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Pasen 2021
Als een licht op ons pad
Beste mensen,
Het is een oersymbool. Licht! Licht geeft
geborgenheid, veiligheid, geeft perspectief, en geeft richting
aan ons leven. Het kleinste licht geeft al vertrouwen en hoop.
Wonderlijk toch. Beeld u zich maar eens in: een donkere
kerk. Het kleinste licht wordt als eerste opgemerkt. En dat
licht in de diepste duisternis groeit! Je ziet het groeien om je
heen. Het is een prachtig gelovig beeld: in de diepste
duisternis worden we omringt door licht. Het licht van
Christus die onder ons leeft, niet als de dode, maar als de
Levende bij uitstek.
Mijn vroegste herinnering met licht is als klein kind: voor het
slapen gaan ging het licht uit. Toch kende ik de behoefte dat
de slaapkamerdeur op een kier bleef staan. Ik moest dat
geringe licht eerst zien op de overloop zien branden voordat
ik ging slapen. Het licht eenmaal waargenomen kon ik prima
gaan liggen en wist ik mij geborgen in mijn donkere
slaapkamer.
Veel mensen hebben behoefte in deze lange coronatijd aan
een klein beetje licht. Een teken van houvast en van
perspectief. Die kan niet altijd worden gegeven door de
wereldlijke en kerkelijke overheid. Zij zouden het ons
gunnen; maar kunnen het niet altijd geven. Het is duidelijk
geworden deze tijden, er komt licht in de duisternis waar we
als gemeenschap, als Nederland, als christenen ons geven
omwille van de ander en van het algemeen belang.
Ook in het kerkelijke leven is er nog weinig te zeggen hoe
onze toekomst er op korte en langere termijn uit zal komen



te zien. Sommigen zijn daardoor somber gestemd. Ik begrijp
dat goed. Ik deel in aantal opzichten de somberheid van en
over onze gemeenschappen. De vraag welke impact heeft dit
voor onze gemeenschap? Die vraag kunnen we nu echter nog
niet beantwoorden, laten we ook voor onszelf een muur
opbouwen die er nog niet staat.
Wellicht is de vraag nog belangrijker voor deze duistere
tijden; wie ben ik nu als gelovige? Welke plaats heeft God nu
in mijn leven? Is God verdwenen, is hij dood nu ik niet meer
naar de kerk kan gaan. Althans niet elke week. Of geef ik
mijn vertrouwen in mijn gebed elke dag aan Hem. Ontsteek
ik een kaarsje aan in de Mariakapel, ik volg de vieringen per
livestream. Met andere woorden; leg ik er mij bij neer? Alsof
alles dood is. Of sta ik op en ik zoek en zal vinden! God is
niet dood en leeft en kijkt elke dag naar ons uit. In het eerste
licht van de dag.
De vrouwen zoeken de dode Jezus bij het graf bij Pasen. Ze
zoeken op de verkeerde plaats. Daar is Hij niet. Ze zoeken
met de duisternis voor ogen. Ze leren kijken met andere
ogen. Wie zoekt Gij, de dode bij de levende? Kijk naar mij.
Kijk naar de wonden van de pijn en de dood, maar kijk ook
voorbij de wonden en de dood: Ik leef!
Dat het komende paasfeest ons mag laten zien we zijn als we
onze verbondenheid met Hem en zijn gemeenschap
onderweg levend houden. Om er om te vragen! Echt blijven
vragen: Geef mij het zicht op U om te zien waar u bent!
Waar u zich ophoudt; waar u uw woorden van leven spreekt.
Soms is dat een klein moment. Dat ons mag bevestigen, ons
kan bemoedigen. De verrezen Christus als een Licht op ons
pad. Van deze dag, de dag van morgen, de dagen van ons
leven tot in eeuwigheid. Alleluia!

In de goede week, worden alle
gebeurtenissen herdacht die de
kern van het christelijk geloof
uitmaken, met name het lijden,
sterven en verrijzen van Jezus
Christus. In deze week wordt er
jaarlijks op grootse manier The
Passion, de hervertelling van de
laatste uren van Jezus aan ons
verteld. Nee, er lopen dan geen
paashazen rond om paaseieren te
verstoppen. Er staan ook geen donzen kuikentjes
opgesteld in rijen van acht. Dat heeft namelijk niet zo heel
veel met Pasen te maken. Er was geen paasbrood, geen
paasbrunch of iets anders wat keurig ingevoegd is in de
loop der tijd om er ook commercieel nog een beetje een
interessant feest van te maken. Het zit mij niet in de weg.
Er is niets mis met lekker eten, donzen kuikentjes en
ander geel gedoe. Gezellige voorjaarstaferelen. Maar het
is niet de reden waarom we onze paasdagen vieren.
Voor een land waar vaak geroepen wordt dat het een
joods-christelijke traditie heeft is het schrikbarend om te
zien hoe veel mensen geen idee meer hebben waar Pasen
nu eigenlijk voor staat. Dat Jezus Christus opgestaan is uit
de dood; velen kijken je met glazen ogen aan, geen idee
over wie je het hebt. Met The Passion proberen de
organiserende partijen om het ware paasfeest weer onder
de aandacht te brengen.
En ja, ook hier kun je ‘iets’ over zeggen. Poppenkast, zo
riep de één. Prachtig, vond een ander.



