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Pastoraal team: 

pastoor J.A.C. Jansen priester 

Tel: 06-46 90 72 33  mail: j.jansen@rktwentezuid.nl 

Wekelijkse vrije dag maandag 
 

drs. mw. H.Th.Y.M. v.d. Bemt pastoraal werker 

tel: 06-13 60 92 93 mail: htymvandenbemt@gmail.com 

wekelijkse vrije dag maandag en vrijdag 
 

mw. R. Doornbusch, pastoraal werker 

tel: 06- 14 40 69 55 mail: pastordoornbusch@gmail.com 

wekelijkse vrije dag vrijdag 
 

mw. C.E.J.M. Timmerman pastoraal werker 

tel: 06-25 09 13 77 mail: carin.timmerman@gmail.com 
wekelijkse vrije dag vrijdag 
 
drs. mw. A. Zoet pastoraal werker 

tel: 06-27 12 46 95 mail: annettezoet@gmail.com 

wekelijkse vrije dag maandag 
 

 

Redactie  

Kerkwijzer is het parochieblad van de  geloofsgemeenschappen                                          

St. Stephanus Borne en de H. Stephanus Hertme 
 

Redactieadres: Stationsstraat 1a,  7622 LW Borne 
 E-mail: redactiehhjj@gmail.com 
Redactieteam:  

Pastoraal team HHJJ parochie, Stephanie Jansen-Kosterink,                             

Charles Liedenbaum, Laurens van Urk, Jos Verheul en Timo Vlaskamp. 

 

Verschijningsdatum: 

Volgende  parochieblad: zaterdag 02 t/m 29 oktober 2021 

Sluitingsdatum kopij:  woensdag  22 sept. vóór 12:00 uur 
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Op zondag 23 januari 2022 

kunnen kinderen uit Hengelo, 

Borne en Hertme die in groep 

8 of hoger zitten het sacrament van het H. Vormsel 

ontvangen.  

In oktober gaat de voorbereiding op het H. Vormsel van 

start. Daar willen we jullie graag meer over vertellen. 

Daarom houden we een informatieavond over het 

H. Vormsel voor kinderen van groep 8 en hoger en hun 

ouders op: 

Donderdag 2 september 2021  

van 19.00 tot 20.30 uur 

in de Stefans-Hof, Grotestraat 207, Borne 

 

Aanmelden voor de informatieavond vóór 26 augustus 

2021 is noodzakelijk i.v.m. de coronamaatregelen. 
 

Aanmelden voor het H. Vormsel vóór  

15 september 2021. 

 
Opgave voor het H. Vormsel,  aanmelding informatieavond en 
algemene informatie:  
secretariaat pastoraal team: secretariaat@pastoraalteam.nl  

 

Graag ontmoeten we jullie op deze avond! 
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In deze cursus leer je de rijkdom van onze katholieke 

traditie beter kennen en ontdek je samen met anderen, 

hoe deze schat je eigen leven kan verrijken.  

 

De cursus bestaat uit overdracht van geloofskennis en 

gesprek over de betekenis daarvan voor jouw eigen 

leven.  

 

Deze cursus is voor mensen, die:  
 

- meer willen weten over het katholieke geloof  

- hun geloof willen opfrissen 

- katholiek willen worden  

- benieuwd zijn naar de betekenis van het katholiek 

geloof voor hun eigen leven 
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We behandelen in 7 bijeenkomsten in vogelvlucht 

belangrijke thema’s van het katholieke geloof: “Wat 

geloven wij?”, sacramenten, kerkelijk jaar/liturgie, 

eucharistie, bijbel, kerk, bidden, christelijk leven.  

 

Nieuwsgierig geworden? Kom naar de startbijeenkomst 

om te ontdekken of deze cursus, wat voor jou is. Dan 

worden de data van de volgende bijeenkomsten bekend 

gemaakt.  

 

Datum: donderdag 7 oktober 

Tijd: 20.00-21.30 uur 

Plaats: Stefans-Hof, Grotestraat 207, Borne. 

