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18 juni t/m 15 juli
8 juni vóór 12:00 uur

Het is bijna Pinksteren,
het feest van de heilige Geest.
Er is niets zo dichtbij als de heilige Geest: Gods
adem die ons bezielt, inspireert en ons doet
leven. Altijd aanwezig, bijna onmerkbaar en
onzichtbaar, maar lastig te begrijpen. Als je om
je heen kijkt, dan herken je de heilige Geest
heel dichtbij in mensen en gebeurtenissen.
Daarbij denk ik aan kinderen en jongeren die opbloeien
door mensen om hen heen, die het vermogen hebben
om hun talenten te zien en hen te motiveren.
Aan nieuwe kansen en mogelijkheden, die op je pad
komen.
Aan geduld en respect in de manier waarop mensen met
elkaar omgaan.
Aan hoe mensen opleven als zij gehoord en gezien
worden. Aan mensen die elkaar opbeuren, steunen en
bemoedigen.
Aan saamhorigheid in de steun aan mensen uit Oekraïne.
Aan inspirerende geloofsgesprekken tijdens het synodaal
proces.
Overal is de heilige Geest aanwezig. Als een frisse wind,
als een kracht die mensen leven geeft. Dat u de
inspiratie van de heilige Geest mag ervaren!
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Lastig feest
Met Kerstmis vieren we een concreet gebeuren: de
geboorte van een kind. Het verhaal van deze
geboorte vertedert ons zo, dat het onze
werkelijkheid overstijgt maar het raakt ook aan de
werkelijkheid van ouders. Het paasfeest is dat in veel
mindere mate. Wat dan gevierd wordt, lijkt ons immers
veel minder concreet; wij weten niet zo goed wat wij ons
bij de opstanding of de verrijzenis moeten voorstellen.
Met Pinksteren wordt het helemaal moeilijk; de
nederdaling van de Geest. In het beste geval hangen in
ons geheugen nog enkele flarden van een of andere
voorstelling van de verzamelde apostelen met vurige
tongen boven hun hoofd.
De heilige Geest is voor de meeste christenen, en dat
geldt ook voor vroegere tijden, een abstractie.
Het werk van de heilige Geest
Dat moment dat de heilige Geest over de apostelen
kwam, werd alles anders. Voor die tijd zaten ze bang bij
elkaar, de ramen en deuren gesloten, onzeker, ze wisten
het niet meer. Na die tijd waren het andere mensen; ze
waren niet meer bezorgd over wat anderen zouden
denken, wat ze van hen zouden vinden en hoe ze zouden
reageren, nee; ze gingen naar buiten en spraken
vrijmoedig over Jezus en dat Hij uit de doden was
opgestaan.
Mooie mens!
Ik denk dat we het allemaal wel een beetje kunnen
herkennen. We zullen het vast ook wel hebben
meegemaakt dat we dachten: kan ik dit wel?
Of: wat zouden ze van me vinden? Hoe kom ik over? Wat
vinden anderen van mij? Dat maakt duidelijk dat het
voor ons – en bijna voor iedere mens – heel belangrijk is
4

