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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 
 
drs. mw. A. Zoet pastoraal werker 

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

wekelijkse vrije dag maandag 

 

Parochiebestuur 

Hans Leushuis vicevoorzitter@hhjj.nl 

Huub Verdonschot  secretaris@hhjj.nl 

Fons Simons  penningmeester@hhjj.nl 

Johan Kleissen johan.Kleissen@hhjj.nl 

Frank Mars vastgoed@hhjj.nl 

Stephanie Jansen-Kosterink info@hhjj.nl 

 
Redactieteam Kerkwijzer  

Pastoraal team HHJJ parochie, Stephanie Jansen-Kosterink,                             

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

 

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

Verschijningsdatum: 

Volgende parochieblad: zaterdag 12 maart t/m 08 april 

Sluitingsdatum kopij:  woensdag 02 maart vóór 12:00 uur
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Op weg naar de lente opnieuw 
 

Het lijkt erop, dat we het komend voorjaar 

langzaam uit de coronapandemie raken. De 

omikronvariant blijkt milder waardoor ons land 

stapsgewijs weer open kan. De boosterprik 

beschermt ons tegen ernstig ziek worden. Ook 

in de parochies kan en mag weer meer: avondvieringen 

en meer mensen op anderhalve meter in de kerken. 

Het mag ons dankbaar stemmen, dat we langzaam terug 

kunnen keren naar ons normale leven, al zal corona als 

endemie blijven. 

Nu (eind januari) de sneeuwklokjes hun kopjes boven de 

aarde uitsteken, het groen van de krokussen opkomt die 

bij het verschijnen van de parochiebladen vast al 

bloeien, voelen we ook hoe we zelf na een lange periode 

van coronamaatregelen weer opleven en willen uitbotten. 

Carnaval en Aswoensdag staan voor de deur en daarmee 

ook de Veertigdagentijd op weg naar Pasen. 

Indringend heeft de coronaperiode ons de vraag gesteld, 

wat wezenlijk is in ons leven, wie of wat ons staande en 

gaande houdt, waar we kracht uit putten, hoe we ons 

verbinden met elkaar, met God en met Jezus Christus. 

Het zijn vragen die ook in de Veertigdagentijd met ons 

meetrekken. We mogen terugkijken naar de merkstenen 

en richtingwijzers van de afgelopen tijd en we mogen 

vooruitkijken naar Pasen naar de Verrijzenis van Jezus,  

naar de genade van genezing, heelheid en de toekomst 

die wenkt. 
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We zijn ontzettend blij met de aangekondigde 

versoepelingen in onze gemeenschappen. En we 

hopen dat het begin is van een blijvende 

openheid, zonder beperkingen voor het gelovig 

leven in onze gemeenschappen. Laten we wel 

onze verantwoordelijkheden blijven nemen om 

dit zo lang mogelijk te behouden. 

 

• Op donderdagmiddag 24 februari komt de bisdom-staf 

ons bezoeken. In een ontmoeting met het pastoraal 

team, de drie parochiebesturen bespreken we onze 

situatie in de verschillende parochies. Waarin realiteit 

en vertrouwen samen oplopen. 

 

• we hebben als pastoraal team de 

verantwoordelijkheden en taken van pastoraal werker 

Carin Timmerman verdeeld. En de locatieraden en 

pastoraatsgroepen in kennis gesteld. Zo hopen wij met 

korte lijnen voor elkaar bereikbaar te zijn.  

 

• Het duurt nog even; maar toch. Op vrijdag 4 maart 

viert Hélène van den Bemt het heugelijk feit dat zij 25 

jaar geleden een zending heeft ontvangen om in ons 

bisdom pastoraat gestalte te geven. U leest er meer 

over in uw parochieblad. 

 

• in de komende periode hebben pastoraal werkenden 

een aantal dagen van bezinning gehad en de priesters 

hadden hun tweejaarlijkse retraite. Dit alles vond en 

vindt plaats bij de zusters Franciscanessen in 

Denekamp. Een aantal dagen van rust en bezinning.  
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Langzaam maar zeker kunnen we onze activiteiten 

weer opstarten. Er is weer bedrijvigheid in de 

Stefans-Hof en in het gemeenschapscentrum van 

Hertme en we kunnen elkaar ook weer persoonlijk 

ontmoeten voor bijeenkomsten en vergaderingen. 

Voor een bloeiend parochieleven is persoonlijk 

contact heel belangrijk. Het is een fijn gevoel, dat 

we weer samen kunnen zijn en dat werkgroepen aan het 

werk kunnen. 

 

Een belangrijk thema, dat nu aan de orde is, 

is communicatie. Hoe houden we contact met elkaar? 

Hoe blijven de parochianen op de hoogte van wat er 

allemaal gebeurt in onze parochie? Hoe zorgen we  

ervoor, dat in heel Borne en Hertme bekend wordt wie 

wij zijn, wat wij organiseren en wat wij kunnen 

betekenen voor de mensen, die ons nodig hebben. We 

zullen in de communicatie met de inwoners van Borne en 

Hertme veel meer van ons moeten laten horen! 

