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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 

 

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 

Pastoor Jurgen Jansen j.jansen@hhjj.nl 

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 

 

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 3 september 2022  

Sluitingsdatum kopij:  woensdag 24 augustus vóór 12:00u  
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Als ik vertel dat ik in de kerk werk, krijg ik regelmatig 

opmerkingen als: ‘mooi hoor, dat je dat doet, 

maar wat heeft het voor zin?’ ‘Alleen maar 

grijze hoofden’ ‘Hoe houd je dat vol?’, ‘Over 

tien jaar is er niks meer van over.’  

Als ik zeg, dat ik het mooi werk vind en het 

graag doe, zijn mensen verbaasd. 

Het heeft er mee te maken, dat er veel te 

oogsten is in de kerk. Ik kom er veel aardige, 

betrokken, oprecht in anderen geïnteresseerde mensen 

tegen. Mensen die zich inzetten voor de 

geloofsgemeenschap met grote trouw, die hun tijd en 

liefde geven voor hun medemensen, van hun kerk en 

parochiecentrum een gastvrij huis maken, waar je 

gekend wordt en er naar je verhaal wordt geluisterd, 

geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus die omging 

met tollenaars en zondaars. 

Ja, er zijn te weinig arbeiders, want het is vooral de 

oudere generatie die financieel de kerk overeind houdt 

en actief is als vrijwilliger. Ik zou willen, dat er genoeg 

jonge mensen zijn die het stokje overnemen.  

Maar leven in het voetspoor van Jezus en Franciscus, 

waarin het gaat om eenvoudig leven gericht op mensen 

in plaats van bezit, geeft zin en richting, zeker samen 

met anderen, en is een bron van geluk. Dan is de oogst 

groot! 
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Pelgrimeren geeft in alle tijden het verlangen weer van 

mensen om door hun reis in contact te komen met God. 

Deze pelgrimage voor de parochianen van de 

samenwerkende parochies De Goede Herder, 

HH Jacobus & Johannes en de Heilige Geest parochie 

biedt u niet alleen de mogelijkheid om met elkaar ons 

geloof te verdiepen maar ook in een gemoedelijke sfeer 

elkaar als medeparochiaan te ontmoeten.  
 

Van 21 oktober 2023 t/m 28 oktober 2023 

(de herfstvakantie) 

pelgrimeren we in het Heilig Land. We gaan als het ware 

een reis maken door de vier evangeliën en treden in de 

voetsporen van Jezus. Dagelijks zal er een 

Eucharistieviering zijn en in de avond een mogelijkheid 

tot reflectie van de ervaringen van de dag. We beginnen 

de pelgrimage bij de annunciatie door de aartsengel 

Gabriël aan Maria, we vervolgen met zijn periode van 

verkondiging in Cana en rondom het meer van Galilea 

(Capernaüm, Berg van Zaligsprekingen, 

broodvermenigvuldiging in Tabga en de kerk van het 

primaatschap van Petrus (Johannes 21:9)).  
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Op weg naar Jeruzalem bezoeken we de Jordaan 

(doopplaats Jezus), de dode zee, Jericho en Qumran 

waar de beroemde dode zee rollen zijn gevonden. 

Tijdens het 2de deel van onze pelgrimage bezoeken we 

o.a. Bethlehem, Ein Karem (Magnificat) en Jerusalem 

waar we o.a.de Goede Week zullen herbeleven. Uiteraard 

zal een bezoek aan de Heilig Grafkerk met een bezoek 

aan het Heilig Graf niet ontbreken. 

 

De spirituele leiding zal in handen zijn van onze  

pastoor Jurgen Jansen, de organisatie neemt 

Erik Cornel op zich. 

De kosten voor deze all-inclusive pelgrimage bedragen 

€ 1650,-. 

 

Voorlichtingsbijeenkomst  

Op donderdag 22 september bent u van harte 

uitgenodigd op de voorlichtingsbijeenkomst van deze 

bijzondere pelgrimage om 19:30 in de Stefans-Hof te 

Borne. Inloop vanaf 19.00 uur. 
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In februari stond de Actie Kerkbalans centraal: een week 

waarin de brieven voor de kerkbijdrage werden 

verzonden, acceptgiro’s bij de Kerkwijzer werden 

bijgesloten en waarin we hopelijk met extra aandacht 

hebben stilgestaan bij wat de kerk voor ons allemaal 

betekent. 