om gewaardeerd en aanvaard te worden, zoals je bent,
dat er iemand is die van je houdt! Je bent het waard dat
anderen je waarderen! Je bent een mooi mens!
Je aanvaard weten
Ik heb eens iemand leren kennen die heel erg stotterde,
maar heel knap was. Ik denk dat hij het altijd best wel
lastig heeft gevonden dat hij zo stottert. Misschien is hij
er ook wel mee gepest. De man is katholiek geworden en
heeft het stotteren overwonnen. Kwam dat omdat hij
anders in het leven kwam te staan?
‘Er is iemand die van mij houdt en die mij goed vindt,
zoals ik ben’. Die iemand is God, Onze Vader in de hemel
die mij sterkt door Zijn Geest.
Als we zo over onszelf gaan denken gebeurt er iets
moois: we worden vrij: we hoeven niet bang te zijn voor
anderen of onzeker over onszelf.
Het werk van de Geest
De heilige Geest geeft ons kracht, helpt ons om goede
beslissingen te nemen, niet om onszelf opgesloten te
blijven, niet angstig, somber zonder durf, maar blij en
vol vertrouwen, met kracht en vuur.
We bidden op het pinksterfeest dat de heilige Geest altijd
bij ons zal zijn, zoals Hij met de leerlingen was: dat Hij
ons zal leiden en zal helpen, dat Hij onze geest zal
verlichten, zodat we weten wat we moeten doen en de
kracht krijgen om die weg te gaan.
Dat bij ons gebeuren mag wat de apostelen op het
pinksterfeest hebben meegemaakt, ook al zien we geen
vuur, al horen we geen sterke wind. Dat geeft ook niet,
als ons hart maar vervuld mag zijn met de kracht van
Gods Geest! En daarom bidden wij:
‘Kom, heilige Geest!’.
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Terwijl overal de lente doorbreekt, bomen en
struiken bloeien en het jonge groene blad aan
kale taken verschijnt, is er nog steeds de
verschrikking van de oorlog in de Oekraïne met
vele slachtoffers en miljoenen mensen die
gevlucht zijn.
Het was weer mogelijk om voluit te vieren met
Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag, om
weer een Paaswake te houden in de eucharistische
centra en op 1e Paasdag in de geloofsgemeenschappen
te vieren. Veel parochianen hebben het lijden en de
opstanding uit de dood van Jezus Christus meegevierd!
Ook de gezinsvieringen in verschillende
geloofsgemeenschappen konden weer gehouden worden:
kinderen kwamen met hun palmpasenstok naar de kerk
en liepen in de palmprocessie mee en na de viering soms
in een optocht. Op Goede Vrijdag liepen zij mee met de
kruisweg in Borne, Delden en Hengelo.
De opfriscursus voor uitvaartvrijwilligers is bijna
afgelopen. De deelnemers vonden het een verrijking en
verdieping van hun ervaring in het voorgaan in
uitvaartvieringen, waarin veel ruimte was voor gesprek
en uitwisseling van praktijkervaringen.
In de Heilige Geestparochie is de organisatie van de
parochiële ouderenmiddag weer opgestart met de
werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van alle
zes geloofsgemeenschappen.
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Op zaterdag 26 maart
waren er 32 deelnemers
op de bezinningsdag
in de Stefans-Hof in Borne in het
kader van het synodaal proces van de parochies de
Goede Herder, de Heilige Geest en de HH. Jacobus en
Johannes.
In de eucharistieviering aan het begin van deze dag
sprak pastoor Jurgen Jansen:
“Jezus is niet dood. Hij heeft de Geest gegeven.” Door
die Geest hebben de deelnemers zich laten inspireren.
In de ochtend ging men in vijf gespreksgroepen uiteen.
Eerst met het centrale thema ‘samen op weg zijn’. Hoe
vindt dit plaats in jouw lokale kerk en hoe kunnen we
daarin groeien? In de middag werden in dezelfde
groepen de thema’s “vieren”, “medeverantwoordelijkheid
voor de missie van de kerk” en “dialoog in kerk en
samenleving” uitgediept.
Indrukwekkend was het om met elkaar te delen, wat
eenieder ten diepste inspireert in het geloof en in het
samen kerk zijn. Wat daarin aan vreugde en aan
moeilijkheden wordt ervaren.
Uit de geloofsgesprekken is gebleken dat de centrale
vraag en de thema’s een grote verscheidenheid aan
reacties, ervaringen en aandachtspunten hebben
opgeleverd. Elke groep heeft andere accenten gelegd in
wat er besproken is en wat er belangrijk is gevonden.
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Deze punten zijn door de groep puntsgewijs op een groot
vel geschreven. Deze punten zijn samengevat tot het
gespreksverslag op de centrale vraag en de drie thema’s
die door de Nederlandse bisschoppen zijn aangereikt.
Het was een inspirerende dag waarop veel is besproken
en is geluisterd naar elkaar en de H. Geest.
U kunt het samenvattende gespreksverslag en de
toelichting, die toegestuurd zijn aan het aartsbisdom
Utrecht, vinden op de websites van onze parochies.