 

Er zijn momenteel veel nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van communicatie. Een aantal werkgroepen komt 

binnenkort bij elkaar, om te overleggen wat dat voor 

onze parochie betekent. Welke vernieuwingen zijn er 

nodig? Wat betekent dit voor: kerkradio en uitzendingen 

via tv van kerkdiensten, de Kerkwijzer, Nieuwsbrief,  

de website op internet, jongerenwerk bv Con Brio, 

parochie-activiteiten voor de vitale parochie, 

welkomstgroep voor nieuwe parochianen?   

 

Eventuele vernieuwingen moeten het iedere parochiaan 

mogelijk maken, om zich nog nauwer betrokken te 

voelen bij onze geloofsgemeenschap.  
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Wie kennis heeft van de moderne media wil ik graag 

uitnodigen, om ons in dit vernieuwingsproces te 

ondersteunen   

 

Ik zal in de volgende Kerkwijzer verslag doen van het 

werkgroepen-overleg. 

 

Hans Leushuis 

vicevoorzitter@hhjj.nl

  
 

We hebben de kerk nodig. We bloeien 

op van een gemeenschap die helpt, 

viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar 

om levendig te blijven, is geld nodig. 
 

Wat betekent de kerk voor u 

Misschien is het de plek waar u 

getroost wordt als er verdriet 

is. Of juist de gemeenschap 

waar gelachen wordt als er wat 

te vieren valt. Waar ze 

geïnspireerd worden om voor 

anderen het goede te doen. Een 

plek waar God wordt gezocht of 

gevonden. Een onmisbare pijler 

van de samenleving. Elk lid is 

onderdeel van die wereldwijde, 

veelzijdige gemeenschap. Met 

elkaar houden we de kerk in 

stand. We steunen elkaar op 

belangrijke momenten in ons 

leven, maar staan ook voor 

elkaar klaar op een door-de-

weekse-dag. Die momenten zijn 

goud waard. We kunnen die 

momenten echter niet 

verzilveren bij de bank. Helaas, 

want de kerk kost geld. Het 

onderhoud van het 

kerkgebouw, de verwarming, 

verlichting, personeelskosten, 

pastorale projecten, allemaal 

kosten die gemaakt worden om 

de kerkdeuren open te houden, 

en u en vele anderen welkom te 

heten. Daarom is er 

Kerkbalans. Als u uw bijdrage 

schenkt aan Kerkbalans, 
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geeft u niet alleen aan uzelf, 

maar eigenlijk ook aan de 

persoon naast u in de kerkbank, 

aan het koor, aan de 

verschillende werkgroepen. 

Door betrokken te zijn in woord 

en daad bouwt u aan uw 

gemeenschap. U geeft om door 

te geven. In deze maand 

ontvangt u weer thuis 

informatie over de actie 

Kerkbalans vanuit en voor de 

geloofsgemeenschappen in 

Borne en Hertme. Wij willen u 

vragen onze parochie te 

steunen en danken u heel 

hartelijk voor uw tijd en 

bijdrage zodat het belangrijke 

werk in onze 

geloofsgemeenschappen door 

kan gaan.

 

 

 

Nu de kerken nog steeds niet helemaal open zijn i.v.m. met het 

coronavirus, en er slechts een beperkt aantal gelovigen 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     

 NL27RABO 0309 4025 06 
  

 H. Stephanus Hertme  

 NL79RABO 0309 4064 20 
 

  

 of scan de QR-Code 

 en doe het digitaal! 



8 

 

 

Woensdag 19 januari overleed op 83-jarige leeftijd, 

Francisca Henrica (Cisca) Bruggink-Geerdink. Zij woonde 

aan de Grotestraat 337. De afscheidsviering vond plaats 

in de aula van het crematorium in Borne op woensdag  

26 januari waarna de crematieplechtigheid volgde. 

 

Maandag 24 januari overleed op 92-jarige leeftijd, 

Johanna Berendina (Annie) Munsterman-Maas.  

Zij woonde in ’t Dijkhuis 145. De uitvaartviering vond 

plaats op zaterdag 29 januari in de St. Stephanuskerk 

waarna de crematieplechtigheid volgde in Borne. 

 

Donderdag 3 februari overleed op 76-jarige leeftijd, 

Marianne Linnemeijer-Westphal. Zij woonde op de 

Bekenhorst 10. De afscheidsviering vond plaats op 

woensdag 9 februari in de aula van het crematorium in 

Borne waarna de crematieplechtigheid volgde. 

 

Dat zij voor altijd in Gods eeuwige licht en liefde mogen 

leven. 

  
 

 

 
H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 12 februari 

Jozef Lucas, Annie en Frans Kolner. 

Jaargedachtenis: Gerhardus Lambertus Kole. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 12/13 februari 

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,  

Ans Sanders, Lies Nijhof-Haarhuis, Jo Schiphorst, 
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Gerda van Dooren-Weeink,  

Marijke van Munster-Kemna, Cisca Bruggink-Geerdink, 

Annie Munsterman-Maas,  

Marianne Linnemeijer-Westphal. 

Nagekomen: 6 febr.: Johan Oude Lansink. 