 

Begeleiding:  

pastoor Jurgen Jansen, 

pastoraal werker Hélène van den Bemt 

 

Informatie:  

Hélène van den Bemt:  

htymvandenbemt@gmail.com  

tel: 06-13609293 

 

Opgave: 

secretariaat pastoraal team: 

contact@pastoraalteam.nl 
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Vrijdag 9 juli overleed in ’t Dijkhuis op 92-jarige leeftijd, 

Otto Christiaan Wilhelm Unverzagt. Hij woonde voorheen 

aan het Verzetsplein 29. De afscheidsviering werd 

gehouden in de aula van het crematorium in Borne op 

woensdag 14 juli waarna de crematieplechtigheid volgde. 

 

Woensdag 28 juli overleed op 63-jarige leeftijd,  

Johannes Hendrikus (Joost) Willemars, van 

Bemmelstraat 5. De uitvaartviering vond plaats op 

maandag 2 augustus in de St. Stephanuskerk waarna de 

begrafenisplechtigheid volgde in het Gedenkpark in 

Borne. 

 

Zaterdag 31 juli overleed op 91-jarige leeftijd,  

Hermina Josephina (Miny) Ellenbroek-ter Haar.  

Zij woonde de laatste tijd in het Dijkhuis 140.  

De afscheidsviering vond plaats op donderdagavond  

5 augustus in de St. Stephanuskerk waarna de volgende 

dag de crematieplechtigheid volgde in Borne. 

 

Zondag 8 augustus overleed op 82-jarige leeftijd, 

Geertruida Hendrika Theresia (Truus) Kolkhuis Tanke-

Schepers, De Bleek 17a. De uitvaartviering vond plaats 

op donderdag 12 augustus in de St. Stephanuskerk 

waarna de begrafenisplechtigheid volgde op de 

begraafplaats aan de Deurningerstraat in Hengelo. 

 

Zaterdag 14 augustus overleed op 86-jarige leeftijd, 

Henricus Albertus Jacobus (Hennie) ter Braak, ’t Dijkhuis 

339. Op donderdagavond 19 augustus was in de  

St. Stephanuskerk gelegenheid om afscheid van Hennie 

te nemen en de familie te condoleren. 

 

Dat zij mogen rusten in vrede  
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H. Stephanus Hertme 

28/29 augustus 

Jaargedachtenis: Marjolein Kokkelink-Egberink 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 28/29 augustus 

Cees en Ine van der Bilt-Floothuis en families, 

Ans Sanders, Mihill Bisaku, Ans Beune-Baars,  

Otto Unverzagt, Joost Willemars,  

Miny Ellenbroek-ter Haar, 

Truus Kolkhuis Tanke-Schepers, 

Marijke van Munster-Kemna, Hennie ter Braak. 

Nagekomen: 17 juli: ouders Weijenborg-Wilmink, 

17 juli, 31 juli, 15 aug.: Marijke van Munster-Kemna, 

24 juli: Johan Oude Lansink, Theo Wesselink,  

31 juli: ouders Harmelink-van der Gun,  

7 aug.: Tonny Homan-Veenings,  

15 aug.: Jan Kemper, Gerrit Vreeswijk,  

21 aug.: Gerrit Nijhuis, uit dankbaarheid. 

Jaargedachtenis: Johan Kroeze. 

Vrijdag 3 september:  

ouders Weijenborg-Wilmink en Rian

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 5 september 

Jaargedachtenis: Hennie Aalderink. 
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vervolg van pagina 7 

St. Stephanus Borne 

Zondag 04/05 september 

Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, familie Sanders,  

pastoor W.Th.J. Bosch, Rudy Strikker,  

Jos en Sini Post-Hasselerharm,  

Herman Hegeman, Jan van Vilsteren, 

Hermien Vetketel-Annink,  

Bonnie Leushuis, Ans Sanders, Mihill Bisaku, 

Anja Meijerink-Manenschijn, Otto Unverzagt,  

Joost Willemars, Miny Ellenbroek-ter Haar,  

Truus Kolkhuis Tanke-Schepers, Hennie ter Braak. 