Zoals bekend is gemaakt op 1e paasdag zal
Hélène van den Bemt per 1 juni een functie aanvaarden
binnen de Twentse Zorg Centra.
We nemen afscheid van
Hélène van den Bemt op vrijdagavond
20 mei 2022 in Borne. Om 18.30 uur
zal er een viering zijn in de
St. Stephanuskerk met aansluitend een
receptie in de Stefans-Hof.
U bent daarbij allen van harte uitgenodigd.
Cadeautip; Hélène van den Bemt heeft aangegeven dat
zij voor haar afscheid géén cadeau wil ontvangen maar
dat zij het op prijs stelt als u een gift wilt overmaken
voor de drie PCI -en van onze drie parochies.
De PCI is er voor mensen in nood.
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Bidden wij voor Oekraïne.
Bidden wij speciaal voor de
Oekraïense jeugd,
wiens dromen en aspiraties nu worden
bedreigd door de schim van de oorlog.
Bidden wij dat ook zij kunnen leven in vrede
en hun dromen kunnen verwezenlijken.
Bidden wij dat wij geen enkele vorm van arrogantie en
agressie accepteren.
Nu wij de heiligverklaring van Titus Brandsma
voorbereiden, laten wij leren van zijn voorbeeld.
Titus die sprak in woorden van waarheid en
gerechtigheid.
En die met de genade van God, met opgeheven hoofd
zich begaf in de duisterste oorden.
Laat ons in deze donkere momenten zijn voorbeeld
volgen en de vlam van gebed, hoop, weerstand en
solidariteit levend houden.
Amen
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Dinsdag 5 april overleed op 79-jarige leeftijd,
Hendrikus Gerhardus (Henk) Vaanholt,
Hebbrodweg 2 in Zenderen. De afscheidsviering vond
plaats op vrijdagavond 8 april in de St. Stephanuskerk
waarna op maandag 11 april de crematieplechtigheid
volgde in Borne.
Dinsdag 12 april overleed in ’t Dijkhuis op 84-jarige
leeftijd, Hendrikus Johannes Franciscus (Henk) Janssen.
De uitvaartviering vond plaats op woensdag 20 april in
de St. Stephanuskerk waarna de begrafenisplechtigheid
volgde in het gedenkpark in Borne.
Maandag 18 april overleed op 69-jarige leeftijd,
Leonardus Hyacintus Antonius Maria (Leo) Kroeze,
Veldovenweg 26. De uitvaartviering vond plaats op
maandag 25 april in de St. Stephanuskerk waarna de
crematieplechtigheid volgde in Borne.
Donderdag 21 april overleed op 67-jarige leeftijd,
Bernardus Antonius Albertus (Ben) Spekschate,
Lage Weide 22 in Hertme. De afscheidsviering vond
plaats op donderdag 28 april in de kerk van de
H. Stephanus in Hertme, waarna de crematieplechtigheid
plaatsvond in het crematorium in Borne.
Zondag 24 april overleed in ’t Dijkhuis op 85-jarige
leeftijd, Theodorus Bernardus (Theo) Oude Egberink.
Hij woonde voorheen in de Watertorenstraat 4.
De afscheidsviering vond plaats op vrijdag 29 april in de
aula van het crematorium in Borne waarna de
crematieplechtigheid volgde.
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Dinsdag 26 april overleed in Het Havezatenhuis in
Hengelo op 90-jarige leeftijd,
Antonia Wilhelmina Engelina (Tonny) Weber-Annink.
Zij woonde voorheen in de Molenstaete.
De afscheidsviering vond plaats op zondagavond 1 mei in
de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de
crematieplechtigheid volgde in Borne.
Donderdag 5 mei overleed op 87-jarige leeftijd,
Johannes Franciscus (Johan) Diepenmaat, Vijverlaan 16.
De avondwake vond plaats op woensdag 11 mei in de
St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de uitvaart
was met aansluitend de begrafenis in het Gedenkpark in
Borne.
Dat zij mogen rusten in Gods vrede

H. Stephanus Hertme
Zaterdag 14 mei
Ben Spekschate.
St. Stephanus Borne
Zondag 14/15 mei
Annie Rouweler-Veldhuis, Ben Rouweler,
Johan Diepenmaat, Marinus van de Bos, Ans Sanders,
Arnold Weda, familie Kroeze, Anja MeijerinkManenschijn, Hennie Struik, ouders Olde VeldhuisLeverink, Mark Thijert, Ben Pierik, Henk Vaanholt,
Henk Janssen, Leo Kroeze, Theo Oude Egberink,
Tonny Weber-Annink, Gerard van Duuren,
Jan Oude Reimer, Ben Heck.
Nagekomen: Pasen: Herbert Rientjes,
Frans en Agnes Rientjes-Wilthuis, Mihill Bisaku,
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ouders Engbersen-Joostink, Annie Nijhof-Scholten,
Annie Nijhof-Lambers, Ben Heck; 1 mei: Theodorus
Casper Leoné, Jan Braakhuis.
Jaargedachtenis: Albertus van Uhm, Henk Hek,
Johan Schwering, André Möller.