Als kerken alleen maar de boodschap ‘gaat heen en
verkondigt het Evangelie’ willen bezigen binnen de
kerkmuren blijven ze een vaste groep mensen
aanspreken, maar komt er niemand bij. Als er door The
Passion ook maar één iemand tot het geloof komt is dat al
een zegen.
Het is daarom aan ons, aan u en mij om aan ons geloof
woorden te geven. Er is zo veel te vertellen over de Goede
Week. Wie weet kunnen wij het hervertellen aan de
mensen om u heen.
Een Zalig Pasen toegewenst ook namens mijn collega’s.

Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het
H. Doopsel op zondag 14 maart in de
St. Stephanuskerk:
Jesse Harry Alphons, zoon van Rémon Boomkamp en Ilse
Boomkamp-Weiden, Koppelsbrink 32, 7622 CW Borne
Lenn Benjamin, zoon van Jacco Pronk en Kirsten
Liedenbaum, Sumpelmaat 16, 7623 XE Borne.
Willem Hendrik, zoon van Bart Olthof en Judith OlthofWinter, Oude Hengeloseweg 102, 7622 HX Borne.
Van harte gefeliciteerd en welkom.
Een felicitatie ook aan ouders, peetouders, grootouders.

Zaterdag 30 januari overleed op 78-jarige leeftijd,
Johanna Maria Werefrida (Hanny) Scheepers-van Hal,
Bornsestraat 12a in Hengelo. Zij woonde vroeger aan de
Grotestraat in Borne. De uitvaartviering vond plaats op
vrijdag 5 februari in de St. Stephanuskerk waarna de
begrafenisplechtigheid volgde op het Gedenkpark in
Borne.
Donderdag 11 februari overleed in ’t Dijkhuis op 86-jarige
leeftijd, Johannes Bernardus Franciscus (Ben) Leuverink.
Hij woonde aan de Meijershof 5. De uitvaartviering vond
plaats op dinsdag 16 februari in de St. Stephanuskerk
waarna de begrafenisplechtigheid volgde op het
Gedenkpark in Borne.
Vrijdag 12 februari overleed in Huize Het Oosten in
Bilthoven op 96-jarige leeftijd
Hendrika Maria Josephina (Riek) Engeman-Brok.
De uitvaartviering vond op vrijdag 19 februari plaats in de
kerk van de H. Stephanus in Hertme, waarna de
begrafenisplechtigheid volgde op het Gedenkpark in
Borne.
Maandag 15 februari overleed op 78-jarige leeftijd in
’t Dijkhuis, Gerhadus Antonie Bernardus (Gerard) Nijhuis.
De afscheidsviering vond plaats op zaterdag 20 februari in
de aula van het crematorium in Borne waarna de
crematieplechtigheid plaats vond.
Woensdag 17 februari overleed op 89-jarige leeftijd,
Agnes Regina Catharina Rientjes-Wilthuis, Verzetsplein 30.
De afscheidsviering vond plaats op maandag 22 februari in
de aula van het crematorium in Usselo waarna de
crematieplechtigheid plaats vond.



Dinsdag 2 maart overleed op 84-jarige leeftijd,
Theodor Wilhelm Franciscus (Willy) Annink,
Sancta Maria 49. De afscheidsviering vond plaats op
maandag 8 maart in de aula van het crematorium in Borne
waarna de crematieplechtigheid plaats vond.
Dat zij mogen rusten in Gods vrede.

H. Stephanus Hertme
Zondag 21 maart
Riek Engeman-Brok, Agnes Schabbink-Silderhuis,
Hennie Sander, Bertus Schabbink, Bernard Veldhof,
Ine Schabbink-Schroten.
St. Stephanus Borne
20/21 maart
Thea Bouhuis-Kemperink, Arnold Weda, Bennie Leushuis,
Herman Braakhuis, Sientje Kemna-Spikkert,
Jos Bos-Blenke, Ben Dashorst, Hanny Scheepers-van Hal,
Anja Meijerink-Manenschijn, Hans Leuverink,
Gerard Nijhuis, Annie Nijhof-Lambers, Jo Schiphorst,
Willy Annink.
Nagekomen: 20 febr.: Jo Schiphorst,
13 mrt.: Annie Nijhof-Lambers.
Jaargedachtenis: familie Mensink-Liedenbaum,
Gerard Welberg, Peter Schutten.

H. Stephanus Hertme
Zondag 28 maart
Riek Engeman-Brok, Agnes Schabbink-Silderhuis,
Hennie Sander.

St. Stephanus Borne
27/28 maart
ouders Johan Bebseler en Miny Bebseler-Kemna,
Herman Braakhuis, Sientje Kemna-Spikkert,
Jos Bos-Blenke, Ben Dashorst, Hanny Scheepers-van Hal,
Hans Leuverink, Gerard Nijhuis, Willy Annink.
Jaargedachtenis: Sini Post-Hasselerharm,
Truus Meijer-Veldhof, ouders Mulder-Sanders.
Witte Donderdag 1 april: pastoor Tondeur, pastoor
Bosch, pater Ten Tusscher, ouders Weijenborg-Wilmink.