Jaargedachtenis: Marie Sanders, 

Henk Besselink, Hendrikus Mars, 

Leo Lansink Rotgerink,  

Cathrien Mentink-Westerbeek. 

  

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 11/12 september 

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,  

ouders en familie Sanders-Vloedbeld,  

Lies Nijhof-Haarhuis, Frans en Herbert-Rientjes, 

Ans Sanders, Mihill Bisaku, Otto Unverzagt,  

Joost Willemars, Miny Ellenbroek-ter Haar,  

Truus Kolkhuis Tanke-Schepers,  

Marijke van Munster-Kemna, Hennie ter Braak. 

Jaargedachtenis: ouders Rientjes-Deperink. 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 19 september 

Bernard Veldhof.  
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St. Stephanus Borne 

Zondag 18/19 september  

Arnold Weda, Jo Hendriks-Brok, Ans Sanders, 

Mihill Bisaku, Otto Unverzagt,  

Anja Meijerink-Manenschijn, Joost Willemars,  

Miny Ellenbroek-Ter Haar,  

Truus Kolkhuis Tanke-Schepers, Hennie ter Braak. 

  

 

St. Stephanus Borne 

Zaterdag 25/26 september 

Hermien Vetketel-Annink,  

voor ons gezin en uit dankbaarheid,  

Bernard Mentink, Ans Sanders, Joost Willemars,  

Miny Ellenbroek-ter Haar,  

Truus Kolkhuis Tanke-Schepers, Hennie ter Braak. 

Jaargedachtenis: Sjaak Möller, Gerrit Nijhuis. 

Vrijdag 01 oktober:  

ouders Weijenborg-Wilmink en Rian. 
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Een groep van ongeveer 30 pelgrims uit heel de wereld 

is op 14 augustus in Polen begonnen aan een 

Klimaatpelgrimage. Zij wandelen door Duitsland, 

Nederland en Groot-Brittannië om aan te komen in 

Glasgow, waar van 1 t/m 12 november de VN Klimaattop 

plaatsvindt. 

 

Met deze oecumenische pelgrimage wil men aandacht 

vragen voor de klimaatcrisis en de krachten bundelen om 

klimaatverandering tegen te gaan.  

Op hun tocht van bijna 2.800 kilometer hebben deze 

pelgrims onderdak nodig. Langs de hele route zorgen 

kerken en organisaties voor logies en eten.  

 

Borne ligt op de route en wil ook graag gastvrijheid 

bieden. De pelgrims komen aan in de middag van 30 

september en vertrekken daags erna voor de volgende 

etappe naar Goor. 

 

De aanwezigheid van de pelgrims is een mooie 

gelegenheid om plaatselijk aandacht te vestigen op de 

klimaatcrisis.  
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Eén van de mogelijkheden om aan dat bewustzijn vorm 

te geven is om mee te wandelen op de etappe van Borne 

naar Goor (ongeveer 20 kilometer wandelen) op vrijdag 

1 oktober, vertrek 9.00 uur.  

Tot een maximum van 60 personen mogen inwoners van 

de gemeente Borne en omstreken hieraan deelnemen.  

 

U kunt zich daarvoor vóór 15 september opgeven bij:  

dhr. Huib de Wit, e-mail: htsldewit@ziggo.nl 

 

U zorgt daarbij zelf voor uw eten en drinken voor 

onderweg en ook voor de terugtocht naar Borne, 

bijvoorbeeld met trein of bus. 

 

Om aan de benodigde geldmiddelen voor het ontvangen 

en verzorgen van de pelgrims te komen kunt u een 

bijdrage leveren in de vorm van een eenmalige donatie 

op één van de volgende rekeningnummers 

onder vermelding van: 

 

‘Klimaatpelgrimage’ 
 

NL63 RABO 0309 4006 94 

t.n.v. PCI HH. Jacobus en Johannes  
 

NL42 ABNA 0590 0489 61 

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost  

 

NL06 RABO 0309 4761 19 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Borne  
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Na ruim anderhalf jaar, door het coronavirus, afwezig te 

zijn geweest kan en mag het nu weer. 