H. Stephanus Hertme
Zondag 22 mei
Ben Spekschate, Theo Aalderink.
Jaargedachtenis: Albertus Huiskes, Harrie Dashorst.
St. Stephanus Borne
Zondag 21/22 mei
Ans Sanders, Ben Rouweler, Ben Pierik, Henk Vaanholt,
Hank Janssen, Leo Kroeze, Theo Oude Egberink,
Tonny Weber-Annink, Johan Diepenmaat.
Jaargedachtenis: Betsie Vaalt-Aalderink, Lillian Mars,
Jo Diepenmaat-Steghuis, Bernard Mentink.

H. Stephanus Hertme
Woensdag 25 mei
Tot intentie van het bruidspaar
Gerwin Harmelink en Judith Pegge.

H. Stephanus Hertme
Ben Spekschate, Erna Knoef-Bekhuis.
St. Stephanus Borne
Ben Pierik.

H. Stephanus Hertme
Zaterdag 28 mei
Ben Spekschate, Bertus Schabbink.
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St. Stephanus Borne
Zondag 28/29 mei
Ans Sanders, Anja Meijerink-Manenschijn, Tonny Kroeze,
Ben Rouweler, Ben Pierik, Henk Vaanholt, Henk Janssen,
Leo Kroeze, Theo Oude Egberink, Tonny Weber-Annink,
Gerard van Duuren, Johan Diepenmaat, uit dankbaarheid
ter gelegenheid van een 50-jarig huwelijksjubileum.
Vrijdag 3 juni 9.00 u.: ouders Oud-Hartog en Marcel,
ouders Weijenborg-Wilmink en Rian.

H. Stephanus Hertme
Zondag 5 juni 1e Pinksterdag
Ben Spekschate, Erna Knoef-Bekhuis,
Gerard en Fien Meulenbroek-Scholtenhave,
ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek, Bertus Schabbink,
overleden familie Lammertink-Withag, ouders BroekhuisKlink, Theo Aalderink, Truus en Hennie BraakhuisSchabbink, ouders Diepenmaat-ten Tusscher,
Marjolein Kokkelink-Egberink, Chris en Jo Langendonk,
Gerard en Sien Vaalt, Annie en Frans Kolner,
Harrie Dashorst,
overleden familie Oude Egberink-Weghorst.
Jaargedachtenis: ouders Dashorst-ter Elst,
Bernard Veldhof.
St. Stephanus Borne
Zondag 4-5-6 juni Pinksteren
Gerard Bekmann, pastoor W.Th.J. Bosch,
José Gout-Prinsen, Frans en Jeanne Vaalt-Kassing,
Ans Sanders, Jos en Sini Post-Hasselerharm,
Rudy Strikker, Herman Hegeman, ouders Beld-Bruggink,
familie Kroeze, Toon Spekschate, Bonnie Leushuis,
Hermien Vetketel-Annink, ouders Olde Veldhuis-Leverink,
Hennie Olde Veldhuis, Ben Pierik, Henk Vaanholt,Johan
Bebseler en Miny Bebseler-Kemna, Henk Janssen,
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Leo Kroeze, Theo Oude Egberink, Tonny Weber-Annink,
Gerard van Duuren, Erna Knoef-Bekhuis,
Gerhardus Bernardus Bekhuis, Johan Diepenmaat.
Jaargedachtenis: echtpaar Veelers-de Boer,
Antoon Homan.

H. Stephanus Hertme
Zondag 12 juni
Ben Spekschate.
Jaargedachtenis: ouders Lohuis-Mensink.
St. Stephanus Borne
Zondag 11/12 juni
Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,
Arnold Weda, Lies Nijhof-Haarhuis, Henk Vaanholt,
Henk Janssen, Leo Kroeze, Theo Oude Egberink,
Tonny Weber-Annink, Johan Diepenmaat,
Anja Meijerink-Manenschijn.
Jaargedachtenis: Ans Sanders.
Huwelijksafkondiging
Op woensdag 25 mei geven
Gerwin Harmelink en Judith Pegge elkaar het jawoord
in de kerk van de H. Stephanus in Hertme.
Wij wensen beiden Gods zegen toe en veel geluk in de
toekomst.
Heiligverklaring van Titus Brandsma
Op 15 mei 2022 wordt Titus Brandsma heilig verklaard.
Wie was deze priester, karmeliet, journalist en
verzetsheld?
De heiligverklaring van Titus Brandsma is te zien op
zondag 15 mei vanaf 09.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.
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De vieringen in de kapel zijn weer als vanouds.
Alle covid-maatregelen zijn opgeheven, waardoor ook
het vooraf aanmelden voor het kapelbezoek niet meer
nodig is. We zijn blij u allen weer in de kapel te mogen
verwelkomen.
Dank aan alle de voorgangers en vrijwilligers die,
ondanks de niet altijd even gemakkelijke
omstandigheden, toch elke keer weer hebben
klaargestaan om de bewoners van de verzorgingsafdelingen op te halen en na afloop van de vieringen
weer terug te begeleiden naar de zorgafdelingen.
Elke zaterdagmorgen zien de bewoners er weer naar uit
om samen met de medebewoners in de kapel de
vieringen bij te wonen. Naast de geloofsbeleving is het
ook een sociale gebeurtenis.
Mocht u meer willen weten of heeft u interesse om af en
toe een zaterdagochtend mee te helpen of te assisteren
met het gereed maken van de kapel, of op een andere
wijze mee te helpen neem dan gerust contact op met:
Jos Verheul
Tel:06-83078118
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15-mei