H. Stephanus Hertme
Zondag 4 april
Riek Engeman-Brok, Agnes Schabbink-Silderhuis,
Hennie Sander, Bertus Schabbink, Bernard Veldhof,
overleden ouders en familie Veldhof,
ouders Vollenbroek-Kampherm, ouders Monnink-Baak,
Geert en Fien Vollenbroek-Oude Egberink,
ouders Kemna-Gervink, Gerda en Hans Geerts-Kemna,
ouders Pots-Boerrigter, Leo Pots, Theo Aalderink,
ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek,
Chris en Jo Langendonk, Marjolein Kokkelink-Egberink,
Gerard en Sien Vaalt, Hennie en Annie Aalderink-Loohuis,
overleden familie J. Kole-Huistede,
Arie en Miranda Kole, ouders Diepenmaat-ten Tusscher,
Gerard en Fien-Meulenbroek-Scholtenhave,
ouders Mekenkamp-Vollenbroek,
Hein en Annie Mekenkamp-Wigger,
Bennie Mekenkamp, Marinus Mekenkamp,
overleden familie Blenke-Aarnink,
overleden familie Zegger-ter Haar,
Theo en Jos Bos-Blenke, Ria Stegeman-Blenke.
Vervolg misintenties blz. 10



(vervolg van blz.9)

St. Stephanus Borne
Zondag 3/4/5 april
Marinus van den Bos, diaken Hennie Vaalt,
pastoor W.Th.J. Bosch, José Gout-Prinsen,
Thea Bouhuis-Kemperink, Frans en Jeanne Vaalt-Kassing,
Willy van Urk, Rudy Strikker, Herman Hegeman,
Jos en Sini Post-Hasselerharm, Arnold Weda,
ouders Beld-Bruggink, Henk Meijerink,
Theo en Jo Hendriks-Brok, Jos Bos-Blenke
(nms. bezoekgroep 80+), ouders Goorhuis-Harink,
Frans en Herbert Rientjes, Anja Meijerink-Manenschijn,
familie Kroeze, Hanny Scheepers-van Hal, Hans Leuverink,
Gerard Nijhuis, Hermien Vetketel-Annink, Jo Schiphorst,
Erna Nordkamp-Roeloffzen, Johan Arendsen,
Leo Lansink Rotgerink, Ben Dashorst, Willy Annink,
ouders Engbersen-Joostink, familie Kuipers-Blokhorst.
Jaargedachtenis: Suze de Boer-Lenferink, Ben Heck,
mevr. Heck-ter Braak, ouders Weijenborg-Wilmink,
Ida Elferink.

H. Stephanus Hertme
Zondag 11 april
Riek Engeman-Brok, Agnes Schabbink-Silderhuis,
Bertus Schabbink, Hennie Sander, Bernard Veldhof.
St. Stephanus Borne
Zondag 10/11 april
Albertus van Uhm-Reinders en Ingrid, familie Kroeze,
Lies Nijhof-Haarhuis, Hanny Scheepers-van Hal, Hans
Leuverink, Gerard Nijhuis, Ben Dashorst, Willy Annink.
Jaargedachtenis: Theo Wesselink.

H. Stephanus Hertme
Zondag 18 april
Riek Engeman-Brok, Agnes Schabbink-Silderhuis,
Bertus Schabbink, Bernhard Veldhof.
St. Stephanus Borne
Zondag 17/18 april
Cees en Ine van der Bilt-Floothuis en families,
Rudy Strikker, Anja Meijerink-Manenschijn,
Hans Leuverink, Gerard Nijhuis, Jo Schiphorst,
Ben Dashorst, Willy Annink, pater André Janssen.

H. Stephanus Hertme
Zondag 25 april
Riek Engeman-Brok, Agnes Schabbink-Silderhuis.
Jaargedachtenis: ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek.
St. Stephanus Borne
Zondag 24/25 april
tot bijzondere intentie, Frans Rientjes, Hans Leuverink,
Gerard Nijhuis, Ben Dashorst, Willy Annink.
Jaargedachtenis: Steven Vije, Theodorus Casper Leoné,
Antonia van Uhm-Reinders,
Jan Beld, Herbert Rientjes, ouders Leuverink-Dijk.

In de loop der jaren is er voor Pasen altijd de gelegenheid
geweest om naar een boeteviering te gaan.
Ook dit jaar zal pastoor Jurgen Jansen in Borne en
Hengelo het uur van Barmhartigheid verzorgen.
Dit is een uur van aanbidding en stil gebed, waar mensen
ondertussen het sacrament van boete en verzoening
kunnen ontvangen.
(Zie voor tijd en data het vieringenrooster op blz. 16.)

"Maar zonder dat U Hem herkend staat Hij al in Uw midden". (Joh. 1.26 )

In de St. Stephanuskerk in
Borne hangt dit jaar vanaf
Aswoensdag een geschilderd
hongerdoek, gemaakt door een
parochiaan. Het tafereel dat is
uitgebeeld is geïnspireerd door
Bijbelse teksten.