Jaargedachtenis: Thea Bouhuis-Kemperink,  

Hans Leuverink, Gerard Nijhuis, Jan van Vilsteren, 

Wilhelmina Liedenbaum-Kunst. 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 20 februari 

Jozef Lucas, Bertus Schabbink (namens het herenkoor), 

Bennie Mekenkamp, Sien en Herman Russchenkamp. 

Jaargedachtenis: Hein Wolfkamp, Hendrik Mekenkamp, 

Annie Weghorst-Aalberink, Gerard Vaalt,  

José ter Harmsel. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 19/20 februari  

Anja Meijerink-Manenschijn, Ans Sanders,  

Arnold Weda, Cisca Bruggink-Geerdink, 

Annie Munsterman-Maas, Marianne Linnemeijer-

Westphal.  

Jaargedachtenis: Bertha Beld-Bruggink, Jo Schiphorst, 

Toon Spekschate, Hans Kamphuis. 

  
 

 

H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 26 februari 

Jozef Lucas, Bernard Veldhof. 

 
 

vervolg blz.10   
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vervolg blz.9 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 26/27 februari 

Ans Sanders, Ine en Johan Schwering-Rientjes,  

ouders Ellenbroek-Dijkhuis, Marijke van Munster-Kemna, 

Jo Schiphorst, ter gelegenheid van 50-jarig huwelijk en 

José Hendriks-Zwijnenberg, Cisca Bruggink-Geerdink, 

Annie Munsterman-Maas, 

Marianne Linnemeijer-Westphal. 

Jaargedachtenis: familie Brok-Bruggink,  

Regina J. Simonetti-Ellenbroek, Benny Simonetti. 

Vrijdag 4 maart 9.00u.:  

ouders Weijenborg-Wilmink en Rian. 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 6 maart 

Bertus Schabbink (namens het herenkoor). 

 
 

St. Stephanus Borne 

Zondag 5/6 maart 

Gerard Bekmann, Frans en Jeanne Vaalt-Kassing,  

Ans Sanders, Jos en Sini Post-Hasselerharm,  

Rudy Strikker, Herman Hegeman, Jo Schiphorst, 

Gerda van Dooren-Weeink, familie Kroeze,  

José Hendriks-Zwijnenberg, Hermien Vetketel-Annink, 

Cisca Bruggink-Geerdink, Annie Munsterman-Maas, 

Marianne Linnemeijer-Westphal.  

Jaargedachtenis: Willy Annink, pastoor W.Th. J. Bosch, 

Maria Goorhuis-Harink. 
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Een misintentie is een gebedsintentie, voor een 

overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke 

zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend 

in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties 

worden bij de voorbeden vermeld. Het is een gebruik om 

voor een misintentie een stipendium (een bepaald 

bedrag) te geven. In Nederland gaat het geld van de 

intenties naar de plaatselijke geloofsgemeenschap, die 

daarvan het pastoraal team betaalt, het kerkgebouw 

onderhoudt, verwarmt, enz. 

 

Uw bijdrage voor de H. Stephanuskerk Hertme is: 

misintentie € 8,- en jaargedachtenis € 8,-. 

 

Uw bijdrage voor de St. Stephanus Borne is: 

misintentie € 10,- en jaargedachtenis € 10,- 

  

 

Met Aswoensdag beginnen we aan een sterke, liturgische 

tijd, waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest. 

De veertigdagentijd is een tijd om stil te staan bij ons 

leven en ons te richten op het eeuwig leven. Niet voor 

het oog van de mensen doen we dit, maar voor de Heer. 

Met vasten, aalmoezen en gebed willen we werken aan 

onze relatie met God, met de naaste en met onszelf. Het 

gaat om het innerlijk, namelijk dat je hart gericht is op 

Jezus Christus en de blijde boodschap.  

 

De veertigdagentijd is een bekeringsperiode die we nu 

ingaan. We nemen de tijd om ons leven onder de loep te 

nemen en andere wegen in te slaan die zorgen voor 

vernieuwing van ons spiritueel leven.                    
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Niet ons laten leiden door alsmaar meer consumeren 

maar nagaan waar we het met wat minder kunnen doen.  

Minder eten en drinken, maar ook minder afleiding,  

zoals internet, tv, mobiele telefoon, zodat je meer tijd 

krijgt om je op God en de naasten te richten.  

 

Met Aswoensdag erkennen we onze kleinheid,  

we verbranden ons verleden, we luisteren naar 

bevrijdende woorden, we tekenen ons met as, en we 

krijgen een opdracht mee voor de komende veertig 

dagen. 

 

We krijgen nu de tijd om te leren inzien, dat ons leven 

eindig is, kwetsbaar en kan breken, maar dat toch de 

dood niet het laatste woord heeft. 

Veertig dagen, omdat je niet zomaar kunt geloven dat 

liefde sterker is dan de dood, dat mensen uit de dood 

kunnen opstaan. 

 

Het askruisje als markeermoment 

De as van het 

askruisje is 

afkomstig van de 

palmtakken van 

het jaar ervoor. De 

palmtakken –

symbool van 

vreugde– worden 

verbrand. Het is een teken van berouw en boetedoening. 

As is daarnaast ook een teken van nieuw leven. 