17-mei

20-mei

zondag

dinsdag

vrijdag

09.00 St. Stephanus Borne

22-mei

24-mei

25-mei

zondag

dinsdag

woensdag

Koppelsbrink

Mariakapel

26-mei

27-mei

donderdag

vrijdag

H. Stephanus Hertme

09.00 St. Stephanus Borne

09.30 St. Stephanus Borne

09.30

06.30

Evangelie: Lucas 24,46-53
m.m.v. parochiekoor Zenderen

Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

Eucharistieviering Pater Nico Hofstede

m.m.v. het herenkoor

100-jarig bestaan Muziekvereniging St. Gregorius
Jubileumviering 100-jarig bestaan
Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen
Muziekvereniging St. Gregorius

Eucharistieviering Pastoor Ton
Dauwtrappersmis van der Gulik

11.00 H. Stephanus Hertme Huwelijksviering

19.00

Pastoor Bernard Reerink

Woord- en
Ria Doornbusch
Communieviering pastoraal werker
Rozenkransgebed

m.m.v. het dameskoor

Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

19.00 St. Stephanus Borne

09.30 H. Stephanus Hertme

m.m.v. "Con Brio"

Eucharistieviering Pater G. Westendorp

HEMELVAART VAN DE HEER - Hoogfeest

21-mei

zaterdag

eerste communiecantjes met hun
familie zijn uitgenodigd

m.m.v. het herenkoor

m.m.v. het herenkoor

10.30 Dijkhuiskapel

Evangelie: Johannes 14,23-29

Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

Mariaviering

19.00 Mariakapel

Koppelsbrink

Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

09.30 St. Stephanus Borne

Woord- en
Johan Kleissen
Communieviering

19.00 H. Stephanus Hertme

ZESDE ZONDAG VAN PASEN

14-mei

zaterdag

Voorganger

Woord- en
Laurens van Urk
Communieviering

Viering

10.30 Dijkhuiskapel

Evangelie: Johannes 13,31-33a.34-35

Dag
Datum
Tijd Geloofsgemeenschap
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
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29-mei

31-mei

3-jun

zondag

dinsdag

vrijdag

09.00 St. Stephanus Borne

zondag

zaterdag

10-jun

6-jun

5-jun

09.00 St. Stephanus Borne

09.30 St. Stephanus Borne

12-jun

17-jun

vrijdag

Dijkhuiskapel

Woord- en
Laurens van Urk
Communieviering

09.00 St. Stephanus Borne

09.00 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen
Eerste Heilige
Annet Zoet
Communie
pastoraal werker

09.30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pater Nico Hofstede

11-jun 10.30

zondag

zaterdag

Evangelie: Johannes 16,12-15

Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

09.30 St. Stephanus Borne

pastoraal

Woord- en
Annet Zoet
Communieviering werker

Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

09.30 H. Stephanus Hertme

10.30 Dijkhuiskapel

HEILIGE DRIE-EENHEID - Hoogfeest

vrijdag

2e
Pinksterdag

maandag

1e
Pinksterdag

4-jun

Evangelie: Johannes 14,15-16.23b-26

Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

m.m.v. "Con Brio"

m.nm.v. het dameskoor

m.m.v. het dames- en herenkoor

m.m.v. het dames- en herenkoor

m.m.v. het koor "Contrast"

m.m.v. het dames- en herenkoor

Pastoor Jurgen Jansen

Marialof +
processie

19.00 Mariakapel

Koppelsbrink

m.m.v. het dameskoor

Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

m.m.v. het herenkoor

09.30 St. Stephanus Borne

Woord- en
Johan Kleissen
Communieviering

19.00 H. Stephanus Hertme

PINKSTEREN - Hoogfeest

28-mei

zaterdag

Woord- en
Joost Hornstra
Communieviering

10.30 Dijkhuiskapel

Evangelie: Johannes 17,20-26

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN - Hoogfeest
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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
dat als context dient voor de aansluitende Eucharistieviering op
NPO2.
Zondag 15 mei 2022
09.30 - 12.00 uur
Heiligverklaring
Titus Brandsma
Voorgesprek vanuit Bolsward
met live-doorschakeling naar
de heiligverklaring in Rome.