Een deel van het zaad viel op
het pad, de vogels kwamen het
opeten. Een ander deel viel op
de rotsgrond het zaad
verdorde. Een deel viel in goed
aarde, kwam op, groeide uit en
leverde vrucht op.

Aan de linkerkant zijn zaaiers te
zien. ‘Al zaait een mens onder
tranen, hij zal oogsten in
vreugde’ (psalm 126,
5-6) en in het evangelie van
Marcus 4, 1-9 lezen we over de
zaaier die uitging om te zaaien.

Daarnaast zien we de mensen
die oogsten. Iedereen,
U en ik zouden dat kunnen zijn.
Vervolgens de persoon met de
wereldbol en het gebroken
kruis.

In deze vastentijd vragen wij u
om op te staan. Geven aan
mensen die het minder hebben.
Met uw gift kunnen er goede
gereedschappen, materialen,
leerboeken, naaimachines etc.
worden aangeschaft om het
gebrokene héél te maken.
Zoals paus Franciscus in zijn
encycliek Fratelli Tutti spreekt
over broederlijkheid en sociale
vriendschap.

Elke dag biedt ons een nieuwe
kans, een nieuwe mogelijkheid.
We krijgen de ruimte die we
nodig hebben voor
medeverantwoordelijkheid voor
onze naaste in de samenleving.
Vandaag beschikken we over
een geweldige kans om ons
aangeboren gevoel van
broederlijkheid te tonen om een
barmhartige Samaritaan te zijn.

In de veertigdagentijd
maken we samen met
kinderen en hun ouders,
verzorgers of opa’s en oma’s
een “kijktafel”. Elke keer
plaatsen we een nieuw
voorwerp op dit speciale
plekje. Bij dit voorwerp
hoort een verhaal en een
speciale opdracht, waar een
pastoraalwerker uit het
pastorale team over vertelt
in een speciaal filmpje.
Op onderstaande websites vind je de informatie:
https://www.heiligegeestparochie.nl/nieuws/project-in-deveertigdagentijd-voor-gezinnen
https://www.degoedeherderhengelo.nl/project-in-deveertigdagentijd-voor-gezinnen/
Project 40-dagentijd
HH. Jacobus en Johannes parochie (www.hhjj.nl)
Elke twee weken treft u het project in de veertigdagentijd
voor gezinnen in de pastorale nieuwsbrief. De filmpjes
staan op de livestream:
YouTube RK Twente Zuid

Iedere zondagmorgen is vanuit er vanuit de
H. Blasiuskerk te Delden en de Sint Lambertusbasiliek te
Hengelo de Eucharitieviering de Eucharistievieringen zijn te
volgen via de onderstaande live-streams:
Voor de H. Blasiuskerk Delden aanvang 9:30 uur
kies: YouTube → RK TwenteZuid.
Voor de Sint Lambertusbasiliek Hengelo aanvang 11:00 uur
kies: YouTube → Sint Lambertusbasiliek.
De links vindt u uiteraard ook op de website
van onze parochie www.hhjj.nl u kunt dan
eenvoudig doorklikken op de aangegeven links.
BorneBoeit
Op de site van BorneBoeit, onder het kopje ‘kerk en
samenleving’, kunt u de ‘Kerkwijzer’ ook downloaden.
Steun uw Kerk
Nu de kerken nog steeds niet helemaal open
zijn, i.v.m. met het coronavirus, en er
slechts maximaal dertig mensen zijn
toegestaan, mist de kerk/parochie
inkomsten uit de diverse opbrengsten o.a.
plaatsen- en collectegelden, kaarsen etc.
Wij, het pastoraal team en het parochiebestuur, zouden het
zeer op prijs stellen als u, uw en onze parochie, in deze
coronatijd wilt steunen. U kunt dit doen door uw bijdrage
over te maken op:
St. Stephanus Borne

H. Stephanus Hertme

NL27RABO 0309 4025 06

NL79RABO 0309 4064 20

Dag

Datum

Tijd

Geloofsgemeenschap

Viering

Voorganger

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Evangelie: Johannes 12,20-33
zaterdag

20-mrt 19.00 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zondag

21-mrt 09.30 H. Stephanus Hertme

Gebedsviering

Johan Kleissen

dinsdag

23-mrt 18.30 St. Stephanus Borne

Uur van de
Barmhartigheid

Pastoor J. Jansen

vrijdag

26-mrt 09.00 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

PALM- OF PASSIEZONDAG - Evangelie: Marcus 14,1-72.15,1-47
Lambertusbasiliek
Henglo

zaterdag

27-mrt 12.00

zaterdag

27-mrt 19.00 St. Stephanus Borne

Uur van de
Barmhartigheid

Pastoor J. Jansen

Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

WITTE DONDERDAG - Evangelie: Johannes 13, 1-15
donderdag

1-apr

15.00 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

15.00 H. Stephanus Hertme

Kruisweg

Werkgroep

13.30 St. Stephanus Borne

Kruisweg kinderen

Mw. C. Timmerman
pastoraal werker

15.00 St. Stephanus Borne

Plechtigheden
Goede Vrijdag

Pastoor J. Jansen

19.00 St. Stephanus Borne

Kruisweg

Werkgroep

GOEDE VRIJDAG

vrijdag

2-apr

PAASZATERDAG - Evangelie: Marcus 16, 1 -8
met de
avondklok

3-apr

16.00

zonder de
avondklok

3-apr

19.00

St. Stephanus Borne

Paaswake

Pastoor J. Jansen

PAASZONDAG - VERRIJZENIS VAN DE HEER - Evangelie: Johannes 20,1-9
zondag
1e paasdag