Het maakt akkers weer vruchtbaar. Het reinigt en geeft 

kracht tot nieuw leven. Zo is het askruisje een symbool 

van het kruis, de dood en de opstanding van Jezus. Als u 

wilt kunt u het palmtakje van vorig jaar meenemen naar 

de kerk zodat het tijdens de viering van Aswoensdag kan 

worden verbrand.  
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Landrechten 

Als pastoraal team willen wij alle parochianen en 

belangstellenden uitnodigen om deel te nemen aan een 

soberheidsmaaltijd in de vastenperiode op: 
 

woensdag 23 Maart  

van 17.00 uur – 18.15 uur 
 

Het pastoraalteam zal een 

soberheidsmaaltijd voor u bereiden 

(Linzensoep met Turks brood) die u 

kunt bestellen voor €10,- per liter.  
 

De opbrengst van deze 

soberheidsmaaltijd komt volledig 

ten goede aan het Vastenproject 

2022, Landrecht, de diepe 

verbondenheid van inheemse volken met hun land.  
 

Samen eten 

Met elkaar eten heeft altijd iets extra’s en ook al kan dit 

niet met zijn allen aan één tafel, dat kunnen we op wel 

allemaal thuis doen. Allemaal aan dezelfde maaltijd op 

dezelfde tijd, en wie weet digitaal, via facebook 

verbonden. (RKTwenteZuid)  

Bij het woord soberheidsmaaltijd vraagt u zich misschien 

wel af wat sober is? Geen vlees, geen alcohol en geen 

toetje is een goede richtlijn. We gaan voor een 

linzensoep, waarbij we brood met elkaar kunnen delen.  
 

We proberen met een groep mensen samen te eten in de 

Stefans-Hof in Borne en natuurlijk kunt u de soep ook 

afhalen vanaf 16.00 uur tot – 17.15 uur in de  

Stefans-Hof zodat we vanaf digitaal vanaf 17.15 uur 

samen, of op uw tijd, aan tafel kunnen gaan. 
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Bestellingen 

Bestellingen of opgave om in de Stefans-Hof mee te 

eten, kunnen gedaan worden via het secretariaat van het 

pastoraal team: E-mail: contact@pastoraalteam.nl  

Telefoon: 074-3492212 

Betaling is contant bij het ophalen van de soep of na het 

nuttigen op locatie. 

 

Vastenactieproject 2022 

Tijdens de VN-vergadering van het Forum voor Inheemse 

Volken organiseerde een aantal organisaties op 26 april 

een online seminar over de grote impact van nationale 

overheden en de wereldmarkt op de landrechten en het 

leven van inheemse volken. Maar liefst 370 miljoen 

mensen horen tot een inheems volk en ze bewonen meer 

dan 20% van het aardoppervlak. Toch worden hun 

rechten vaak met voeten getreden als hun grond wordt 

opgeëist door grote bedrijven of overheden, reden voor 

de Verenigde Naties om in 2007 een Verklaring over de 

Rechten van Inheemse Volken op te stellen. Die werd 

met een overgrote meerderheid van stemmen 

aangenomen. De volgende stap had moeten zijn dat 

nationale overheden de uitgangspunten in de Verklaring 

opnemen in hun nationale beleid, maar helaas blijkt de 

praktijk weerbarstig en worden dagelijks mensenrechten 

grof geschonden. 

 

Thema 2022:  

Landrechten 

De diepe 

verbondenheid van 
inheemse volken 

met hun land 

mailto:contact@pastoraalteam.nl
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De rivier verbindt 

Inheemse volken leven van hun land, maar ook met hun 

land. Zoals Indiaanse Lucélia uit Brazilië vertelde: “Ons 

leven en onze identiteit hangen nauw samen met ons 

land. De rivier is heilig voor ons. Ze verbindt ons. Zonder 

land en zonder rivier zullen wij verdwijnen.” 

 

Onder andere de wereldvoedselmarkt,  

de energiebehoefte van zich ontwikkelende economieën 

en de vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld 

elektronica eisen echter heel veel ruimte en grondstoffen 

op. En die wordt vaak gevonden op nog – min of meer – 

ongerepte natuurgebieden. Daarbij wegen economische 

belangen zwaarder dan de rechten van de mensen die er 

wonen: die worden niet zelden met geweld beroofd van 

hun huizen en hun land. En daarmee van hun thuis en 

hun levensonderhoud. 

 

Laten we ons in de vastenperiode verbonden weten met 

onze medemensen veraf. 

