermd opgegroeide jeugd van Haarle maakt 
op deze manier kennis met een bezoek aan een 
gevangenis, gesprekken met drugsverslaafden, een 
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bezoek aan een homo-café en meer van in Haarle (nog) 
niet ondervonden voorkomende maatschappelijke 
uitwassen.  
 
Vieringen niet in de kerk (Laarmanhuis) 
Elke woensdagmorgen om 9.00 uur is er in principe een 
Woord- en communieviering in de socioruimte in het 
Laarmanhuis. 
Op de derde woensdag van de maand is dit bij 
beschikbaar zijn van een priester, een H. Mis.  
De vieringen zijn vrij toegankelijk. Na afloop is er 
gezamenlijk koffiedrinken waarvoor een euro wordt 
gevraagd.De vieringen zijn ook via de kerktelefoon te 
beluisteren. 
 
Stichting Welzijn Ouderen organiseert voor haar leden kort 
voor Pasen en kort voor Kerstmis een (boete)viering met 
een priester als voorganger in een zaal van Sportorant 
Sprengendal.  
 
De begraafplaats 
De begraafplaats is eigendom van de Parochie. Voor het 
beheer en het onderhoud van alle begraafplaatsen van de 
parochie Heilig Kruis is in 2010 de ‘Kerkelijke instelling 
voor R.K. begraafplaatsen parochie Heilig Kruis’ opgericht. 
Het bestuur van deze instelling R.K. begraafplaatsen 
waarin Haarle vertegenwoordigd wordt door Theo 
Brandwagt heeft een reglement opgesteld waarin is 
aangegeven hoe begravingen en bijzettingen dienen 
worden gedaan en wie er begraven mogen worden. Met 
het locatiebestuur H. Sebastianus zijn voorschriften 
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opgesteld voor het toelaten van graftekens en 
grafbeplantingen en als bijlage bij het reglement gevoegd. 
De rekening met de kosten van een begrafenis zijn 
verdeeld in kosten voor het maken en dichten van een 
graf en een bedrag voor grafrechten. Jaarlijks worden 
begin januari de tarieven daarvan vastgesteld en kan in 
Informatie Haarle daar kennis van genomen worden. Met 
de locatieraad is afgesproken dat parochianen die in deze 
locatie naar vermogen meedoen aan Actie Kerkbalans, 
het locatietarief betalen en zij die niet meedoen het 
gemeentelijk tarief betalen voor zowel begraven als 
grafrechten. Op de begraafplaats is een informatiebord 
aanwezig waarop alle namen staan van overledenen 
waarvan een graf(steen) aanwezig is.  
Daarnaast is er een plattegrond tekening waarop met een 
grafnummer is aangegeven waar het graf te vinden is. 
Het reglement van de Instelling R.K. begraafplaatsen en 
de bijlage ‘Voorschriften voor het toelaten van Graftekens 
en beplantingen’ is te verkrijgen op het locatiesecretariaat 
of bij de beheerder van de begraafplaats,  
 
Al meer dan 300 jaar een kerk in Haarle 

Uit informatie in oude archieven is bekend dat in de 
veertiende eeuw door de Bisdommen Munster en Utrecht 
collecten zijn gehouden om te komen tot een Parochie 
Hellendoorn. Haarle was toen een Marke en in een 
verslag van een Markevergadering uit 1336 is een gift van 
de marke met name genoemd, bedoeld voor oprichting 
van een parochie die de gehele tegenwoordige gemeente 
Hellendoorn moest omvatten. Haarle maakte toen deel uit 
van de parochie H. Sebastianus Hellendoorn. De 
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verbondenheid met Hellendoorn bleef tot 1597. 
Hellendoorn ging over tot de Reformatie (werd protestant) 
en Haarle alleen uiterlijk. In werkelijkheid bleef Haarle 
trouw aan de RK moederkerk. In het geheim bezochten 
geestelijken Haarle om daar in boerderijen en schuren in 
heilige missen voor te gaan en andere sacramenten toe te 
dienen. 

