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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 11 dec. t/m 14 jan. 2022 

Sluitingsdatum kopij:  woensdag  01 dec. vóór 12:00 uur 
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Als u deze Kerkwijzer ontvangt gedenken wij 

onze geliefde overledenen.  

Een tijd waarin we misschien naar de 

begraafplaats gaan of een kaarsje aansteken bij 

de foto van onze geliefden die zijn overleden. 

Voor mij is dat ook altijd een moment van 

Herinneringen. Je denkt weer terug aan de momenten 

die je met elkaar gedeeld hebt. In het gemis en het 

verdriet breekt er dan ook vaak een glimlach door. Je 

herinnert je weer een vakantie, een lied, een verjaardag, 

een sinterklaasavond waarop je samen hartelijk gelachen 

hebt om het gedicht of de surprise. 

De pijn en het gemis gaan altijd mee de toekomst in en 

tranen horen daarbij. Tranen van het lachen en tranen 

van verdriet.  

Wie die tranen onderdrukt sluit zich in zichzelf op.  

Ook in de Bijbel komen we herhaaldelijk tranen tegen. 

Pijn mag er genoemd worden en God zelf doet ons de 

belofte dat er een einde komt aan alle pijn en verdriet. 

In het boek Openbaring wordt ons die belofte gedaan: 

‘Hij zal alle tranen uit de ogen wissen.’  

Ook wij mogen onze tranen, bij elkaar, maar zeker bij 

Hem de vrije loop laten.  

 

Eind november sluiten we het Kerkelijk jaar af en we 

maken ons op voor de adventsperiode. We versieren 

onze kerken, en misschien ook wel ons huis, met een 

adventskrans en zien verlangend uit om de kaarsen 

week na week te laten branden. Licht in het donker te 

brengen.  
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De tijd dat week na week het licht verder doorbreekt. In 

de advent lezen we de prachtige evangelielezing waar 

Maria haar nicht Elizabeth ontmoet. Het is een 

ontroerend moment van twee zwangere vrouwen, twee 

onmogelijke zwangerschappen, waar we ook ervaren dat 

geloven gelukkig maakt en vreugde schenkt. We horen 

dan Elisabeth tegen Maria zeggen: ‘Gelukkig de vrouw 

(mens) die geloofd dat de woorden van de Heer in 

vervulling zullen gaan.’ 

Gelukkig de mens die ten diepste beseft dat hij zich altijd 

geborgen mag weten bij God, in vreugde en verdriet. Dat 

wij ons gedragen mogen weten in ons leven, maar ook 

voorbij het leven.  Als wij dat vertrouwen hebben breekt 

er altijd weer een glimlach door waar de vreugde kan 

klinken.  

 

Ik wens u namens het pastorale team een goede 

adventstijd toe.  

 

 

Het parochiebestuur van onze parochie bestaat uit het de 

volgende personen: 
 

Voorzitter: Pastoor Jurgen Jansen j.jansen@hhjj.nl 

Vicevoorzitter: Hans Leushuis vicevoorzitter@hhjj.nl 

Secretaris: Huub Verdonschot secretaris@hhjj.nl 

Penningmeester: Fons Simons penningmeester@hhjj.nl 
 

Lid: Johan Kleissen Johan.kleissen@hhjj.nl 

Lid: Frank Mars vastgoed@hhjj.nl 

Lid: Stephanie Jansen-Kosterink info@hhjj.nl
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In Kerkwijzer uitgave 06 (10juli t/m 27 augustus) 

stelden enkele leden van het dagelijks bestuur zich reeds  

aan u voor. 

In deze Kerkwijzer stellen Stephanie Jansen-Kosterink, 

Johan Kleissen en Frank Mars zich kort aan u voor. 

 

 

Stephanie Jansen – Kosterink 

Ik ben Stephanie en 38 jaar. Na 

mijn studie in Amsterdam ben ik 

samen met mijn man in Hengelo 

gaan wonen. Ik ben moeder van 

Kas (9 jaar) en Renée (5 jaar) en 

werk als onderzoeker bij Roessingh 

Research and Development. Naast 

mijn activiteiten in onze parochie (zoals werkgroep 

jongeren/werkgroep Onze Vitale Parochie / beheer 

website en sociale media) speel ik baritonsaxofoon bij de 

muziekvereniging in Saasveld, ben ik lid van de EHBO in 

Deurningen en volleybal ik bij ATC Dames 3 in Hengelo. 

Als er tijd is om te ontspannen lees ik graag een boek of 

kruip ik achter de naaimachines om een mooie jurk te 

maken.  

 

 

  

Huub Verdonschot Hans Leushuis Fons Simons  
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Vervolg parochiebestuur stelt zich voor   

 

 

Johan Kleissen 

In de geloofsgemeenschap  

Heilige Stephanus Hertme vanaf 2004 

betrokken bij bestuurlijke activiteiten. 

In 2013 benoeming bestuurslid van 

de parochie Heilige Jacobus en 

Johannes Borne Hertme. Voorganger 

in weekendviering in Hertme en 

Trivium Meulenbelt Zorg. 