 

We proberen deze activiteit op een verantwoordelijke 

manier te organiseren, wel vragen we de gebruikelijke 

regelgeving betreffende corona te respecteren. 
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Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Lucas 6,17.20-26

zaterdag 12-feb 19.00 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pater Nico Hofstede

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

16.00 St. Stephanus Borne 
Terugkomviering             

voor de doopouders 

Hélène van den Bemt 

pastoraal werker

vrijdag 18-feb 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie:Lucas 6,27-38

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleissen

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering
Pater Tjalling                  

van Balen

vrijdag 25-feb 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie:Lucas 6,39-45

zaterdag 26-feb 19.00 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering

Annet Zoet              

pastoraal werker

zondag 27-feb 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

15.00 St. Stephanus Borne
Askruisje 

Communicanten en 

gezinnen

Annet Zoet              

pastoraal werker

19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pater Nico Hofstede

vrijdag 4-mrt 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Evangelie: Lucas 4,1-13

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleissen

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

vrijdag 11-mrt 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

zondag 13-feb

zondag 6-mrt

woensdag 2-mrt

zondag 20-feb

De Kerkwijzer is ook digitaal verkrijgbaar via: 

www.hhjj.nl en www.borneboeit.nl/kerkensamenleving 

De Eucharistievieringen zijn vanuit Borne en Hengelo iedere  

zondagmorgen om 9u30 en 11u00 via livestreams te volgen. 

Kies: YouTube → RK TwenteZuid. 

 



17 

 

De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit 

van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. 

Daarmee wordt geprobeerd recht te doen aan de verscheidenheid 

in geloofsbeleving. Ieder bisdom wijst de kerk van uitzending aan 

en komt zeven keer aan bod. Vanaf 09.45 uur wordt er een 

geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de 

aansluitende eucharistieviering.  

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom.  

 

Uitzendingen iedere zondag op NPO 2:  

Geloofsgesprekken 09.45 - 10.00 uur 

Eucharistievieringen 10.00 - 11.00 uur 

 

Zondag 13 februari  

10.00 - 11.00 uur 

6e Zondag door het jaar 

St. Martinuskerk te Sneek 

Celebrant: 

pastoor Peter van der Weide 

 

Zondag 20 februari 

10.00 - 11.00 uur 

7e Zondag door het jaar 

St. Lambertusbasiliek  

te Hengelo 

Celebrant: 

pastoor Jurgen Jansen 

Zondag 27 februari  

10.00 - 11.00 uur 

8e Zondag door het jaar 

Petrus' Banden kerk te Venray 

Celebrant: 

deken Ed Smeets 

 

Zondag 6 maart  

10.00 - 11.00 uur 

1e Zondag Veertigdagentijd  

Kathedrale Basiliek  

St. Bavo Haarlem 

Hoofdcelebrant:  

Mgr. Jan Hendriks 

  

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering
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Veertig dagen lang krijgen we 

de tijd om tot rust en inkeer 

te komen, tot dieper geloven. 

Veertig dagen lang krijgen we 

de kans om los te komen van 

het materiële van deze tijd. 

Een kans ook om na te 

denken over hoe wij zelf met 

de rijkdommen van de aarde 

omgaan. Een kans om onszelf 

de vraag te stellen of in onze 

manier van leven en 

verbruiken wel genoeg respect 

zit voor de heelheid van de 

schepping.  

 

Het zouden ook zomaar 

kenmerken zijn waar je je 

bewust van bent geworden in 

de afgelopen twee jaar 

coronaperiode. De lockdowns, 

de quarantaines, waar we als 

samenleving mee hebben te 

maken. Maar, in deze 40 

dagen, de vastenperiode, zou 

wel eens een diepere laag 

kunnen schuilen. 

 

We zijn getekend aan het 

begin van de 

veertigdagenperiode. 

Getekend met as, symbool 

van onze menselijke 

beperktheid, maar tegelijk ook 

teken van hoop, van 

mogelijkheid tot verandering 

en tot nieuw leven. 

 

Vasten heeft alles te maken 

met een sober leven, op welk 

gebied dan ook: eten, tijd, 

geldbesteding. Wat beweegt 

je? Hoe ga je met de 

medemens om? Of juist een 

tijd om extra de stilte op te 

zoeken, door gebed en 

bezinning of er juist meer voor 

een ander te zijn. Daar is de 

veertigdagentijd in het 

bijzonder een tijd voor. Maak 

ruimte in je agenda, hoofd, je 

leven. Ruimte voor God. 

 

Pasen is hét centrale feest van 

de christelijke kerk. Het is het 

feest van leven uit de dood. Je 

ziet dit terug in de symbolen 

van de lente: narcissen, 

eieren, kuikentjes, lammetjes. 

In de kerk draait het niet om 

de lente, maar om de dood en 

de opstanding van Jezus 

Christus. De veertigdagentijd 

is een bekeringstijd. 
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Op veel plaatsen in het Oude 

en Nieuwe Testament wordt 

verteld over mensen die 

vasten om hun gebeden 

kracht bij te zetten. Je (weer) 

wenden tot God en je 

afwenden van alles wat je van 

God afhoudt. Veertig dagen 

lang was er de zondvloed, 

veertig dagen lang wachtte 

Noach in de ark waarna Gods 

trouw zichtbaar werd. Veertig 

jaar trok het volk Israël door 

de woestijn, voordat zij het 

beloofde land bereikte. Veertig 

dagen bracht Mozes op de 

berg door om daar Gods 

geboden in ontvangst te 

nemen. Na veertig dagen 

keerden de twaalf verspieders 

terug. Veertig nachten bracht 

Elia biddend en vastend door 

in de woestijn totdat hij bij de 

berg Horeb Gods 

aanwezigheid ervoer. Jona 

preekte veertig dagen in de 

stad Ninevé, een tijd voor 

berouw, bekering en 

vergeving. Jezus, zelf heeft 

ook veertig dagen met vasten 

en gebed doorgebracht in de 

woestijn, waar Hij werd 

verzocht door de duivel, 

voordat Hij aan de 

verkondiging van het 

Evangelie begon. 