In het jaar 1697, toen de landswetten blijkbaar niet zo 
nauw meer werden genomen, richtte Vicaris Apostolicus 
Petrus Codde de parochie Haarle op en werd Hendricus 
de Beer de eerste pastoor van Haarle. Een echte kerk had 
men nog niet maar waarschijnlijk maakte men gebruik van 
een “kerkschuur” die al jaren door rondtrekkende priesters 
in het geheim was gebruikt. Vanaf 1786 werden allerlei 
pogingen gedaan om een nieuwe kerk te krijgen en door 
het verkrijgen van giften en schenkingen en de verkoop 
van de “kerkschure” werd in 1792 begonnen met de bouw 
en was een eerste echte dorpskerk in 1793 een feit. In 
1817 kreeg de kerk een orgel en twee klokken. Eén van 
de klokken hangt nu nog in de basisschool in Haarle. 
In 1854 werd Bernardus Vos als pastoor in Haarle 
benoemd. Hij vond het 60-jarig vervallen kerkje met een 
dak van stro te klein voor de parochie ondanks dat de 
parochie Haarle inmiddels kleiner was geworden doordat 
Hellendoorn in 1812 en Luttenberg in 1841 zelfstandige 
parochies werden met elk ongeveer 300 parochianen. 
Pastoor Vos schreef een brief aan de toenmalige koning 
Willem III om financiële bijstand. Hij deed dit onderbouwd 
met een hele opsomming van gebreken aan de kerk en 
een kostenraming van 4670 gulden voor een nieuwe kerk 
en voor de pastorie nog eens 1200 gulden. De koning 
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verstrekte in 1857 een bedrag van 3500 gulde en de rest 
werd opgebracht door de parochianen, zodat meteen met 
de bouw begonnen kon worden. De overal geroemde in 
fraaie gotische stijl opgetrokken kerk van architect van 
Roosmalen uit Zwolle werd op 15 november 1857 
ingezegend en deed dienst tot 1915. 
In 1910 werd Ferdinand Langedijk pastoor in Haarle en 
zijn gedachten gingen meteen al uit naar de bouw van een 
nieuwe grotere kerk omdat opnieuw de kerk te klein was. 
Door gulle bijdragen van de parochianen en een gift van 
J.W. Baron van Voorst tot Voorst kon in 1915 onder 
leiding van de bekende kerkarchitect Walter ter Riele met 
de bouw worden begonnen.  
Deze kerk die wordt beschouwd als één van de best 
geslaagde dorpskerken van zijn tekentafel werd op 16 mei 
1916 ingewijd door Mgr. Van de Wetering. In datzelfde 
jaar werd een ‘kruisweg” geschonken door verschillende 
parochianen. 
 
In 1918 kreeg de kerk gebrandschilderde ramen en in 
1922 volgde een nieuwe doopvont en weer later in 1923 
werden de twee eerdere luidklokken uit 1817 vervangen 
door drie nieuwe klokken. In de oorlog gingen deze 
klokken naar Duitsland waar ze werden gesmolten. 
Pastoor J. Lohuis was begin jaren 60 pastoor in Haarle en 
wederom werd ondanks dat in 1923 de parochie was 
verkleind met de parochie Nieuw Heeten en in 1937 
verkleind door ontstaan van de parochie Mariënheem, de 
kerk weer te klein bevonden. Bijkomstigheid om tot 
nieuwbouw en niet op restauratie over te gaan was de 
staat waarin de kerk verkeerde. De gebruikte materialen, 
die vaak ook nog moeilijk te verkrijgen waren in het 
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oorlogsjaar (1915) waren van zodanige kwaliteit en 
samenstelling dat metselwerk en stucwerk ging loszitten 
en zowel binnen als buiten deze met grote stukken naar 
beneden vielen. Ook vernieuwingen in de kerk onder 
invloed van het 2e Vaticaans concilie waarbij o.a. het 
altaar anders geplaats werd zodat de priester met het 
gezicht naar de parochianen stond waren mede bepalend 
om voor nieuwbouw te kiezen. Op palmzondag 1963 werd 
de Eerste steen gelegd en op 19 maart 1964 werd de 
thans nog in gebruik zijnde kerk ingezegend door Mgr. 
Alferink Aartsbisschop van Utrecht. 