4-apr

09.30 H. Stephanus Hertme

Woord- en
Communieviering

Mw. C. Timmerman
pastoraal werker

09.30 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

maandag

5-apr

09.30 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering

Rector P. Kuipers

vrijdag

9-apr

09.00 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

TWEEDE ZONDAG VAN PASEN: BELOKEN PASEN - Evangelie: Johannes 20,19-31
zaterdag

10-apr 19.00 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering

Rector P. Kuipers

zondag

11-apr 09.30 H. Stephanus Hertme

Eucharistievering

Pastoor J. Jansen

vrijdag

16-apr 09.00 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

DERDE ZONDAG VAN PASEN - Evangelie: Lucas 24,35-48
zaterdag

17-apr 19.00 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zondag

18-apr 09.30 H. Stephanus Hertme

Gebedsviering

Johan Kleissen

vrijdag

23-apr 09.00 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

VIERDE ZONDAG VAN PASEN - Evangelie: Johannes 3,1-2
zaterdag

24-apr 19.00 St. Stephanus Borne

Eucharistievering

Pastoor J. Jansen

vrijdag

30-apr 09.00 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als
context dient voor de aansluitende eucharistieviering. Uitzendingen
iedere zondag op NPO 2: Geloofsgesprekken 09.45 - 10.00 uur
Eucharistievieringen 10.00 - 11.00 uur
Zondag 21 maart 2021
10.00 - 11.00 uur
5e Zondag Veertigdagentijd
H. Gerardus Majellakerk,
Emmen

Celebrant: Carmelo Andreatta,
aartspriester van Locarno

Zondag 28 maart 2021
10.00 - 11.00 uur
Palmzondag
H. Antoniuskathedraal, Breda
Celebrant: pastoor Norbert
Schnell

Zondag 11 april 2021
10.00 - 11.00 uur
Beloken Pasen
H. Bonifatiuskerk, Rijswijk
Celebrant: pastoor Wim Bakker

Paaswake
Zaterdag 3 april 2021
23.15 - 00.30 uur
Sint-Jozefkerk,
Waubach-Landgraaf
Celebrant: pastoor Harry
Notermans

Zondag 18 april 2021
10.00 - 11.00 uur
3e Zondag van Pasen
Openluchttheater Tegelen
Hoofdcelebrant:
Mgr. Harrie Smeets

1e Paasdag (Eurovisieviering)
Zondag 4 april 2021
11.00 - 12.00 uur
Kapel van het ziekenhuis
La Carità, Locarno (Zwitserland)

Zondag 25 april 2021
10.00 - 11.00 uur
4e Zondag van Pasen
H. Nicolaaskerk, Baarn
Celebrant: pastoor Joachim Skiba

12.00 - 12.30 uur:
Urbi et Orbi vanuit Rome

Dit gebeurde er in de ‘Goede Week’ en Pasen.
Met Palmzondag begint de Goede Week, waarin
christenen het lijden en sterven van Jezus
herdenken. Maar wat gebeurde er op
Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Stille Zaterdag?
Zondag: Palmpasen
In de week voor Pesach trekken veel Joden
naar Jeruzalem. Zo ook Jezus en Zijn
apostelen. Onderweg spreekt Jezus voor
de derde keer over Zijn lijden, sterven en
opstanding.
Als ze bij Betfage (‘vijgenhuis’) aankomen,
vraagt Jezus twee apostelen een ezelin en een
veulen te halen voor Zijn intocht in Jeruzalem. Die ezel
herinnert aan een oude profetie en brengt de
verwachtingen rondom Jezus tot een kookpunt. Een
grote menigte komt Jezus tegemoet met palmtakken
(vandaar de naam ‘Palmpasen’) en spreiden hun mantels
voor Hem uit op de weg. Terwijl Jeruzalem nadert, huilt
Jezus over het lot van de stad. Hij gaat naar de tempel
en maakt schoon schip door alle handelaars weg te
jagen. Daarna overnacht Hij in Bethanië.
Maandag
De volgende dag gaat Jezus opnieuw naar Jeruzalem. De
rest van de dag is Jezus in de tempel om te vertellen
over het Koninkrijk van God. De spanning tussen Jezus
en de hogepriesters en Farizeeën loopt de komende
dagen steeds hoger op.