Gaat voor in uitvaartvieringen binnen onze  parochie, en 

de parochies de Goede Herder, de Heilige Geest. Het is 

een voorrecht om mensen nabij te mogen zijn die hun 

dierbare hebben verloren. Lector in Hertme. Vader van 

drie kinderen en opa van zes kleinkinderen. Beëdigd 

buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand  “BABS” van 

de gemeente Borne, 

 

 

Frank Mars

Frank Mars, 59 jaar waarvan 33 jaar 

getrouwd met Pauline, vader van 2 

dochters en een zoon. 
Actief in de kerk en verenigingsleven 

in Borne. Binnen de kerk bestuurslid, 

collectant en lid van de Werkgroep 

Onze Vitale Parochie. 

Binnen het bestuur behartig ik het 

onroerend goed. 

Mijn doel is het in stand houden van een levendige en 

vitale geloofsgemeenschap in Borne. 
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Woensdag 13 oktober overleed op 86-jarige leeftijd, 

Hendrikus Franciscus (Henk) Hesselink, Vissedijk 35B in 

Almelo. De afscheidsviering vond plaats op dinsdag 19 

oktober in de aula van het crematorium in Borne waarna 

de crematieplechtigheid volgde.  

 

Donderdag 14 oktober overleed op 92-jarige leeftijd, 

Wilhelmina Aleida Maria (Miny) Peters-Wissink, 

Welemanstraat 94. De avondwake vond plaats op 

dinsdag 19 oktober in de St. Stephanuskerk waarna de 

volgende dag de begrafenisplechtigheid volgde in het 

Gedenkpark in Borne. 

 

Zondag 17 oktober overleed op 67-jarige leeftijd, 

Willibrordus Antonius Maria (Willy) Stijnenbosch, 

Honingbes 2. De afscheidsviering vond plaats op 

zaterdag 23 oktober in de aula van het crematorium in 

Borne waarna de crematieplechtigheid volgde. 

 

Maandag 18 oktober overleed op 76-jarige leeftijd, 

Josephina Maria Antonia (José) Hendriks-Zwijnenberg, 

RWH Hofstede Crullstraat 46. 

De herdenkingsviering vond plaats op vrijdag 22 oktober 

in de H. Stephanuskerk in Hertme. 

 

Woensdag 20 oktober overleed op 83-jarige leeftijd, 

Hermanus Johannes (Herman) Damhuis. 

Hij woonde voorheen aan de Hoge Horst 1 in Hertme. 

De uitvaartviering vond plaats op maandag 25 oktober 

in de H. Stephanuskerk in Hertme waarna de begrafenis-

plechtigheid plaatsvond op het R.K. Kerkhof in Hertme. 

 

Dat zij voor altijd in Gods eeuwige licht en liefde mogen 

leven. 
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WIJ HERINNEREN ONS DE NAMEN… 

Wij herinneren ons de namen 

van hen met wie we onze tijd deelden, 

tijdgenoten, leeftijdgenoten,  

mensen die wij graag zagen, 

mensen die ons graag zagen, 

wij herinneren ons die namen soms maar kort.  

Wij herinneren ons de namen  

van hen die wij hier in onze tijd niet meer zien,  

en niet meer te spreken zijn. 

De mensen die nog wonen in ons hart  

en daar met ons spreken, in onze dromen en stille uren. 

Wij herinneren ons de namen  

van hen aan wie niet meer gedacht wordt.  

Van hen die niet meer genoemd worden,  

van hen die uit de tijd lijken te zijn.  

Wij herinneren ons de namen 

die alleen nog in de stilte worden genoemd. 

Wij herinneren ons de namen 

van hen die een licht waren op onze levensweg,  

die licht en warmte hebben gebracht. 

Wij denken aan hen die nu in een andere tijd zijn, 

in die eeuwige tijd vol van licht en liefde. 

 

Wij herinneren ons de namen van de mensen die vanaf  

2 november 2020 tot 2 november 2021 van ons zijn 

heengegaan en in onze harten verder leven: 
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Hennie Braakhuis,  

Harry Veldhof,  

Rudie Kroeze,  

Bernard Peper,  

Riek Engeman-Brok, 

Agnes Schabbink-Silderhuis,  

Hennie Sander,  

Sien Russchenkamp-Borggreve, 

Bertus Schabbink, 

 

Dat zij voor altijd in Gods eeuwige licht en liefde mogen 

leven. 

 

Op dinsdag 2 november om 19.00 uur, nodigen wij u uit 

voor de allerzielenviering in de kerk van Hertme. Juist op 

die dag beseffen we meer dan anders dat het leven 

broos en eindig is. We staan stil bij het verdriet en het 

gemis van dierbaren. De dood van dierbare(n) kan als 

een steen op de ziel drukken. Het kan mensen verstillen, 

zeker als de naam van de gestorvene niet genoemd mag 

of kan worden. In deze viering maken we als het ware 

een kring om elkaars verdriet en zoeken we een weg 

naar hoop en licht. De kaarsen die we branden voor de 

overledenen van dit jaar ontsteken we aan de Paaskaars, 

symbool van hoop en bevrijding. 