 

De veertigdagentijd voor 

Pasen is zo ook een 

uitnodiging om samen met 

Jezus de weg naar Jeruzalem 

te gaan, de weg van sterven 

aan onszelf, de weg van 

toewijding aan God en aan 

anderen, de weg van gebed 

en bezinning. En de weg van 

je geloof-doen. Daarbij mogen 

we in het bijzonder denken 

aan de Vastenactie dit jaar. 

 

Dat wij in deze periode van 

inkeer weer mogen weten, dat 

wij gemaakt zijn, genomen, 

gevormd, uit het stof van de 

aarde. Dat wij weer weten, 

dat wij gemaakt zijn, en ons 

voegen in het werk van Zijn 

handen. 

 

Het pastoresteam wenst u 

allen een verstillende en 

vruchtbare  

veertigdagenperiode op weg 

naar de verrijzenis. 
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Dinsdag 25 januari jongstleden werden op de 

persconferentie de nieuwe versoepelde coronaregels bekend 

gemaakt. De scholen gaan weer open, we mogen weer 

winkelen en gebruik maken van horecagelegenheden en 

ook de theaters en schouwburgen mogen ons weer 

ontvangen. 
 

De verpleeghuizen en zorginstellingen zijn helaas nog niet 

zover. Gezien de nog steeds hoogoplopende besmettingen 

van het omikronvirus en de groep kwetsbare ouderen, zijn 

ervoor deze instellingen en dus ook voor ons eigen Dijkhuis, 

nog steeds beperkende maatregelen van kracht. Het is dan 

ook om deze reden dat besloten is de samenkomsten in de 

kapel voorlopig nog uit te stellen tot maart/april. 
 

Het is erg jammer voor de vaste bezoekers en de 

vrijwilligers van de Dijkhuiskapel. We mogen en willen 

echter geen enkel risico nemen. De gezondheid van onze 

ouderen, maar zeker ook van de vrijwilligers, staat voorop. 
 

We hebben als bestuur van de stichting ‘Kapel ‘t Dijkhuis’ 

nauw contact en regelmatig overleg met het management 

van het TMZ en volgen nauwkeurig de richtlijnen en 

protocollen van het RIVM. 
 

De mogelijkheid blijft bestaan om de wekelijkse vieringen 

via televisie en/of internet te volgen via de bekende 

kanalen of sites. 
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Iedere zondagmorgen is vanuit er vanuit de  

St. Stephanuskerk Borne en de Sint Lambertusbasiliek te 

Hengelo de Eucharistieviering. De Eucharistievieringen 

zijn te volgen via de onderstaande livestreams: 
 

Voor de St. Stephanuskerk Borne 

aanvang 9:30 uur 

kies: YouTube → RK TwenteZuid. 
 

Voor de St. Lambertusbasiliek Hengelo 

aanvang 11:00 uur. 

kies: YouTube → St. 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 of scan de QR-code. 
 

  
  

Website hhjj 
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Vanaf 1 januari is 

Maarten Wilmink de 

nieuwe organist / 

dirigent.  

Maarten is 22 jaar 

en studeert in 

Rotterdam aan het 

Conservatorium. In 

zijn opleiding richt 

hij zich op orgel 

(inclusief kerkmuziek) en koordirectie. Het dames- en 

herenkoor telt ongeveer 40 leden en repeteert nu op 

maandagavond in de Blokhut aan de Esstraat 3 in Borne. 

Een deel van de repetitie is gezamenlijk, maar de dames 

en heren repeteren ook als groep.  

Naast de korte nazit tijdens de repetitieavond 

organiseert het koor ook sociale activiteiten, zoals een 

jaarlijkse barbecue en uitjes, om elkaar beter te leren 

kennen en het groepsgevoel te versterken.  

 

Het parochiebestuur is erg blij met deze jonge en zeer 

talentvolle organist/dirigent! 
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Ook dit jaar kunt u weer 

huispaaskaarsen 

bestellen.  

Het reliëf van dit jaar is:  

een in warm rood/goud 

uitgevoerd kruis met 

daarop het Lam Gods 

met een vaandel. 

Symbool van de 

opstanding van Christus.  

Het jaartal 2022 is op 

een klassieke wijze 

gevormd rond het kruis. 

 

De poster met 

afbeeldingen van de 

kaarsen met de 

afmetingen en prijzen 

kunt u vanaf Aswoensdag 

achter in de St. Stephanuskerk vinden en op het 

secretariaat. Tevens ligt daar de opgavelijst.  

 

Graag bestellen vóór 3 april 

in verband met de bestelling voor Pasen. 