Zondag 29 mei 2022
10.00 - 11.00 uur
Basiliek van de H. Nicolaas
te Amsterdam
Celebrant:
pastoor Eric Fennis

Zondag 22 mei 2022
10.00 – 11.00 uur
Kathedrale Basiliek
St. Bavo Haarlem
Hoofdcelebrant:
Mgr. Jan Hendriks

Zondag 5 juni 2022
11.00 - 12.00 uur
Hoogfeest van Pinksteren
Kathedraal Notre-Dame,
Créteil,
Frankrijk

Donderdag 26 mei 2022
Eurovisieviering
11.00 - 12.00 uur
Hemelvaart van de Heer
Kerk Sint-Franciscus van
Sales, Genève, Zwitserland
Celebrant:
pastoor Jean-Marie Crespi

Zondag 12 juni 2022
10.00 - 11.00 uur
Hoogfeest van de
Heilige Drie-eenheid
Sint-Janskathedraal te Den Bosch
Celebrant:
plebaan Vincent Blom
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zijn vanuit
Borne en Hengelo
iedere zondagmorgen om
9u30 en 11u00
via livestreams te volgen.
Kies hiervoor: youtube RK Twente Zuid.
De Kerkwijzer is ook digitaal verkrijgbaar via:
www.hhjj.nl en www.borneboeit.nl/kerkensamenleving

Het pastoraal team en het parochiebestuur, zouden het
zeer op prijs stellen als u, uw en onze parochie, wilt
steunen.
Door de afgelopen periodes van coronabeperking hebben
wij diverse inkomsten gemist, zoals plaatsen- en
collectegelden, kaarsenopbrengsten etc.
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!

19

Titus Brandsma wordt 15 mei
heiligverklaard. Een eerbetoon
aan de priester, karmeliet,
schrijver en journalist die in
1942 in Dachau werd vermoord. KRO-NCRV
Kruispunt duikt in zijn leven en zijn verzetswerk, op zoek
naar de eigentijdse betekenis van Titus Brandsma. Als
held, en ook als heilige.
Al in de jaren dertig waarschuwde hij herhaaldelijk voor
het oprukkend nazisme en ook tijdens de bezetting
leverde hij openlijk kritiek op het nazibewind. Hij werd
scherp in de gaten gehouden, maar weigerde onder te
duiken. Hij ging zelfs persoonlijk op bezoek bij
krantenredacties met een oproep om NSB-advertenties
te weigeren en om te pleiten voor eerlijke en
onafhankelijke journalistiek. Hij werd verraden en
opgepakt. Via Kamp Amersfoort, het Scheveningse
Oranjehotel en kamp Kleef kwam hij in Dachau terecht.
Daar overleed hij op 27 juli 1942, 61 jaar oud.
In Nederland klinkt zijn naam misschien bekend, maar
weinigen weten waar hij precies voor stond. In het
buitenland is hij veel bekender en geniet hij een
geweldige reputatie. Zo bestaat er op de Filippijnen
een Titus Brandsma Award, een prijs voor moedige
journalistiek in een land waar de waarheid opschrijven
levensgevaarlijk kan zijn. Titus Brandsma als
schutspatroon voor journalisten, voorvechter van het
vrije woord.
Bron: kro-ncrv
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God van vrede en
gerechtigheid,
U opent ons hart voor de liefde
en de vreugde van het Evangelie,
zelfs te midden van alle haat
en vernedering van onze broeders en zusters.
Maak ons tot Uw getuigen in de wereld van
vandaag,
zodat wij evenals de heilige Titus Brandsma
met mildheid kunnen zien
door de verschrikkingen van onmenselijkheid
heen
tot in Uw heerlijkheid,
die ook straalt doorheen
de martelaren van alle tijden.
Amen.
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Twee jaar lang hebben wij de
Dauwtrappersviering op
Hemelvaartsdag in Hertme
door Corona moeten
overslaan. Nu die crisis
grotendeels onder controle is,
pakken wij de draad weer op.
Op 26 mei vieren wij weer in
alle vroegte de Hemelvaart
van Onze Verrezen Heer in het
Openluchttheater te Hertme,
evenals voorheen om half
zeven.
De voorganger in deze viering is pastoor Ton van der
Gulik, Karmeliet te Zenderen, met ondersteuning van
zang door het parochiekoor van Zenderen.
U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze
Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege
tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtend op dat tijdstip
nog erg fris is en de banken in de open lucht koud
optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.
Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop
koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar
kunt u nog even na- en bijpraten na deze twee jaar
onderbreking.
Wij heten u opnieuw van harte welkom.
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Op zondag 27 november
kunnen kinderen uit Borne,
Hengelo en Hertme die dan
in groep 8 zitten het
sacrament van het heilig
Vormsel ontvangen.
In september 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(af) groep 7 en hun ouders
op dinsdag 7 juni van 18.30 uur tot 19.30 uur
in de Stefans-Hof, Grotestraat 207, in Borne.
Graag ontmoeten we jullie op deze avond!
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De komende maanden is de Floriade in
Almere te bezoeken,
een fenomeen in
Nederland op het
gebied van de tuinbouw. Dit jaar luidt
het thema:
duurzaamheid,
de groene toekomst
voor steden.
Diverse landen hebben een paviljoen en ook allerlei
bedrijven en instellingen presenteren zich. Ook de
kerken!
De parochie van Almere en de andere kerkgenootschappen van deze stad zijn ook aanwezig op Floriade.
Benieuwd naar de spirituele kant van groen en duurzaamheid? Maak kennis met het Bijbelse toekomstvisioen: een volmaakte stad in een paradijselijke
tuin. Van fruitbomen tot helende kruiden, een beeldenroute en een kleine kapel, een Tiny Church. In die toekomst wonen mensen in het groen, maar er is ook aandacht voor de twaalf geestelijke vruchten: vreugde,
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en
liefde. Dat maakt de stad van de toekomst leefbaar.