 

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om mee 

te gaan naar het kerkhof. De kaarsen die u voorafgaand 

aan de viering kunt kopen, gaan dan mee zodat het 

kerkhof een zee van licht wordt.  
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H. Stephanus Hertme 

Zondag 31 oktober 

Herman Damhuis, 

Hennie Braakhuis, 

Bertus Schabbink (namens het herenkoor), 

Jos Bos-Blenke. 

Jaargedachtenis: Leida en Herman-Schabbink. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 30/31 oktober 

Cees en Ine van der Bilt-Floothuis en families, 

Bonnie Leushuis, Ans Sanders, Truus Monnink-Hoek, 

ouders Hoek-Olthof, Anja Meijerink-Manenschijn,  

Miny Vaalt-Aalderink, Marietje Moleman-Thijert,  

Truus Zonder-Hamer, Lenie Hudepohl-Weghorst, 

Bernhard Maathuis, Ine en Johan Schwering-Rientjes, 

Wim Sanders, Jan Roetgerink, ouders Van Oosterwijk, 

Lies Sanders, Willy Annink, Jo Gervink, Henk Hesselink, 

Miny Peters-Wissink, Willy Stijnenbosch,  

José Hendriks-Zwijnenberg. 

Nagekomen: 3 okt.: Erna Knoef-Bekhuis, Jan Leerkotte, 

10 okt.: Ben Heck, 16 okt.: Ge Lansink, 

23 okt.: Marcel Morshuis. 

Jaargedachtenis: Liesel Wassink-Vossmann, 

Fons Huiskes, ouders Rientjes-Deperink,  

Truus Evers-Bekhuis, Marius Schoon, Hendrik Scheurink, 

Gerrit Lansink Rotgerink.  

 

  



11 

 

H. Stephanus Hertme  

Dinsdag 2 november, Allerzielen 

Herman Damhuis, Hennie Braakhuis, Harry Veldhof,  

Rudie Kroeze, Bernard Peper, Riek Engeman-Brok,  

Agnes Schabbink-Silderhuis, Hennie Sander,  

Sien Russchenkamp-Borggreve,  

Bertus Schabbink, Annie en Frans Kolner, 

Gerhard, Olaf en Bram ten Dam, Arie en Miranda Kole,  

overleden familie J. Kole-Huistede, 

verleden familie Oude Egberink-Weghorst,  

Bernard en ouders Veldhof,  

Marjolein Kokkelink-Egberink, Chris en Jo Langendonk,  

Gerard en Sien Vaalt, José ter Harmsel,  

ouders Monnink-Baak, Erna Knoef-Bekhuis, 

ouders Broekhuis-Klink, ouders Vollenbroek-Kampherm,  

Geert en Fien Vollenbroek-Oude Egberink, 

Gerard en Fien Meulenbroek-Scholtenhave,  

overleden familie Blenke-Aarnink, Jos Bos-Blenke,  

overleden familie Zegger-ter Haar, Gerard Zegger,  

ouders Kemna-Gervink, Gerda en Hans Geerts-Kemna,  

Irene Kemna-Vinkenvleugel, ouders Pots-Boerrigter,  

Leo Pots, Jan Blenke, ouders Huiskes-Vollenbroek, 

Gerhardus Bernardus Vollenbroek,  

ouders Meijer-Stevelink, Johannes Bernardus Meijer,  

Harrie Dashorst, ouders Dashorst-ter Elst, 

ouders Nijenkamp, ouders Diepenmaat-ten Tusscher,  

Hennie en Annie Aalderink-Lohuis,  

Herman en Leida Schabbink-Boomkamp, 

ouders Rijgwaart-Beld, ouders Pisano-Disselhorst,  

overleden familie Lammertink-Withag,  

overleden familie Stamsnijder-Arkink,  

ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek, Theo Aalderink,  

ouders Boomkamp-Schabbink, 

Hein en Annie Wolfkamp-Wigger, 

ouders Mekenkamp-Vollenbroek, Bennie Mekenkamp, 

Suze Mekenkamp-Knuif.  

Jaargedachtenis: Marinus Mekenkamp.  
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St. Stephanus Borne 

Maandag 1 november, Allerheiligen 

ouders Beld-Bruggink, Frans en Herbert Rientjes. 

Jaargedachtenis: Barbara Kroeze-Mayer. 

 

St. Stephanus Borne 

Dinsdag 2 november, Allerzielen 

ouders Olthof-Nieland, Rudy Strikker,  

ouders Beld-Bruggink, Frans en Herbert Rientjes,  

familie Kroeze, Wim Yedema, ouders Elferink-Vrielink, 

ouders Mentink-Westerbeek, Erik Mentink, 

ouders en familie Jongman-Konter,  

Willy van Urk, Tonny Kroeze,  

Ineke Loonen-Meulenbroek en Arco-Jan, Ben Dashorst, 

Marijke van Munster-Kemna,  

Gerard en Marie Diepenmaat-Engbers,  

Hennie en Truus Diepenmaat-Egberink,  

Wim Ellenbroek, Ben Tijhuis, ouders Engbersen-Joostink, 

André Möller, Mihill Bisaku, ouders Oude Egberink-Lucas, 

Jo Schiphorst, Marijn Jaspers en zoon Wolter, 

ouders Koelen-ten Berge, Johan Schabbink en 

echtgenote Agnes Schabbink-Silderhuis. 