Vanaf zaterdag 4 september 2021 gaan we weer van 

start en zijn alle bewoners van ’t Dijkhuis, de Aak en de 

Schoener weer van harte welkom om de katholieke en 

interkerkelijke kerkdiensten bij te komen wonen in de 

Dijkhuiskapel. 

 

Vooralsnog moeten we ook in de kapel de anderhalve 

meter maatregel en overige RIVM protocollen in acht 

nemen, wat o.a. inhoudt dat er slechts 15 plaatsen  

per viering beschikbaar is. 

 

De bewoners van de Aak, ’t Dijkhuis en de Schoener 

dienen zich dan ook vooraf telefonisch aan te melden 

voor elke viering via het secretariaat  

telefoonnummer 074 266 1310. 

 

De bewoners van de Aak, het Dijkhuis en de Schoener 

zijn of zullen per brief worden geïnformeerd ook is aan 

hen gevraagd een vragenlijstje in te vullen en deze 

ingevuld en wel te deponeren in de daarvoor bestemde 

bus in de kapel van het Dijkhuis. Aan de hand van dit 

vragenlijstje kan er worden geïnventariseerd welke 

behoeftes er zijn en wie van de bewoners wil worden op 

gehaald en na de viering weer terug gebracht. 
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Graag nodigen wij u uit voor 

de jaarlijkse parochie-viering 

bij de start van het nieuwe 

seizoen op zondag 

5 september a.s. om 09.30 

uur bij de Mariakapel op de 

Koppelsbrink te Borne. Naast 

Pastoor Jurgen Jansen zal 

ook pastoraal werker Ria 

Doornbusch mee voorgaan in 

deze viering. Het Dames- en Herenkoor van de  

St. Stephanuskerk Borne verzorgt de zang. 
 

Het thema van deze viering is: ‘Ons Klimaat’ en de 

collecte is bestemd voor een bijdrage in de kosten van 

de Klimaatpelgrimage, waarover u elders in de 

Kerkwijzer meer kunt lezen. 
 

Na de viering is er koffiedrinken waarbij we allen kunnen 

genieten van de door parochianen meegebrachte en  

zelfgebakken taarten. De parochieviering is het moment 

om samen te vieren en elkaar na de vakantie weer te 

ontmoeten. Maar ook dit jaar om weer samen te komen 

na de voor velen moeilijke coronatijd die hopelijk 

grotendeels achter ons ligt. 

 

 

U bent van harte 

welkom 

 

Viering Maria Tenhemelopneming  

15 augustus 2021 
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Vooraf aanmelden voor de vieringen is komen te vervallen.  

Wel dient bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer te 

worden geregistreerd. 

 

De anderhalve meter maatregel blijft gehandhaafd in de kerk. 

Bij het te communie gaan en bij het verlaten van de kerk dient u 

de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen. 

Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Marcus 7,1-8 14-15.21-23

zondag 29-aug 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor J. Jansen

vrijdag 3-sep 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor J. Jansen

DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Marcus 7,31-37

zaterdag 4-sep 11.00 St. Stephanus Borne Doopviering
Mw. H. van den Bemt 

pastoraal werker

zondag 5-sep 9.30
Mariakapel 

Koppelsbrink       

Eucharistie- 

parochieviering

Pastoor Jansen              

Mw. R. Doornbusch 

pastoraal werker

vrijdag 10-sep 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jansen             

VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Marcus 8,27-36

zaterdag 11-aug 19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor J. Jansen

vrijdag 17-sep 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor J. Jansen

VIJF-EN-TWINTIGSTE  ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Marcus 9,30-37

zaterdag 18-sep 19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor J. Jansen

zondag 19-sep 09.30 H. Stephanus Hertme Gebedsviering Johan Kleissen

vrijdag 24-sep 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor J. Jansen

ZES-EN-TWINTIGSTE  ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Marcus 9,38-43.45.47-48

zaterdag 25-sep 19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor J. Jansen

vrijdag 1-okt 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor J. Jansen
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Zondag 29 augustus 2021 