 

Inmiddels is het zomer en kijken velen uit naar een 

welverdiende vakantie. We hebben het hoogfeest van 

Pasen en Pinksteren gevierd en mogen de tussenbalans 

over de eerste helft van 2022 opmaken. We zien dat de 

opbrengst van de Actie Kerkbalans licht achterloopt in 

vergelijking met voorgaande jaren. We hadden 

eerlijkgezegd gehoopt met het aanschrijven dit jaar van 

extra medeparochianen in de geloofsgemeenschap St 

Stephanus te Borne, dat we tijdsevenredig juist vóór 

zouden liggen op het afgelopen jaar.  

 

Als u al een bijdrage heeft gedaan, willen we u in elk  

geval hartelijk bedanken daarvoor!  

 

Ieders bijdrage is onmisbaar om de kerk in de toekomst 

te laten bestaan en daarmee ook voor onze kinderen en 

kleinkinderen een vertrouwde basis voor hun geloof te 

laten zijn. Mogen we u vragen om, als u dat nog niet 

hebt gedaan, ook bij te dragen en uw bijdrage over te 

maken, als een eenmalig bedrag of een periodieke 

bijdrage? 
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Samen geven we vandaag voor de kerk van morgen en 

zorgen zo voor de toekomst van onze kerk en onze 

geloofsgemeenschap. 

De opbrengst van de Actie Kerkbalans in combinatie met 

Collecten Eigen Kerk blijft zoals gezegd over de eerste 

maanden van dit jaar licht achter bij voorgaande jaren. 

Wellicht denkt u: "De kerk ontvangt al voldoende, mijn 

bijdrage is niet zo erg nodig". Het tegendeel is echter 

waar. De realiteit is dat onze parochie sinds het 

uitbreken van de Covid-pandemie kampt met een klein 

tekort in de begroting. Met andere woorden: kijkend 

naar de langere termijn, dan lopen de inkomsten (vanuit 

de Actie Kerkbalans) gestaag terug, terwijl anderzijds 

zaken duurder worden. We hopen met de terugkeer van 

activiteiten in de Stefans-Hof, de komende jaren weer 

een sluitende begroting te kunnen presenteren. We 

zullen het tij moeten keren om op de langere termijn ook 

kerk te kunnen blijven. Natuurlijk vinden er op 

parochieel niveau en daarboven ook acties plaats om de 

kosten te beperken. Maar aan de andere kant kunnen we 

er met elkaar voor zorgen dat onze kerk financieel 

gezond is en blijft, door allemaal ons (financiële) steentje 

bij te dragen. 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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Kijk je uit naar de vakantie?  

Heb je al plannen gemaakt?  

Voor velen is het sinds 2019 weer de 

eerste gelegenheid om op vakantie 

te gaan volgens hun eigen wens: 

er gelden geen coronamaatregelen 

meer, hoewel er sprake lijkt te zijn 

van een zomergolf. Begrijpelijk zien 

velen er naar uit weer naar hun 

favoriete vakantiebestemming af te 

reizen. 

 

Het woord vakantie komt van het latijnse woord vacare, 

dat leegmaken betekent. Vakantie vraagt om leegmaken, 

vrij worden.  Toch is het soms nog een hele kunst om je 

ook werkelijk leeg te maken en vrij te voelen op 

vakantie. Kunnen we onze bezigheden, onze besognes 

en ons gevoel, dat er nog zoveel moet loslaten wanneer 

we op vakantie gaan? Kunnen we onze telefoon 

thuislaten of tenminste uitzetten en één keer per dag 

checken? Dat is moeilijk. Er zijn werkgevers die 

verlangen, dat werknemers ook tijdens hun vakantie 

bereikbaar zijn. Veel mantelzorgers voelen zich bijna 

schuldig omdat zij op vakantie gaan en zijn bezorgd of 

het wel goed zal gaan met degene die zij verzorgen. Er 

zijn mensen die zich zonder hun telefoon totaal 

geïsoleerd voelen. Je hoort er niet bij als je niet 

bereikbaar bent. 

 

Kun je in deze situaties dan wel bij jezelf komen?  

Heb je dan voldoende ruimte voor jezelf? 

Ben je vrij als anderen zomaar kunnen inbreken in jouw 

privéruimte, of je kunnen claimen? 
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Vrij zijn van wat je in beslag neemt, of beslag op je legt 

in je dagelijks leven, is een belangrijke voorwaarde om  

vrij te worden voor ….? Ja, voor wat eigenlijk? 