Ze zouden Jezus maar wat graag gevangennemen, maar
ze zijn bang voor de reactie van het volk. Veel mensen
zien in Jezus namelijk een profeet.
Dinsdag
Vandaag is Jezus opnieuw in de tempel, tot grote
ergernis van de hogepriesters en schriftgeleerden. Ze
stellen Hem strikvragen.
Dan verlaat Jezus de tempel en Jeruzalem
– waarschijnlijk voor de laatste keer voor Zijn arrestatie.
Samen met Zijn leerlingen gaat Hij op de Olijfberg zitten.
Daar vertelt Hij hun over het einde van de wereld en Zijn
wederkomst.
Woensdag
De hogepriesters en schriftgeleerden komen bij elkaar in
het paleis van hogepriester Kajafas. Daar beramen ze
een plan om Jezus met een list gevangen te nemen en te
doden.
Intussen woont Jezus een feestmaal bij in het huis van
Simon in Bethanië. Daar zalft Maria (de zus van Martha
en Lazarus) Hem met dure nardusolie, ter waarde van
een jaarloon in die tijd. Daarop gaat Judas Iskariot naar
de hogepriesters. Tegen een ‘vergoeding’ van dertig
zilverstukken – de prijs van een slaaf – zoekt hij een
geschikt moment om Jezus uit te leveren.
Witte Donderdag
Op deze eerste dag van het Feest van het Ongedesemde
Brood eten Jezus en Zijn twaalf leerlingen van het
Pesachmaal. Tot verbazing van de apostelen wast Jezus
zelf hun voeten – normaal de taak van een slaaf. Jezus
voorspelt wat er die nacht gaat gebeuren, waarop Judas
plotseling vertrekt. Na de maaltijd zingen ze lofliederen
en vertrekken ze naar de Olijfberg, naar de hof van
Getsemane.
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Het pesachmaal
Het is inmiddels nacht. Jezus vraagt Zijn vrienden te
waken, maar ze vallen in slaap. Judas grijpt zijn kans en
verraadt Jezus met de beruchte Judaskus. Jezus wordt
gearresteerd en meegevoerd, eerst naar Annas en
vervolgens naar de hogepriester Kajafas (de schoonzoon
van Annas). Daar proberen de hogepriesters een valse
getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen, op
grond waarvan ze Hem ter dood kunnen veroordelen.
Intussen staat Petrus zich bij het vuur te warmen op de
binnenplaats van het paleis van Kajafas. Hij verloochent
Jezus tot drie keer toe en dan kraait er een haan. Precies
zoals Jezus eerder die nacht heeft voorspeld.
Goede Vrijdag
In alle vroegte leveren de hogepriesters Jezus over aan
Pilatus, de Romeinse prefect. Ze willen dat Jezus met zijn
toestemming ter dood wordt gebracht. Als Pilatus hoort
dat Jezus oorspronkelijk uit Galilea komt, stuurt hij Hem
door naar Herodes, die op dat moment ook in Jeruzalem
verblijft. Maar Herodes trekt Hem spottend een
pronkgewaad aan en stuurt Hem terug.
Pilatus probeert Jezus vrij te krijgen, maar het volk kiest
voor de vrijlating van de crimineel Barabbas. De
Romeinse soldaten kleden Jezus uit in de binnenplaats
van het gerechtsgebouw en geselen Hem. Ze doen Hem
een scharlakenrode mantel om, zetten een kroon van
doorntakken op Zijn hoofd en geven Hem een rietstok in
Zijn rechterhand. Ze vallen spottend voor Hem op de
knieën: “Gegroet, koning van de Joden.”
Het is tussen 8 en 9 uur in de ochtend als Jezus op
Golgota wordt gekruisigd. Om 12 uur valt er een
duisternis over het hele land, die drie uur duurt. Dan
sterft Jezus met de uitroep “Het is volbracht”. Het
voorhangsel in de tempel scheurt van boven tot onder in

tweeën. De aarde beeft, rotsen splijten en graven gaan
open.
Aan het begin van de avond raapt Josef van Arimatea al
zijn moed bij elkaar en vraagt hij Pilatus om Jezus’
lichaam. Hij krijgt toestemming en samen met
Nikodemus begraaft hij Jezus (gewikkeld in linnen
doeken) in een rotsgraf in zijn eigen tuin.
Stille Zaterdag
Het is sabbat. Verbijsterd zullen de overgebleven elf
apostelen (Judas heeft zich een dag eerder van het leven
beroofd) bij elkaar gezeten hebben. Met de deuren op
slot, doodsbang als ze zijn.
De hogepriesters en Farizeeën regelen intussen
bewaking bij Jezus’ graf bij Pilatus: “Anders komen Zijn
leerlingen Hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen
het volk zeggen: ‘Hij is opgestaan uit de dood,’ en die
laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.”
Paaszondag
Vlak na zonsopgang gaan de vrouwen naar het graf om
het lichaam van Jezus te verzorgen. Dan zien ze dat de
steen is weggerold. Tot hun schrik zit er een in het wit
geklede jongeman in het graf: “Hij is opgewekt uit de
dood, Hij is niet hier.” Johannes vertelt dat Jezus het
eerst verschijnt aan Maria uit Magdala. Ze ziet Hem eerst
aan voor de tuinman.
Later die dag verschijnt Jezus aan twee volgelingen die
op weg zijn naar Emmaüs. Ook zij herkennen Hem eerst
niet. De twee gaan meteen terug naar Jeruzalem om het
aan de andere volgelingen te vertellen. Terwijl ze nog
aan het vertellen zijn, staat Jezus opeens in hun midden:
“Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader Mij heeft
uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.”