10.00 - 11.00 uur 

22e Zondag door het jaar 

Basiliek van de H. Nicolaas te 

Amsterdam 

Celebrant:  

pastoor Eric Fennis 

 

Zondag 5 september 2021 

10.00 - 11.00 uur 

23e Zondag door het jaar 

H. Gerardus Majella kerk  

te Emmen 

Celebrant:  

pastoor Peter Stiekema 

 

Zondag 12 september 2021 

10.00 - 11.00 uur 

24e Zondag door het jaar 

Vanuit Lourdes, Frankrijk 

Hoofdcelebrant:  

mgr. Herman Woorts 

Extra informatie op blz.16. 

Zondag 19 september 2021 

10.00 - 11.00 uur 

25e Zondag door het jaar 

H. Bonifatiuskerk, Rijswijk 

Celebrant:  

pastoor Wim Bakker 

 

 

Zondag 26 september 2021 

10.00 - 11.00 uur 

26e Zondag door het jaar 

H. Willibrordusbasiliek te Hulst 

Celebrant: 

pastoor Wiel Wiertz 

 

 

Zondag 3 oktober 2021 

Géén eucharistieviering 

i.v.m. aangepast schema 

jubileum NPO 
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De KRO-televisie zendt op zondag 12 september de 

wekelijkse televisiemis uit vanuit de Grot in Lourdes. 

Aanleiding voor deze bijzondere viering is het 100-jarig 

bestaan van de bedevaarten vanuit Limburg naar 

Lourdes. Vanwege de coronapandemie was het dit jaar 

nog niet mogelijk om grote groepsreizen te organiseren. 

Via de tv-uitzending kan iedereen die dat wil toch even 

op bedevaart naar Lourdes. 
 

In 1921 werd in Maastricht een nieuwe organisatie voor 

bedevaarten naar Lourdes opgericht. Jarenlang werden 

deze reizen gemaakt onder de naam ‘Limburgse 

Bedevaarten’. De organisatie is inmiddels opgegaan in 

het Huis voor de Pelgrim, dat ook bedevaarten naar tal 

van andere pelgrimsoorden organiseert. De tv-mis op 

zondag 12 september is een van de eerste 

jubileumactiviteiten. Later dit najaar en volgend jaar 

wordt ook op andere manieren bij het jubileum 

stilgestaan. 

 

De viering vanuit de Grot in Lourdes is op zondag  

12 september te zien vanaf 10.00 uur op NPO2. 

Voorafgaand daaraan is vanaf 9.45 uur het 

Geloofsgesprek te zien, dat deze keer ook aan de 

bedevaarten naar Lourdes is gewijd. Meer informatie 

over de bedevaarten op www.huisvoordepelgrim.nl  
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Vader vol liefde, 

tot U wil ik bidden. 

 

Tot wie kan ik gaan 

dan tot U alleen? 

 

Met mijn angst voor morgen 

mijn schuld van gisteren 

en de moeite van vandaag, 

met heel mijn bestaan 

kom ik, Heer tot U. 

 

Met al mijn gedachten, 

mijn vragen, 

mijn klachten, 

mijn lange, lange nachten, 

kom ik tot U. 

 

Niet om een antwoord, 

niet om een teken van hogerhand, 

maar om vrede wil ik U vragen. 

om vrede 

boven mijn verstand. 

 

Uit het boek: ‘Licht dat leven doet’  

met teksten van André F. Troost bij werken van Henk Helmantel 
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Van 18 tot en met 26 

september a.s. wordt 

door de landelijke 

organisatie “Pax” de 

jaarlijkse Vredesweek 

gehouden. Zoals 

verwoord op de 

website 

vredesweek.nl/thema 

van vredesorganisatie 

PAX kent iedereen wel 

het gevoel er even niet bij te horen en te worden 

uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet 

gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van 

een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in 

onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er 

recht wordt gedaan aan iedereen. 
 