 
 

 

De klokkentoren (wetenswaardigheden) 

Op de voorkant van deze gids staat een foto van de 
karakteristieke klokkentoren van onze dorpskerk. In alle 
religies door vele eeuwen heen, hebben (hadden)  klokken 
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en bellen dezelfde functie: godsdienstige plechtigheden 
opluisteren, mensen bij elkaar roepen en boze geesten op 
de vlucht jagen. Het tweede Vaticaans concilie (1962-
1965) schreef over het luiden van klokken, dat ze geen 
vijanden meer hoefden af te weren of stormen te 
temperen. Hun functie was voortaan nog oproepen en 
aankondigen. Om de betekenis te weten wanneer u de 
klok(ken) hoort luiden, eerst wat over de klokken zelf.  
De drie klokken in de toren zijn met een naam ‘gedoopt’, 
zijn van verschillende afmetingen en gewicht en 
verschillen van geluid. 
De onderste (grote) klok weegt 800 kg heeft een doorsnee 
van 108 cm en draagt de naam H. Antonius. De middelste 

klok weegt 575 kg heeft een doorsnee van 97 cm en 
draagt de naam H. Maria. De bovenste klok weegt 400 kg 
heeft een doorsnede van 86 cm en heet H. Jozef. De 
namen zijn in de onderrand van de klokken ingegraveerd. 
Bij vieringen in de kerk worden parochianen een halfuur 
voor aanvang met het luiden van alle drie klokken, 
opgeroepen naar de kerk te komen. Wanneer een 
parochiaan is overleden wordt om elf uur ‘Antonius’ (ook 
wel de dodenklok genoemd) geluid gedurende vijf 
minuten. Ingeval van overlijden op zaterdagmiddag of 
zondagmorgen wordt de klok op maandag geluid. Een 
halfuur voor aanvang van de avondwake wordt ook met 
alleen ‘Antonius’ geluid. Bij de uitvaart wordt geluid met 
ook weer deze klok vanaf het vertrek bij het mortuarium tot 
de aankomst bij de kerk. Bij het verlaten van de kerk tot 
aankomst op het kerkhof wordt geluid met ‘Maria’.  
Tijdens vieringen op Witte donderdag en in de Paaswake 
wordt geluid tijdens het ‘Eer aan God’ (Gloria). 
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De Heilige Sebastianus 
De H. Sebastianus is de patroon van onze parochie. 
Over deze heilige is niet veel bekend. Hij werd in de 3e 
eeuw in Milaan geboren en was soldaat in het leger van 
de keizer. 
Het was in de tijd van de Romeinse christen vervolgingen. 
Sebastianus, zelf ook christen, probeerde de mensen die 
leden onder de christenvervolging te helpen. Toen keizer 
Diocletianus dit door kreeg en het hem niet lukte 
Sebastianus van zijn christengeloof af te doen vallen, liet 
hij hem vermoorden door beschieting met pijlen. 
Een legende vertelt dat een vrouw het lichaam vond en 
bemerkte dat Sebastianus nog leefde. Nadat hij genezen 
was, beschuldigde Sebastianus de keizer in het openbaar 
van zijn misdaden tegen de christenen.  
Dit heeft hij met z’n dood (door steniging)  moeten 
bekopen op 20 januari 288. 
Hij werd begraven aan de Via Appia in Rome. 
Op deze plaats werd later een kerk gebouwd  
waar de H. Sebastianus de titelheilige is 
De Kerk telt hem onder de grote martelaren. 
Hij was het voorbeeld van standvastigheid in het geloof, 
van niet bang zijn om voor je geloofsovertuiging uit te 
komen. 
Patroon van: Tuinmannen, pottenbakkers, 
ijzerhandelaren, soldaten en veel schuttersverenigingen. 
Patroon tegen: de pest, melaatsheid, veeziekten. 
Helper in nood. 
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