PASEN BEPAALT DE VOORJAARSKALENDER
“In de kerk is het elke zondag hetzelfde,”
verzuchten mensen wel eens! Maar dat is niet
waar. Naast een aantal vaste momenten, zijn
de teksten en gebeden in elke
eucharistieviering juist anders. Dat komt
omdat er elke dag iets anders te vieren is. De
liturgische kalender zit heel ingenieus in
elkaar, waarbij een groot deel van het
voorjaar bepaald wordt door het Paasfeest.
Van Aswoensdag tot en met 2e Pinksterdag is een van de
zogeheten ‘sterke tijden’. Belangrijkste datum in deze
periode is die van Pasen. Dat wordt gevierd op de eerste
zondag na de eerst volle maan in het voorjaar. De stand
van de maan verschuift en daarom valt Pasen elk jaar op
een andere datum. Zes weken vóór Pasen begint de
Veertigdagentijd met Aswoensdag (en carnaval) en
precies 40 dagen ná Pasen is het Hemelvaart en tien
dagen later is het Pinksteren.
De zondagen worden vernoemd naar de periode waar ze
bij horen: Eerste Zondag van de Veertigdagentijd,
Tweede Zondag van… etc. De Zesde zondag van de
Veertigdagentijd is Palmzondag. Met Pasen begint de
telling opnieuw: de zondag na Pasen wordt Tweede
zondag van Pasen of Beloken Pasen genoemd. Dat telt zo
door tot en met de Zevende Zondag van Pasen. Dat is de
zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Op Tweede
Pinksterdag gaat in de liturgie de ‘tijd door het jaar’
verder.

Dan zijn er nog twee nabranders: de zondag na
Pinksteren wordt het feest van de Drie-eenheid gevierd
en de week erna is het Sacramentsdag.
Zo is de kalender van half februari tot half juni gevuld
met de voorbereiding op en de viering van de Verrijzenis
van Christus, met elke dag een eigen betekenis. De kerk
is juist helemaal niet saai. Er is elke dag wat te doen!

Priester of religieus
worden, is niet meer zo
gebruikelijk als het
vroeger was. Maar dat wil
niet zeggen dat God
niemand meer roept. Elk
jaar zijn er mensen die
gehoor geven aan de
oproep van Christus om
Hem te volgen en ‘vissers
van mensen’ te worden.
Elk jaar op de vierde zondag van Pasen bidden we in de
Kerk heel nadrukkelijk voor roepingen tot het
priesterschap, het diaconaat of het godgewijde leven.
Dit jaar valt Roepingenzondag op 25 april. Tijdens de
vieringen staan we stil bij de bijzondere roeping die een
mens in zijn leven kan ervaren. Ook vindt er een extra
collecte plaats ten behoeve van de priesteropleiding in
ons bisdom.
Heb je er zelf ook wel eens over nagedacht of een leven
als priester, diaken of religieus iets voor jou zou zijn?
Kom eens vrijblijvend praten. Of neem contact op met de
rector van de priesteropleiding rector@ariensinstituut.nl of
kijk voor meer informatie op www.ariensinstituut.nl

In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor
beroepsonderwijs en ondernemerschap in
ontwikkelingslanden. Een gedegen
opleiding stelt mensen namelijk beter in
staat een redelijk inkomen te verdienen en
eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle
kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren.
Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan
te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel
tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen
basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans
om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op
ongeschoold en slecht betaald werk.
Vervolgonderwijs is noodzakelijk
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in
armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in
brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk
inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en
maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is
vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst
met perspectief.
Op eigen benen
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan
vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een
beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend
jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de
Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer
mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen
op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te
zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.

Onderneming opstarten
In 2021 steunt Vastenactie projecten die
beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in
Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge)
mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een
opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar
ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten
van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen
we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.
Wat kunt u bijdragen
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen
waar Vastenactie aan bijdraagt:
€ 24,00 technische leerboeken voor een klas van 20
leerlingen.
€ 40,00 een ‘terug-naar-school’ pakket met
schooluniform, boeken en schooltas
€ 200,00 voor een beroepsopleiding (monteur, lasser,
kleermaker, bakker) van 1 jaar.
€ 360,00 voor een startpakket ‘opstarten groentewinkel’.
Bij deze editie ontvangt u meer gegevens over het
project met bijbehorende vastenzakje en acceptgiro. U
kunt ook gebruik maken van de bankrekeningnummers
van de geloofsgemeenschappen.
St. Stephanus Borne: NL 96 INGB 0003 5968 95
o.v.v. Vastenactie 2021
H. Stephanus Hertme: NL 79 RABO 0309 4064 20
o.v.v. Vastenactie 2021