Info: www.fruitfulcity.nl
Bron: Bisdom Haarlem
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Pinksteractie 23 t/m 31 mei

Missionarissen en missionair werkers helpen de meest
kwetsbare medemens
Helpt u hén tijdens de Pinksteractie 2022?
Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse
Missionaris (WNM) zetten wij onze Nederlandse
missionarissen en missionair werkers in de
schijnwerpers. Dat verdienen ze, want deze bevlogen en
bezielde mannen en vrouwen zetten zich iedere dag in
voor hun kwetsbare medemens. Ze vragen zelf weinig,
maar kunnen een steuntje in de rug wél heel goed
gebruiken. De WNM voert daarom campagne voor hun
werk en welzijn. Uw steun is daarbij onmisbaar!
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en
missionair werkers zich in om kwetsbare mensen een
beter leven en een mooiere toekomst te bieden.
Missionaris Dick Zwarthoed werkt bijvoorbeeld als
priester in de Democratische Republiek Congo en
begeleidt daar straatjongeren. Missionair werker Frans
van Kranen zet zich in voor de rechten van kinderen in
Brazilië. Beiden werken in hun gemeenschap aan een
betere toekomst voor jongeren. Ze zijn daarom het
gezicht van onze Pinksteractie van 2022.
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Samen voor onze missionarissen
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers al
meer dan 50 jaar in hun persoonlijke welzijn. We bieden
financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen
doen. Denk aan allerlei verzekeringen, maar ook aan de
bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook
kunnen missionarissen vakantiegeld van ons ontvangen,
om te genieten van een verlof in Nederland zonder dat
zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen.
Daarnaast heeft de WNM een laagdrempelig fonds
waarop missionarissen een beroep kunnen doen voor
noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen
en geld voor vervanging ontbreekt.
Pinksteractie 28 mei t/m 5 juni
Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug
blijven geven voor missionarissen zoals pater Dick en
Frans. Mogen zij dit jaar daarom op uw hulp rekenen en
doet u mee met de Pinksteractie? Zo maakt u het
belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en
missionair werkers mede mogelijk door een gift tijdens
de collecte in de vieringen van Pinksteren of door,
overmaking op rekening:
IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11
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De Muziekvereniging St. Gregorius,
opgericht op 22 augustus 1922,
viert dit jaar het honderdjarig
bestaan met als thema:
“Gregorius gaat door”!
Een jubileum om trots op te zijn.
Niet alleen omdat er zoveel mensen
in zo’n kleine gemeenschap muziek spelen, muziek
oefenen én uitvoeren, maar vooral omdat muziek die
mensen met elkaar verbindt, omdat het een teamwerk
is. En natuurlijk krijgen ze de nodige waardering bij hun
optredens, in eigen kring, voor de geloofsgemeenschap
H. Stephanus Hertme, maar ook daarbuiten.
Het is ook verheugend én veelzeggend dat het bestuur
van de Muziekvereniging gevraagd heeft om bij het begin
van dit feestjaar met een eucharistieviering te mogen
gedenken. Deze jubileumviering vindt plaats op
Hemelvaartsdag om 9.30 uur in het openluchttheater
van Hertme.
Het belooft een inspirerende viering te worden met
muziek, gebed en bezinning.
Dank aan de Schepper dat mensen elkaar vinden door
muziek en zo een band met elkaar weten te creëren,
tot eigen welzijn, maar ook tot opbouw van de
gemeenschap.
Van harte proficiat met dit jubileum.
Locatieraad H. Stephanus Hertme.
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Bij gelegenheid van Koningsdag zijn
veel mensen vereerd met een
koninklijke onderscheiding.
Ook binnen onze gemeenschap van
Hertme heeft