Voor 2021 kiest PAX “Inclusief samenleven” 

als thema van de Vredesweek. 
 

Om hier ook lokaal aandacht aan te besteden wordt in 

deze Vredesweek door de Raad van Kerken Borne e.o.  

op woensdag 22 september een vredesbijeenkomst 

georganiseerd. Deze bijeenkomst bestaat uit 

verschillende activiteiten en begint om 19.00 uur met 

een korte gebedsbijeenkomst in de Doopsgezinde kerk 

aan de Ennekerdijk. Hierna zal de vredesbijeenkomst 

worden voortgezet met een wandeling met de vredesvlag 

naar de Stefans-Hof. Hier is de gelegenheid met elkaar in 

dialoog te gaan en is het mogelijk een persoonlijke 

vredeswens op een vredesduif te schrijven.  
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Vervolgens gaat de activiteit verder met de 

vredeswandeling naar de vredesboom bij de Oude Kerk 

waar een korte afsluitende bijeenkomst plaatsvindt. Hier 

kunnen dan ook de vredesduiven in de vredesboom 

worden gehangen.  

 

De lokale Raad van Kerken nodigt iedereen, jong en oud, 

uit om deel te nemen aan deze vredesactiviteit.  

 

Als u niet kunt of wilt deelnemen aan de viering maar 

wel aan de vredeswandeling dan kan dat natuurlijk ook; 

deze start omstreeks 19.20 uur bij de Doopsgezinde 

Kerk. Uiteraard kun je op ieder ander moment tijdens de 

wandeling aansluiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent van harte 

uitgenodigd. 
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MIVA steunt mensen 

in ontwikkelings-

landen die actief zijn 

binnen verschillende 

thema’s in de 

ontwikkelingshulp. 

MIVA richt zich in deze derdewereldlanden op 

kleinschalige ontwikkelingsprojecten op verscheidene 

terreinen. Kinderrechten, Gezondheidszorg, 

Mensenrechten en Vrouwenrechten. 

 

Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor de 

medische zorg van de meest kwetsbaren in Kenia. 

Toegang tot de gezondheidszorg is vooral in Afrika niet 

vanzelfsprekend. De mensen weten weinig van hygiëne 

of het voorkomen van ziektes. Daarnaast hebben ze 

nauwelijks vervoer tot hun beschikking, waardoor het 

dichtstbijzijnde ziekenhuis of een gezondheidspost niet 

binnen bereik is. 

 

Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante 

kilometer groot is. Veel wegen zijn slecht. Maar het is te 

belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de 

afgelegen gebieden. Daarom is een auto onmisbaar voor 

Duncan. Hij is 41 jaar en directeur van een 

gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 

om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels 

uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een 

school. Een auto is onmisbaar voor Duncan. Duncan: 

“Het is belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist 

in de afgelegen gebieden. Vervoer is daarbij onmisbaar.” 

Tijdens de corona-pandemie kunnen we met de auto ook 

eten en beschermingsmiddelen brengen.”  De opbrengst 
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van de collecte van 2021 is daarom bestemd voor een 

auto voor Duncan. Hij wil in Kenia gezondheidszorg 

bereikbaar maken voor de meest kwetsbaren. 

 

U kunt na afloop van de viering van zondag 29 augustus 

een gift doneren op de collecteschalen achter in de kerk.  

 

Uw bijdrage kan ook rechtstreeks overgemaakt worden 

aan MIVA: NL42 INGB 0000 0029 50  

o.v.v. MIVA-collecte 2021 

 

 

 

 

 

85 JAAR  

Missie Verkeersmiddelen Aktie 
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Niet alleen in de heilige Schrift wordt op 

verschillende plaatsen gesproken over het 

optreden van engelen, maar ook in iedere 

eucharistieviering wordt aan het slot van 

de prefatie gebeden of gezongen dat wij in 

samenklank met de koren van de engelen 

en de heiligen die staan voor Gods troon, 

hier op aarde God onze hulde mogen 

brengen in het zingen van het loflied ‘Heilig, heilig .. .’. 