Vrijdag 5 november: 

ouders Weijenborg-Wilmink en Rian. 

  

H. Stephanus Hertme 

Zondag 7 november 

Herman Damhuis,  

Bertus Schabbink (namens het herenkoor),  

Jos Bos-Blenke. 

Jaargedachtenis: Annie Aalderink-Lohuis, Jan Blenke.  
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St. Stephanus Borne 

Zondag 06/07 november 

Steven Vije, pastoor W.Th.J. Bosch, Frans en Jeanne 

Vaalt-Kassing, ouders Simonetti-Brok,  

Jos en Sini Post-Hasselerharm, Herman Hegeman, 

Hermien Vetketel-Annink, Ans Sanders, 

Marietje Moleman-Thijert, Truus Zonder-Hamer, 

Lenie Hudepohl-Weghorst, Bernhard Maathuis,  

Ben Dashorst, Erna Knoef-Bekhuis, Henk Hesselink,  

Miny Peters-Wissink, Willy Stijnenbosch, 

José Hendriks-Zwijnenberg. 

Jaargedachtenis: ouders Aalderink-Grotelaar,  

Frans Simonetti, Lies Nijhof-Haarhuis,  

Minie Visscher-van Engelen. 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 14 november 

Herman Damhuis, Jos Bos-Blenke.  

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 13/14 november 

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid, Arnold 

Weda, Benny Simonetti, Ans Sanders, Anja Meijerink-

Manenschijn, Lenie Hudepohl-Weghorst, Bernhard 

Maathuis, Ben Dashorst, Marijke van Munster-Kemna, 

Henk Hesselink, Miny Peters-Wissink, Willy Stijnenbosch, 

José Hendriks-Zwijnenberg, André Möller, Jo Schiphorst. 

Jaargedachtenis: ouders Knoef-Immerman. 
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H. Stephanus Hertme 

Zondag 21 november 

Herman Damhuis, Bertus Schabbink, 

Ine Schabbink-Schroten,  

overleden familie Schabbink-Olthof,  

overleden familie Schroten, Bernard Veldhof,  

Jos Bos-Blenke.  
 

St. Stephanus Borne 

Zondag 20/21 november 

Willy van Urk, Ans Sanders, Henk Hesselink, 

Miny Peters-Wissink, Willy Stijnenbosch,  

José Hendriks-Zwijnenberg, voor levende en overleden 

leden van het dames- en herenkoor, uit dankbaarheid bij 

gelegenheid van een 80e verjaardag, 

ouders Liedenbaum-Kunst, Michiel, Annelies, André. 

Jaargedachtenis: Gerard de Kinkelder,  

Bennie Munsterman, Tonny Kroeze, Hennie Kuipers. 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 28 november 

Herman Damhuis, 

Bertus Schabbink (namens het herenkoor), 

Harrie Dashorst, Jos Bos-Blenke, Theo Aalderink.  

 

St. Stephanus Borne. 

Zondag 27/28 november 

Theo Hendriks, Franciscus Joseph Marie Janssen,  

Ans Sanders, Anja Meijerink-Manenschijn,  

Marijke van Munster-Kemna, Henk Hesselink,  

Miny Peters-Wissink, Willy Stijnenbosch, 

José Hendriks-Zwijnenberg, Jo Schiphorst. 
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Jaargedachtenis: Willy van Urk, 

Ine van der Bilt-Floothuis. 

Vrijdag 3 december:  

ouders Weijenborg-Wilmink en Rian. 

  

 

H. Stephanus Hertme.  

Zaterdag 4 december 

Herman Damhuis,  

Els Vollenbroek-Kampherm,  

Jos Bos-Blenke. 

Jaargedachtenis: Bertus Schabbink.  

 

St. Stephanus Borne.  

Zondag 04/05 december 

Frans en Jeanne Vaalt-Kassing,  

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

Jos en Sini Post-Haselerharm,  

Herman Hegeman, Hermien Vetketel-Annink,  

ouders Smulders-Thier en John, 

Bonnie Leushuis, Ans Sanders, Henk Hesselink,  

Miny Peters-Wissink, Willy Stijnenbosch,  

José Hendriks-Zwijnenberg, 

uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 60-jarig 

huwelijksjubileum van het echtpaar Kwakkenbos-Helt. 

Jaargedachtenis: Gerard van Duuren,  

Lien Evers-Veelers.  
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De Kerkwijzer is ook digitaal verkrijgbaar via: www.hhjj.nl en 

www.borneboeit.nl/kerkensamenleving 

Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: marcus 12,28b-34

zaterdag 30-okt 10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Laurens van Urk

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering

Hélène van den Bemt 

pastoraalwerker

09.30 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering 

voorstellen 

communicantjes

Pastoor Jurgen Jansen 

Carin Timmerman 

pastoraal werker

zondag 31-okt 15.30 Gedenkpark Borne Gedachtenisviering

Annet Zoet               

Hélène van den Bemt 

pastoraal werkers

maandag 1-nov 19.00 St. Stephanus Borne
Eucharistieviering 

Allerheiligen
Pastoor Joop Huisman

19.00 H. Stephanus Hertme
Eucharistieviering 

Allerzielen

Pater Gerard 

Westendorp

19.00 St. Stephanus Borne
Eucharistieviering 

Allerzielen
Pastoor Joop Huisman

vrijdag 5-nov 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - hoogfeest van de H. Willibrord 