deze eer ontvangen voor zijn inzet als
vrijwilliger op velerlei gebied.
Wij willen hem van harte feliciteren met deze koninklijke
hulde. Het is een letterlijke opsteker als dank voor alle
belangeloze inzet voor de gemeenschap!
Dankzij deze mensen leeft een dorps- en
geloofsgemeenschap en daar zijn wij hem zéér
erkentelijk voor!!!

The Passion Hemelvaart,
gaat door waar de paasvertelling in The Passion eindigt.
Het vertelt het verhaal van Jezus die is opgestaan en aan
zijn discipelen vraagt zijn werk voort te zetten. The
Passion Hemelvaart mét dezelfde cast, maar met
verassende nieuwe muzikale nummers.
Donderdag 26 mei om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO1.
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Aan het begin van de veertigdagentijd is er een start
gemaakt met ons vastenactieproject met het thema:
‘Je land is je leven’.
Tot nu toe hebben parochianen ingezameld
Borne € 5.752,17
Hertme € 422,22 en € 225,00 voor de Oekraïne
Totaal € 6.399,39
Hartelijk dank voor uw gift!
Als parochie kunnen we met onze opbrengst Vastenactie
ondersteunen die door diverse projecten mensen verder
helpt. En daarmee worden levens blijvend veranderd. U
hebt laten zien dat u zich hierbij betrokken voelt.

PAROCHIE – BARBECUE 2022
De parochie barbecue die, zoals eerder vermeld, gepland
stond voor 15 mei 2022, is om organisatorische redenen
komen te vervallen.
Zodra de nieuwe datum voor de
parochie barbecue bekend is,
zullen wij dit in de Kerkwijzer en
de website www.HHJJ.nl alsook
via BorneBoeit bekend maken.
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Op dinsdag 17 mei worden in het bijzonder de kinderen
met hun ouders uitgenodigd die zich voorbereiden op de
eerste H. Communie bij de Mariakapel op de
Koppelsbrink.

Onze parochie besteedt in de
meimaand extra aandacht aan
de devotie tot Maria.
We willen samen de rozenkrans
bidden bij de Mariakapel
op de Koppelsbrink op
dinsdag 17 en 24 mei.

Marialof
Op dinsdag 31 mei wordt de Mariamaand afgesloten met
een Marialof en processie bij de Mariakapel. De vieringen
beginnen om 19.00 uur.

0m 14.00 uur K.B.O soos in de hal van de Stefans-Hof

Informatieavond over het H. Vormsel
voor kinderen van(af) groep 7 en hun ouders
van 18.30 tot 19.30 uur in de Stefans-Hof,
Grotestraat 207, in Borne.
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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

Bankrelaties:

Rabo:

NL27 RABO 0309 4025 06

(St. Stephanus)

ING:

NL12 INGB 0000 8299 30

Bankrelatie:

ING:

NL38 INGB 0002 4659 49

06-39 60 35 80

(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

E-mail:

contact@pastoraalteam.nl

074-349 22 12

Mocht u buiten kantooruren dringend pastorale hulp nodig hebben dan
kunt U bellen met: 0623 254 488. Dit nummer is niet voor het melden
van uitvaarten.
website hhjj
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