Zoals bekend gaat dit gezang terug op Jesaja 6,3 waar 

vermeld staat dat serafs, op engelen gelijkende wezens, 

dit lied zingen voor het aanschijn van God. 

 
Feestdag van de aartsengelen 

Aan het eind van de maand september vieren wij de 

feestdag van de drie heilige aartsengelen, Michaël, 

Gabriël en Raphaël. In de algemene Romeinse kalender 

die na het Tweede Vaticaans Concilie werd herzien, zijn 

vanwege de vereenvoudiging van de kalender op 29 

september de drie afzonderlijke feesten van deze drie in 

de bijbel genoemde aartsengelen in één viering 

samengebracht. Voor de datum 29 september is gekozen 

omdat reeds in de zesde 

eeuw op deze dag in Rome 

de kerkwijding van een 

basiliek ter ere van de 

heilige Michaël werd 

herdacht en de feesten van 

de twee andere aartsengelen 

pas vanaf 1921 in de 

algemene kalender van de 

westerse kerk waren 

opgenomen. 
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De verschillende aartsengelen 

De aartsengel Raphaël (wat betekent: geneesmiddel van 

God) wordt alleen in het Oude Testament genoemd en 

wel in het boek Tobit, waar hij de reisgezel is van Tobias 

en de ogen geneest van zijn vader Tobit. De aartsengel 

Gabriël is bij zeer vele mensen bekend vanwege de vele 

afbeeldingen van de blijde boodschap door de engel 

Gabriël aan de maagd Maria, zoals de evangelist Lucas 

ons dat verhaalt (Lc. 1,26 – 38). Gabriël (wat betekent: 

kracht van God) zegt van zichzelf dat hij voor Gods 

aanschijn staat (Lc. 1, 19). De aartsengel Michaël die 

veelvuldig op oosterse iconen staat afgebeeld, is vooral 

bekend vanwege de strijd tegen de kwade machten. Dit 

gaat terug op de strijd die Michaël (wat betekent: 

iemand zoals God) voert in de hemel, zoals staat 

opgetekend in het Boek van de Openbaring (12,7). 

 
In de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis is sprake 

van nog een vierde aartsengel, Uriël (wat betekent: licht 

of vuur van God). Vanaf de achtste/negende eeuw is 

echter zijn verering verboden, omdat hij niet voorkomt in 

de bijbel. 
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We waren in de vakantie weer eens terug met de 

caravan in oostelijk Twente, Dinkelland, Tubbergen. In 

de rust, de mooie natuur, de prachtige boerderijen en de 

eenvoud die alles uitstraalt. En opnieuw hebben we weer 

die mooie kerken opgezocht en aandachtig bekeken. Ze 

stonden allemaal de hele dag uitnodigend met de deur 

open, om de historie te tonen van de gelovige 

gemeenschap, die al in het jaar 900 is begonnen. 

 

Deze kerkgebouwen zijn nog steeds op een toppunt van 

onderhoud, alsof ze gisteren zijn gebouwd door die 

gemotiveerde architecten, Ter Riele, Kroes, Tepe, Stuyt, 

Wennekes en Boerboom, in de plaatselijke Nederrijnse 

en Westfaalse neogotiek met Saksische invloeden, 

tussen 1830 en 1910. Vier kerkgebouwen zijn nog 

geheel of gedeeltelijk uit de jaren 1100 tot 1300: in 

Oldenzaal, Denekamp, Tubbergen en Ootmarsum en 

slechts één kerk is een nieuwe uit eind 1900. Ook die 

twee enorme neogotische kerkgebouwen springen eruit, 

als indrukwekkende hallenkerken gebouwd door Tepe in 

Raalte (Salland) en Losser. 