Evangelie: Marcus 12,38-44.

zaterdag 6-nov 10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

zaterdag 6-nov 19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

zondag 7-nov 9.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering

Hélène van den Bemt 

pastoraalwerker

zondag 7-nov 13.00 St. Stephanus Borne Doopviering Pastoor Jurgen Jansen

zondag 7-nov 14.00 St. Stephanus Borne Doopviering Pastoor Jurgen Jansen

vrijdag 12-nov 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Marcus 13,24-32.

zaterdag 13-nov 10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Joost Hornstra 

zaterdag 13-nov 19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

zondag 14-nov 09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleissen 

vrijdag 19-nov 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

dinsdag 2-nov

zondag 31-okt
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Nu in de kerken nog steeds strenge regels gelden i.v.m. 
met het coronavirus, 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

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Hoogfeest

Evangelie: Johannes 18,33b-37.

zaterdag 20-nov 10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering
Pater Gerard 

Westendorp

zondag 21-nov 09.30 H. Stephanus Hertme
Eucharistieviering 
Ceciliafeest

Pastoor Joop Huisman

zondag 21-nov 09.30 St. Stephanus Borne
Eucharistieviering 
Ceciliafeest

Pastoor Jurgen Jansen

13.00 St. Stephanus Borne Doopviering Pastoor Jurgen Jansen

14.00 St. Stephanus Borne Doopviering Pastoor Jurgen Jansen

vrijdag 26-nov 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

Evangelie: Lucas 21,25-28.34-36.

zaterdag 27-nov 10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Laurens van Urk

zaterdag 27-nov 19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

zondag 28-nov 09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering

Hélène van den Bemt 

pastoraalwerker

vrijdag 3-dec 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT

Evangelie: Lucas 3,1-6.

zaterdag 4-dec 10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

zaterdag 4-dec 19.00 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering
Pater Rinus                        

van der Vegt

zaterdag 4-dec 19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

vrijdag 10-dec 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

zondag 21-nov
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De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit 

van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Vanaf 

09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden op NPO2 dat 

als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. 
 

Zondag 31 oktober 

10.00 - 11.00 uur 

31e Zondag door het jaar 

Kerk der Friezen, Rome 

Celebrant: 

rector Antoine Bodar 

 

Maandag 1 november 

Allerheiligen 

Eurovisieviering,  

11.00 - 12.00 uur 

Sint-Pauluskathedraal, Luik,  

België. Rechtstreeks 

commentaar 

door Philip Debruyne, sj. 

 

Zondag 7 november 

10.00 - 11.00 uur 

32e Zondag door het jaar 

St. Lambertusbasiliek te 

Hengelo. Celebrant:  

pastoor Jurgen Jansen 

 

Zondag 14 november 

10.00 - 11.00 uur 

33e Zondag door het jaar 

Sint-Janskathedraal  

te Den Bosch 

Celebrant: plebaan Vincent 

Blom 

 

Zondag 21 november  

10.00 - 11.00 uur 

Christus Koning  

St. Martinuskerk te Sneek 

Celebrant: pastoor Peter van 

der Weide 

 

Zondag 28 november 

10.00 - 11.00 uur 

1e Zondag van de Advent  

Kathedrale Basiliek St. Bavo te 

Haarlem 

Hoofdcelebrant: 

mgr. Jan Hendriks



 

 

Allerheiligen en Allerzielen zijn de feesten van alle 

heiligen en alle zielen die binnengegaan zijn in de 

eeuwige liefde van Gods. Van allen, dus niet zozeer van 

hen die de Kerk reeds afzonderlijk met naam viert in 

haar liturgisch jaar, maar van die stillen en naamlozen 

die heengaan alsof zij nooit hadden bestaan, van wie 

geen legende vertelt en geen heldenboek van wereld- en 

kerkgeschiedenis verhaalt, maar van hen die slechts 

door Een, God, worden gekend, die hen heeft 

ingeschreven in het boek des levens dat het hart van zijn 

eeuwige liefde is. Maar wij moeten hen die in de wereld 

naamloos waren toch vieren! Hoe kunnen wij dat anders 

en opgewekt volbrengen dan door vandaag hen liefdevol 

gedenken, die, ook al zijn zij in de wereld reeds vergeten 

en staan hun namen misschien niet eens meer op een 

grafsteen, tenminste in ons eigen hart nog leven en niet 

slechts bij God? Laten we dan ons hart voorbereiden op 

het feest van de doden die bij God leven en die ons hart 

nog niet heeft vergeten. Laten wij de doden gedenken! 

Wees stil mijn hart en laat uit het graf van uw leven allen 

opstaan die gij bemind hebt! 
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Een mooie weg om je voor te 

bereiden op het kersfeest is 

het maken van een 

adventskrans. Ze vervult 

haar eigen rol in de liturgie, 

maar kan ook in huiselijke 

kring de vier zondagen op 

weg naar het geboortefeest 

van Jezus markeren. Dat 

geldt zeker voor deze tijden 

nu we vaker dan ons lief is 

aangewezen zijn op ons huis om te bidden, te leven en 

te werken. Op de eerste zondag steken we de eerste 

kaars aan. Iedere zondag komt er een kaars bij. De 

kaarsen wijzen vooruit naar het licht van de wereld, de 

geboorte van Christus. 