 

Model A1  60 cm  €  60,- 

Model A2  50 cm  €  46,- 

Model A3  30 cm  €  23,- 

Model A4  20 cm  €  12,- 
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Op zondag 23 januari 

was het dan eindelijk 

zover! In de 

H. Lambertusbasiliek 

werden achttien 

kinderen uit Borne, 

Hertme en Hengelo 

gevormd en 

’s middags werden 

16 kinderen uit 

Delden en Goor gevormd in de H. Blasiuskerk in Delden. 

 

De afgelopen maanden kwamen de vormelingen vijf keer 

bij elkaar om zich voor te bereiden op het ontvangen van 

het sacrament van het H. Vormsel. Zij ontdekten wie de 

heilige Geest is en hoe deze je kan helpen in je leven 

door je kracht te geven, enthousiast te maken, je te 

helpen om steeds weer goede keuzes te maken. Zij 

spraken met mensen die vrijwilligerswerk doen in de 

kerk of in de samenleving vanuit hun geloof in God en 

Jezus en gingen op zoek naar hun eigen talenten, 

waarmee zij kunnen helpen om de wereld een beetje 

mooier te maken. 

 

De vormelingen van de Heilige Geestparochie gingen op 

bezoek bij de zusters van Denekamp en maakten kennis 

een groep vrouwen die hun leven in dienst willen stellen 

van God en geïnspireerd worden door Franciscus van 

Assisië. De film over zijn leven was indrukwekkend en 

inspirerend. Dat Franciscus over het dak wandelde om 

een duif op te pakken, dat hij de arbeiders van zijn vader 

een vrije dag gaf en alles teruggaf aan zijn vader en 

naakt de stadspoort uitliep om vrij te zijn, maakte indruk 

en veel vormelingen vonden dat we zijn voorbeeld 

moeten volgen. 
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Door corona was het een voorbereiding met beperkingen 

en veranderingen. Ook bij de vormselviering waren er 

aanpassingen: mondkapjes, anderhalve meter afstand 

en alleen de vormelingen met hun gezin. Drie kinderen 

zaten jammer genoeg in quarantaine. Zij zullen op een 

later tijdstip gevormd worden. Toch waren het mooie 

vieringen, waarin iedereen betrokken en aandachtig was, 

doordat vormheer Rector Kuipers steeds het contact 

zocht en in gesprek ging. Hij vergeleek de heilige Geest 

met een provider: een internetprovider zorgt voor 

verbinding, maakt het mogelijk, dat je kunt bellen, 

appen, gamen, filmpjes kijken, muziek luisteren of foto’s 

kunt maken en delen. De heilige Geest maakt verbinding 

met God, met Jezus en met elkaar mogelijk. Deze 

middag hebben de vormelingen uit Borne en Hengelo 

nog te goed. 

 

Half februari sluiten we met 

een bijeenkomst het Vormsel 

af. De kinderen maken dan 

kennis met M-25 het project 

voor 12+ ers, die werk willen 

maken van hun geloven door 

zich in te zetten voor andere 

mensen. 

 

We kunnen terugkijken op 

een goede voorbereiding en 

mooie vormselvieringen! 

 

Dank aan allen die 

meehielpen bij de 

voorbereiding en rond de vieringen 
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Op 12 en 13 februari 

start de voorbereiding van 

de eerste H. Communie 

voor: 

25 kinderen uit de  

H. Geestparochie, 30 

kinderen uit parochie de 

Goede Herder en 11 

kinderen uit de  

HH. Jacobus en 

Johannesparochie. 

 

Wij bieden een gevarieerd 

programma in de eerste 

plaats voor de eerste 

communicanten en hun ouders. Daarnaast zijn er een 

aantal gezinsvieringen. 

De werkgroepen en pastores zijn er klaar voor en hebben 

er zin in.   

 

Wij wensen allen een leerzame en plezierige 

voorbereiding! 
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Tijdens de Week van gebed voor 

eenheid van christenen 2022 

stonden christenen vanuit de 

hele wereld stil bij de ster van 

Bethlehem. Een licht dat schijnt 

in het duister en de weg wijst 

naar Jezus. Het thema luidde 

‘Licht in het duister’. 

 
Kerken uit het Midden-Oosten kozen 

het thema naar aanleiding van het 

tweede hoofdstuk van het Matteüs-

evangelie, waarin het verhaal wordt 

verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en 

deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus.  

 

In Borne was de oecumenische viering, georganiseerd 

door de Raad van Kerken, op zondag 23 januari in de 

Oude kerk. 

Vanuit de verschillende kerken 

hebben jeugd en volwassenen 

invulling gegeven aan deze 

bijzondere viering.  

Deze is terug te zien via de 

website van de protestantse 

gemeente Borne 

www.pgborne.nl  
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Vorig jaar in de maanden mei en juni is het pastorale  

team in gesprek gegaan met alle leden van de 

uitvaartwerkgroepen binnen onze drie parochies waar 

het pastorale team 

verantwoordelijk voor is. 

Het zijn aangename en 

zinvolle ontmoetingen 

geweest, met een 

luisterend oor over en 

weer. Tijdens deze 

bijeenkomsten kwam naar 

voren dat men wel een 

opfriscursus zou willen. 