 

We waren nog net op tijd, vier kerkgebouwen zijn al 

gesloten en nog eens vijftien kerken worden nog 

gesloten en verkocht voor 2025. De prognose is, dat na 

het jaar 2025 van alle veertig kerkgebouwen nog maar 

vijf stuks in de religie betrokken zullen zijn en dus 

vijfendertig zullen sluiten. De ziel gaat eruit in al die 

dorpen, bij het sluiten van deze kerkgebouwen, vijf 

generaties hebben de kosten van de bouwsom in al hun 

armoede in het verleden afbetaald en het onderhoud 

bekostigd in deze achterliggende honderd tot 

honderdvijftig jaar.  
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Helaas mag de opbrengst van de verkoop niet worden 

aangewend om het ontzielde gebouw, met een nieuwe 

bestemming, in de toekomst te onderhouden. De 

kerkgangers zijn oud en versleten en ze zijn kennelijk de 

laatste generatie, die deze prachtige kerkgebouwen nog 

een tijdje open kan houden voor plechtige geloofsreligie, 

die 1300 jaar geleden door de Ierse monniken is 

gebracht op deze nog woeste gronden. 

 

We waren nog net op tijd om het nog weer eens terug te 

zien in Twente, nog net op tijd om ook de ziel te zien 

sterven in de harten van de samenleving, die afscheid 

moet nemen. Het riviertje de Dinkel neemt met zijn 

stromend water straks de laatste herinneringen mee 

naar zijn eindpunt, waar het in nostalgie kan verdampen 

in een mist van de dan anonieme kerkhistorie. 

 

Frits van Veldhoven, Rotterdam. 

  

  

St. Plechelmusbasiliek 

Oldenzaal 

St. Pancratiusbasiliek 

Tubbergen 
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Vrijdag en zaterdag 11 en 12 september 
 

Open Monumentendag  

Het thema is: 
 

 ‘Mijn monument is jouw monument’ 
 

Met dit evenement wil Open Monumentendag 

gezamenlijk de aandacht voor de monumenten 

vergroten door dit bijzondere Nederlands 

cultureel erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee 

te behouden voor een breed publiek.  

 

Elk jaar in het tweede weekend van september openen 

tijdens Open Monumentendag duizenden monumenten 

hun deuren voor publiek. Open Monumentendag verbindt 

mensen met monumenten en laat zien dat de verhalen 

en schoonheid van monumenten een verrijking voor onze 

leefomgeving en voor onszelf zijn. 

In Borne is onder andere onze St. Stephanuskerk aan de 

Grotestraat van 12.00 uur tot 16.00 uur open om te 

bezichtigen. 

  
 

Dinsdag 7 september 

K.B.O.-soos om 14.00 uur in de hal van de Stefans-Hof. 

 

Dinsdag 14 september 

K.B.O.-themamiddag. Deze eerste bijeenkomst van het 

nieuwe seizoen begint om 14.30 uur in de Stefans-Hof. 

 

Maandag 20 september 

bijeenkomst bezoekgroep 80+ geloofsgemeenschap  

St. Stephanus Borne om 13.30 uur in de Stefans-Hof. 
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Secretariaat: Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne 

 Telefoon 074 - 266 13 10 

Openingstijden: ma/vrij. Van 9.30 tot 11.30 uur 

E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl 

Koster/Stefans-Hof L. van Urk,  mobiel 06 - 39 60 35 80  

Bankrelaties: Rabo:   NL27 RABO 0309 4025 06 

(St. Stephanus) ING:  NL12 INGB 0000 8299 30 

 

Bankrelatie: ING:    NL38 INGB 0002 4659 49 

(Theresia) 

 

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme 

 Telefoon 074 - 266 13 95 

 Mobiel 06 - 22 20 05 28 

Openingstijden: dinsdag van  10.00 tot 11.00uur 

E-mail: stephanush@hetnet.nl 

Kosters: Dhr. B. Kole 074 - 266 70 06 

 Mevr. R. Rijwaart 074 - 266 62 27 

 Mevr. A Tönis 074 - 266 74 63 

Bankrelatie: Rabo:    NL79 RABO 0309 4064 20 

 

Secretariaat: Langestraat 78, 7491 AJ Delden 

T.a.v. Mevr. B. Horck  074 - 349 22 12 

E-mail: contact@pastoraalteam.nl 
 