 

De krans is rond en staat symbool voor de aarde, heel de 

wereld. Hij geeft ook de cirkel van de jaargetijden aan. 

De kaarsen staan niet alleen voor de vier weken van 

voorbereiding op de geboorte, maar ook voor de vier 

windstreken: noord, zuid, oost en west. 

 

Je kunt de krans versieren met groene takken en paars 

lint, kleur van de Advent. Het is mooi als de kaarsen 

paars zijn. Met een afwijkende kleur, voor de derde 

zondag, die van Gaudete, Verheugt U. Want dan neemt 

de kerk reeds een voorschot op de naderende vreugde. 

Op deze zondag kunnen daarom ook de kerstkindjes 

gezegend worden, hoewel velen ook daarvoor de vierde 

zondag bestemmen. 
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Als je voor het groen van de dennentakken kiest, 

verwijzen de naalden ook naar de doornenkroon die bij 

Jezus op het hoofd werd gezet toen hij zijn kruis moest 

dragen naar Golgotha. Zoals er trouwens vaker in deze 

tijd verwezen wordt naar de sterfelijkheid en het lijden 

van Christus, als een herinnering dat geboorte en 

sterven verbonden zijn in God. 

 

Tenslotte, je kunt ook samen een adventsstukje maken, 

met vierkaarsen en dennengroen. Ook zo breng je op 

speciale wijze de komst van het Licht van de wereld tot 

uiting. Het geeft juist in deze tijden van corona een kans 

om op gepaste wijze, met afstand en toch ook in 

verbondenheid de Advent te beginnen, in huiselijke 

kring.  
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Tijdens de 

jaarvergadering van 

het dames- en 

herenkoor van de 

St. Stephanuskerk in 

Borne heeft  

Johan Leusink het 

voorzitterschap 

overgenomen van 

Joost Hornstra.  

Joost is 13 jaar voorzitter geweest van het herenkoor 

van de Theresiaparochie en toen de beide koren van 

Theresia en Stephanus samengingen is hij voorzitter 

gebleven. Het koor is veel dank verschuldigd aan Joost 

en hij werd daarom hartelijk bedankt en ontving uit 

handen van de nieuwe voorzitter een cadeaubon en een 

fraaie bos bloemen. Johan sloot zich aan bij een eerdere 

wens van Joost waarin hij de hoop uitsprak dat het koor 

nog lang mag blijven zingen, ondanks het feit dat de 

leden allen een dagje ouder worden en dat er bijna geen 

nieuwe aanwas is. De nieuwe voorzitter heeft er 

vertrouwen in, met name omdat zo velen in het koor zich 

inzetten in verschillende werkgroepen zoals de 

liederencommissie, het bestuur, de feestcommissie en 

allen die allerlei andere taken op zich hebben genomen.  

 

Tot slot:  

Het koor repeteert op dinsdagavond in de blokhut aan de 

parkeerplaats schuin tegenover de kerk. Kom eens een 

avond langs om een repetitie bij te wonen. U kunt dan 

de sfeer proeven en ervaren of u het leuk vindt om te 

zingen.                                                   

 Joost Hornstra      Johan Leusink 
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‘Boodschapper van Vreugde’. 

Dat is het motto dat dit jaar 

is meegegeven aan 

Willibrordzondag. Op die dag 

wordt in de katholieke kerk in 

Nederland aandacht gevraagd 

voor oecumene. Dat is de 

samenwerking tussen 

verschillende christelijke 

kerkgenootschappen. 

 

Willibrordzondag is vernoemd 

naar de heilige Willibrordus, 

de eerste bisschop van 

Utrecht en patroonheilige van de katholieke kerk in 

Nederland. De feestdag van Sint-Willibrord (7 november) 

valt dit jaar toevallig op een zondag, waardoor het 

hoogfeest en Willibordzondag gezamenlijk gevierd 

kunnen worden.   

 

Het motto van dit jaar ‘Boodschappers van Vreugde’ sluit 

aan bij de lezingen van zondag 7 november. Het 

uitdragen van het evangelie wordt gezien als een 

oecumenische opdracht, waarbij verschillende kerken 

samen kunnen optrekken. 

 

Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van 

generatie op generatie wordt doorgegeven. Willibrord 

(658-739) en zijn gezellen legden in de 8e eeuw de basis 

voor de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft in de loop 

der tijden hoogte en dieptepunten gekend.  
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Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende 

kracht van het Evangelie weer naar boven om aan te 

zetten tot verjonging en vernieuwing van de Kerk. 

Vandaag staan kerken in ons land meer dan ooit voor de 

uitdaging om het Evangelie op een aansprekende en 

eigentijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn 

daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze 

tijd? 

 

Op Willibrordzondag wordt in de parochies gecollecteerd 

voor het werk van de Katholieke Vereniging voor 

Oecumene Athanasius en Willibrord. 