Het pastorale team is 

hiermee aan de slag 

gegaan en heeft een 

cursus ontwikkeld met zes bijeenkomsten. De opgaves 

hebben inmiddels plaatsgevonden en we mogen 15 

vrijwilligers verwelkomen die zich nog meer willen 

verdiepen in hun taken bij het voorgaan in uitvaarten.  

 

We hadden gehoopt om maandag 17 januari 2022 te 

kunnen starten. Helaas hebben we de eerste twee 

avonden moeten verplaatsen i.v.m. de 

coronamaatregelen, maar zoals het er nu naar uit ziet 

gaan we echt van start op maandag 21 februari 2022. 

 

Voorgaan in uitvaartvieringen, de doden begraven, is één 

van de werken van Barmhartigheid. 

Een bijzondere taak, wanneer je erbij stil staat om de 

overledenen aan te bevelen bij de Eeuwige.  
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Op 1 maart 2022 is 

pastoraal werker  

Héleéne van de Bemt 25 

jaar werkzaam in het 

pastoraat.  

 

Op vrijdag 4 maart wordt 

haar jubileum gevierd in een 

Woord- en Gebedsviering 

in de H. Blasiuskerk in 

Delden. Uitgaande van de 

huidige coronamaatregelen 

worden er slechts een 

beperkt aantal mensen 

uitgenodigd.  

 

Een felicitatie kunt u sturen via het secretariaat van het 

pastoraal team, Langestraat 78, 7491 AJ Delden  

of per mail naar: contact@pastoraalteam.nl. 

 

Een gift is ook welkom.  

Deze is bedoeld voor de stichting ‘Parwin’ in Bentelo. 

Het doel van de stichting is om Syrische en Iraakse 

vluchtelingen ter plekke te helpen door hen te voorzien 

van kleding en andere benodigdheden.  

Rek.nr. NL42RABO 01109270 t.n.v.  

heilige Geestparochie onder vermelding van: 

gift Stichting Parwin. 
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Bij de bouw van de Stefans-Hof en nieuw 

secretariaat in 1997 kwamen er 2 ramen 

tevoorschijn met mooi gebrandschilderd 

glas op de plek waar de spreekkamer van 

de pastorie zat. Ten tijde van de bouw 

van de St. Stephanuskerk en pastorie in 

1888 was dit gedeelte nog ‘buiten’.  

In de jaren 30 van de vorige eeuw werd 

op deze plaats een spreekkamer gebouwd 

waarbij de ramen dichtgemetseld werden. 

Aan de andere kant van de muur in de 

sacristie werden de ramen ook 

dichtgemetseld. Ze werden vergeten en u 

kunt zich voorstellen dat bij de 

verbouwing in 1997 het een grote 

verrassing was dat dit historische stukje 

tevoorschijn kwam. De wens is om ook in 

de sacristie de ramen tevoorschijn laten 

komen en hierbij vragen wij 1 of 2 

vrijwilligers die het leuk en uitdagend 

vinden om deze klus op zich te nemen. 

 

 

 

Voor informatie kunt u 

zich richten tot:  

Frank Mars 

tel.nr. 06 37 38 28 97  

of 

Laurens van Urk 

tel.nr. 06 39 60 35 80. 

 

 

   

Ingang secretariaat 

In de sacristie  
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Eind januari is de werkgroep Onze Vitale Parochie sinds 

lange tijd weer bij elkaar gekomen om activiteiten 

voor de parochie te organiseren. Activiteiten voor alle 

parochianen om elkaar te ontmoeten en elkaar beter 

te leren kennen. De volgende activiteiten staat de 

komende periode op de planning:  
 

• Zaterdagavond 9 april: uitvoering Jesus Christ 

Superstar door Studio 65 in de St. Stephanuskerk  

• Tweede paasdag 18 april: paasbrunch in de  

Stefans-Hof na de viering van tweede paasdag in de 

St. Stephanuskerk  

• Zondagmiddag 15 mei: parochie-BBQ in de  

Stefans-Hof  

• Zondagmiddag 3 juli: Tuinviering in de tuin van de 

voormalige pastorie St. Stephanuskerk   
 

Wij ontmoeten je graag tijdens één van deze activiteiten. 

Alle parochianen zijn van harte welkom!  
 

De werkgroep Onze Vitale Parochie bestaat nu uit 7 

personen (Gustaaf Boerjan, Johan Kleissen, 

Kees Veringmeijer, Frank Mars, Lorin Maatman,  

Nynke Busschers en Stephanie Jansen) maar is altijd op 

zoek naar nieuwe leden. Vind je het leuk om parochianen 

te ontmoeten, activiteiten te organiseren en om mee te 

denken over de vitaliteit van onze parochie meld je dan 

aan door een email te sturen naar info@hhjj.nl of spreek 

één van de werkgroep leden aan. Naast werkgroep leden 

zou een groep parochianen die helpen bij de 

verschillende activiteiten erg prettig zijn. Deze ‘flits’ 

vrijwilligers worden dan gevraagd om mee te helpen bij 

het uitvoeren van 1 activiteit. 
 

Lijkt dit je wat?   

Stuur dan een email naar: info@hhjj.nl 

mailto:info@hhjj.nl
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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  Dhr. L. van Urk 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. Rijgwaart 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 
 

  
  

Website hhjj 