De voorjaarsinzameling van gedragen
kleding van Sam’s kledingactie voor
"Mensen in Nood" wordt in de Hertme
gehouden van:
maandag 26 april t/m zaterdag 1 mei (12.00 uur)
U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel
en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken brengen
naar de garage naast het Theaterhoes in Hertme,
Hertmerweg 31.
De opbrengsten van de ingezamelde kleding van deze
voorjaarsactie gaan naar een project in de
Democratische Republiek Congo.
Onderwijs verwaarloosd
De DRC (Democratische Republiek Congo) worstelt al
jaren met de gevolgen van extreme armoede en
continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2
miljoen kinderen niet naar de basisschool. Het grootste
deel van hen is meisje: 3 op de 10 meisjes gaan niet
naar school. Gebrek aan geld om voor de school te
betalen is de belangrijkste reden dat kinderen niet naar
school gaan. Daarnaast zijn de omstandigheden op de
scholen (gebrek aan bankjes en sanitaire voorzieningen)
ook een belangrijke reden om niet naar school te gaan of
op school te blijven.
Sam’s Kledingactie wil
dit project ondersteunen
met een bijdrage aan
het opknappen van
gebouwen en
toiletvoorzieningen.

Hierbij een kleine update.
Door corona liggen ook
onze activiteiten al een
jaar stil.
Door de huidige
maatregelen zien wij geen
mogelijkheden om de paasstollenactie in 2021 te
organiseren op een veilige wijze. Deze gaat dit jaar
helaas niet door.
Via de media heeft u vast vernomen dat Jan en Cindy
Koehorst zijn gestopt met hun bakkerij. Jarenlang
hebben zij medewerking verleend aan onze stollenacties
en daarvoor zijn hij hen nog steeds erg dankbaar!
We hopen dit jaar met Kerst weer een stollenactie te
kunnen organiseren.
Op basis van huidige informatie lijkt het erop dat er
vanaf de zomer meer mogelijkheden zijn om activiteiten
te organiseren. We gaan binnenkort bekijken wat de
mogelijkheden voor het kamp 2021. Hierover leest u na
Pasen meer via het parochieblad en de nieuwsbrief.
Blijf veilig en houd vol!

#Ik ben er voor jou. Zo luidt het thema van het
muziekspektakel The Passion, dat dit jaar alsnog op
Witte Donderdag vanuit Roermond wordt uitgezonden.
Tijdens het programma wordt op een eigentijdse manier
het lijdensverhaal van Christus uitgebeeld. Het thema
heeft een diepe religieuze betekenis, doordat Christus
voor ons mensen geleden heeft en gestorven is. Na zijn
verrijzenis zei hij tegen zijn leerlingen: “Ik ben met
jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.”
Het zijn zelfs de laatste woorden van Jezus in het
evangelie volgens Mattheüs.
Daarnaast is het thema #Ikbenervoorjou natuurlijk ook
een oproep aan ieder van ons om tegen onze naasten te
zeggen: “Je bent niet alleen, ik ben er voor je.”
Juist in deze tijd, waarin veel mensen de gevolgen van
de coronapandemie in hun dagelijks leven ondervinden,
is het goed als ze ook weten dat ze er niet alleen voor
staan.
Ze mogen een steun in de rug ervaren. Van ons als hun
naasten en van Christus, die vanuit de hemel meewerkt.
#Ikbenervoorjou.
The Passion vanuit Roermond is op Witte Donderdag
(1 april) om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO1.

Je geloof op een andere manier verdiepen?
Onder de titel: Meet, Greet & Do heeft het pastoresteam
vorig jaar net voor de corona begon een eerste nieuwe
diaconale bijeenkomst georganiseerd waarin centraal heeft
gestaan de Zeven werken van Barmhartigheid.
Wat was het een goede eerste avond met 11 aanmeldingen
in het café van het parochiehuis in Delden. Maar corona had
een andere agenda. Graag willen we een herstart maken
maar nu digitaal via Teams.
Het eerste uur gaan we inhoudelijk in op een thema die
aangereikt zal worden vanuit de aanwezigen. Waarbij we
het laatste half uur elkaar gaan ontmoeten onder het genot
van een glas via het scherm.
Natuurlijk wanneer het weer mogelijk is, hervatten we de
bijeenkomsten in het café van het Parochiehuis in Delden.
Ben jij nieuwsgierig geworden, en wil jij op een andere
manier je geloof verdiepen en hierbij je leeftijdsgenoten
ontmoeten van 35 – 55 jaar? Wees welkom bij deze
structurele ontmoeting van:
Meet, Greet & Do op woensdag 14 april
van 20.00 uur tot 21.30 uur via Teams
Bij opgave ontvang je een link om in te loggen voor de
bijeenkomst. Voor vragen of opgave,
neem gerust contact op met:
pastor Ria Doornbusch
Email: pastordoornbusch@gmail.com
Telefoon 06-14 406 955

Ik houd van kerken
gericht op het oosten
met vensters die troosten kunnen
en zeggen: wacht maar,
straks gaat de zon weer op.
Ik houd van een kerk
waar de kansel uit het midden
iets terzijde is gezet,
een plaats om te bidden
een plek om te dromen
van licht dat zal komeneen huis van gebed.
Ik houd van kerken
gericht op de zon
waar we zien wat we lazen:
het licht van Pasen,
de dag die begon.
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