  
 

 
Het jaar van de vrijwilliger, het jaar van het erfgoed, het 

jaar van de duurzaamheid. Veel jaren krijgen een 

internationaal thema mee. In de Kerk hebben we net een 

jaar van Sint-Jozef achter de rug en tot halverwege 

volgend jaar is er nog extra aandacht voor het gezin. In 

de liturgie van de Kerk kennen we ook een systeem van 

‘themajaren’: we beginnen nu aan het Lucasjaar. 

 

De eerste zondag van de Advent is in de liturgie de start 

van een nieuw kerkelijk jaar. Dan begint de jaarkring 

van grote kerkelijke feesten opnieuw: Kerstmis, Pasen, 

Pinksteren en alle periodes daartussen. In de vieringen 

op zondag begint dan ook een nieuwe reeks lezingen uit 

het Oude en Nieuwe Testament. Deze zijn verdeeld in 

drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar was het B-jaar en 

op eerste Advent begint het C-jaar. Dat betekent dat 

komend jaar op de zondagen vooral uit het 

Lucasevangelie wordt voorgelezen. Afgelopen jaar was 

dat het Marcusevangelie en eind 2022 begint weer het A-

jaar en dan staat het evangelie van Matteüs centraal. 
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Half oktober zijn in alle bisdommen over 

de hele wereld de voorbereidingen voor 

een nieuwe Algemene Bisschoppensynode 

begonnen.  

De échte synode is pas in 2023, maar paus 

Franciscus wil met een lange voorbereiding 

zoveel mogelijk mensen erbij betrekken. 
 

De eerst vraag luidt natuurlijk: wat een synode? 

Dat is een kerkelijke vergadering, waarop belangrijke 

vraagstukken worden besproken. De katholieke kerk 

kent twee soorten synodes: een vergadering voor één 

bisdom, waarbij priesters en gelovigen met hun eigen 

bisschop in gesprek gaan en de Algemene 

Bisschoppensynode in Rome. Dat is een permanent 

instituut dat na het Tweede Vaticaans Concilie in 1965 

werd opgericht als adviesorgaan voor de paus. 
 

Meestal wordt er eens in de drie of vier jaar een 

vergadering van de Algemene Bisschoppensynode 

gehouden. Er komen dan honderden bisschoppen naar 

Rome. De laatste keer was dat in 2018. 
 

Tijdens de volgende synode in oktober 2023 wil paus 

Franciscus praten over de vraag hoe de Kerk meer 

synodaal kan worden. Dat wil zeggen: hoe meer 

geledingen bij het beleid van de Kerk betrokken kunnen 

worden. Nieuw is dat er nu al in alle bisdommen 

voorgesprekken worden gehouden, waaraan gelovigen 

kunnen deelnemen. Het Vaticaan heeft vragenlijsten 

verspreid, die in parochies besproken kunnen worden. 

Daarvan wordt per bisdom een eindverslag gemaakt. 

Volgend jaar wordt er op nationaal niveau en per 

continent verder gesproken. In oktober 2023 vindt dan 

in Rome de echte bisschoppenvergadering plaats.  
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"Jezus keek niet op zijn horloge, maar maakte tijd om 

mensen te ontmoeten en naar ze te luisteren.” 
 

“Ook wij worden opgeroepen om experts van de 

ontmoeting te worden.” Dat zei Paus Franciscus  

9  oktober in Rome tijdens de openingsviering van het 

synodale proces, dat door hem in gang is gezet. 

Volgens de paus gaat het om God en de medemens te 

ontmoeten. 
 

Vele jaren weten we ons uitgenodigd in de  

St. Stephanus te Borne op de 1e vrijdag van de maand 

om 9 uur 's morgens.  

De Eerste Vrijdag ter ere van het Heilig Hart van Jezus. 

De verering van Jezus Christus krijgt vorm vanuit de 

liefde en barmhartigheid, die worden gesymboliseerd 

door Jezus’ Hart. 

Na 25 september zijn de coronamaatregelen versoepeld 

zodat we 7 januari, de eerste vrijdag in 2022 weer 

starten met de maandelijkse ontmoeting met God in de 

Eucharistievieringen en een ontmoeting met elkaar in 

Stefans-Hof. 

 

 

Iedereen is van harte 

welkom! 
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Tijdens de adventsperiode vragen we via de Adventsactie 

aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. 

Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen 

in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig 

leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. 

Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun 

toewijding en hun liefde een verschil maken.   

 

Dit jaar staan hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg 

voor moeders en jonge kinderen centraal. In 2019 was 

de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij 

moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan 

een derde ten opzichte van 1990. Het helpt dus enorm 

deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met 

concrete hulp en dat geeft hoop! adventsactie steunt dit 

jaar vier projecten in Zimbabwe, Gaza, El Salvador en 

Somalië die zich richten op goede, bereikbare zorg voor 

moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling 

en de periode erna. 
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Op zondag 3 oktober hebben we in de 

geloofsgemeenschap van de H. Stephanus in Hertme in 

een mooie viering met als thema: 
 

‘KINDEREN HELPEN KINDEREN’ 
 

en in een goed gevulde kerk in samenwerking met 

basisschool St. Aegidius Wereldmissiedag van de 

kinderen gevierd. 

 

Overal ter wereld hielpen op die dag kinderen andere 

kinderen. Dat hebben de kinderen van Hertme ook 

gedaan door van hun zakgeld een beetje opzij te leggen. 

Met een bijdrage van € 193,60 hebben ze daarmee de 

kinderen in de weeshuizen van Guinee geholpen.  
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Op woensdag 24 

november vraagt 

Kerk in Nood middels 

de actie #RedWednesday 

aandacht voor de 

mensen die niet vrij 

zijn om te geloven. 

Wereldwijd worden 

mensen 

gediscrimineerd of zelfs 

vervolgd vanwege hun 

geloof. Na een prachtige editie op 25 november 2020 

waaraan 119 Nederlandse kerken meededen, vraagt 

Kerk in Nood in 2021 opnieuw aandacht voor hun lot.   

Een belangrijk aspect van #RedWednesday is het 

wereldwijde karakter. In 2020 wisten we met 

RedWednesday® ruim 400 miljoen mensen wereldwijd 

bewust te maken van dit vergeten mensenrecht. In 

Nederland deden maar liefst 119 kerken mee.  

In 2021 sluit ook onze parochie aan bij dit initiatief en 

zullen we de kleur rood uitdragen. Rood is de kleur van 

de martelaren en daarom dé kleur om aandacht te 

vragen voor vervolging omwille van geloof. Draag op 

#RedWednesday rode kleren, krijt uw stoep rood (als dat 

mag) of laat uw omgeving op andere wijze nadenken 

over de martelaren van vandaag...   

 

In aanloop op woensdag 24 november zullen we vanuit 

de werkgroep Onze Vitale Parochie een lezing verzorgen. 

Wanneer alle informatie over deze lezing bekend is, 

zullen we dit kenbaar waren op de website van onze 

parochie. Voor meer informatie over #RedWednesday 

bezoek de website van Kerk in Nood: 

https://kerkinnood.nl/redwednesday/  
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De landelijke cijfers, op het gebeid van de corona-

besmettingen, zijn verontrustend. Het RIVM adviseert op 

dit moment voor zorginstellingen géén versoepelingen 

door te voeren. Dit betekent dat we in de kapel de  

1,5 meter afstand moeten blijven hanteren en dus 

maximaal 15 bezoekers kunnen toelaten. 
 

Het blijft dus gelden dat u zich voor iedere viering in de 

Dijkhuiskapel dient aan te melden via het secretariaat 

van de St. Stephanuskerk te Borne. Het secretariaat is 

telefonisch bereikbaar van:  

maandag t/m vrijdag tussen 09.30 t/m 11.30 uur. 

Tel: 074-266.1310

  

 

Vieringen rond Allerheiligen en Allerzielen 

Zondagmiddag 31 oktober gedenken we onze 

overledenen tijdens een viering in het Gedenkpark in 

Borne bij de Calvarieberg. 

Deze gedachtenisviering begint om 15.30 uur. 
 

Maandag 1 november vieren we Allerheiligen.  

’s Avonds om 19.00 uur is de Eucharistieviering in de  

St. Stephanuskerk in Borne om 19.00 uur. 
 

Dinsdag 2 november, Allerzielen,  

gedenken we onze overledenen tijdens de 

Eucharistieviering in de: 

H. Stephanuskerk Hertme  om 19.00 uur 

St. Stephanuskerk Borne   om 19.00 uur 
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Dinsdag 2 november om 14.00 uur K.B.O.-soos  

in de hal van de Stefans-Hof. 
 

Vrijdag 12 november 

Viering met Byzantijns koor Wladimir 

Op vrijdagavond 12 november is er om 19.00 uur een 

H. Mis in de St. Stephanuskerk in Borne ter intentie van 

alle mensen uit de koorkring van Wladimir die in de 

coronatijd zijn overleden en waarbij een normale 

liturgische deelname van koorzijde aan de uitvaart niet 

mogelijk was. 

Celebrant zal pastoor H. Scheve zijn (van de Zutphense 

parochie 'Twaalf Apostelen'). 

Belangstellenden uit wijdere kring worden voor deze 

viering uitgenodigd. 

Na afloop is er een samenkomst met een kop koffie of 

thee in de Stefans-Hof. 
 

Zaterdag 13 november diakenwijding 

Priesterstudent Erik Rozeman, afkomstig uit Hengelo, 

ontvangt op 13 november a.s. zijn diakenwijding in de 

Catharinakathedraal in Utrecht. Op donderdag 28 

oktober, na de Eucharistieviering om 19:00 uur in de 

Lambertusbasiliek, stelt hij zich graag nader voor. Hij 

laat zich hiertoe interviewen door Hans Morssinkhof, om 

te vertellen over zijn roeping tot het priesterschap. Ook 

rector Patrick Kuipers van het Ariensinstituut is hiervoor 

uitgenodigd. U wordt van harte uitgenodigd hierbij 

aanwezig te zijn. 
 

Dinsdag 16 november om 14.30 uur K.B.O.-

themamiddag in de Stefans-Hof. 

Optreden van ‘Ivory Tower’. 

Liedjes en voordrachten in het Twents. 

 

Dinsdag 7 december om 14.00 uur K.B.O.-soos in de 

hal van 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 
 