Misschien in eerste instantie voor het vele waar je 

normaal niet aan toekomt en wat toch heel wezenlijk is. 

Samen eten bijvoorbeeld, met alle tijd en aandacht voor 

het eten en voor een goed gesprek met elkaar. Vrienden 

opzoeken, die je al lang niet meer in alle rust gesproken 

hebt. Dat boek lezen, dat er al zo lang ligt, of een lange 

wandeling of fietstocht maken, of een tentoonstelling 

bezoeken, waar je eerder geen tijd voor had. 

 

In de vrije ruimte van de vakantie kunnen je ogen ook 

opengaan voor een nieuwe, andere werkelijkheid. “Het is 

vakantie, de zon komt op, het is nog roerloos stil op de 

camping. Ik ruik de morgen. Door het zwarte silhouet 

van de bomen is de opkomende zon zichtbaar. Ik kijk en 

luister en voel me deel van de schepping. Ik voel 

verbondenheid met de aarde, met de natuur, met alles 

wat leeft en weet dat ik er deel van uit mag maken.” 

 

Het kan zomaar gebeuren, in een onbewaakt ogenblik, 

dat zich de diepte van het geheim van leven voor je 

opent: je diepste verlangen, je verbondenheid met 

anderen, wat echt belangrijk is voor jou, wie je ten 

diepste bent. Je ervaart zin en betekenis in je leven. Het 

wordt je gegeven, een geschenk uit de hemel! 

Soms overkomt het je op vakantie. Maar je hoeft er niet 

voor op vakantie te gaan. Het kan je ook thuis 

overkomen, wanneer je uit je raam kijkt, of wanneer je 

een wandeling maakt in je directe omgeving. Even ben je 

vrij en opent zich een onverwacht perspectief. Je weet, 

dit is Leven in volheid, Leven als geschenk! 

 

Een goede vakantietijd! 
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Ik wens je wat velen niet hebben: tijd. 

Ik wens je tijd 

om verheugd te zijn, en te lachen, 

en wanneer het je past, 

daar iets mee te doen. 
 

Ik wens je tijd voor jouw doen en denken, 

niet voor jezelf alleen 

maar ook om te geven en uit te stralen. 

Ik wens je tijd, 

niet tot haasten en lopen 

maar voor rust in je gemoed. 
 

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven 

als tijd voor verwondering 

voor vertrouwen 

in plaats van tijd om naar de klok te kijken. 
 

Ik wens je tijd 

om naar de schepping te kijken, 

en tijd om te groeien… 

Ik wens je tijd 

om opnieuw te hopen en te beminnen, 

want uitstel van die tijd heeft geen zin. 
 

Ik wens je tijd 

om weer jezelf te vinden, 

en elke dag, elk uur 

als een geschenk te ervaren. 
 

Ik wens je tijd om te leven, ten volle 

en er een deugddoende 

en zinrijke vakantie van te maken! 
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Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het 

heilig Doopsel in de St. Stephanuskerk in Borne op  

26 juni 2022: 
 

Clea Carolina Johanna, dochter van Ruud Semmekrot en 

Carolyn Palad, Vijverlaan 1, 7621 EL Borne. 
 

Noor, dochter van Pieter van Eerde en Manon Timmen,  

Dagpauwoog 7, 7623 XB Borne. 
 

Lucas Noah, zoon van Bas Broekhuis en Lincy Broekhuis-

Brummelhuis, Sluis 14, 7623 MJ Borne. 
 

Puk Wiebe Marin, zoon van Friso Stubbe en Marli Stubbe-

Nijland, Bentelosestraat 56A, 7497 MR Bentelo.  
 

Van harte gefeliciteerd en welkom. 

Een felicitatie ook aan de ouders, peetouders, grootouders.

 

 

Bij de doop van kinderen of volwassenen wordt er een 

doopduifje gemaakt met de naam en de doopdatum van 

de dopeling. Dit doopduifje wordt na de doopplechtigheid 

opgehangen in de Mariakapel achter in de kerk. 
 

Om het andere jaar worden de ouders met hun kinderen 

uitgenodigd voor een korte terugkomviering. Na afloop 

van deze viering mogen de ouders het doopduifje van 

hun kind mee naar huis nemen.  
 

Na de laatste terugkomviering van zaterdag 18 juni zijn  

nog niet alle duifjes zijn opgehaald. De ouders kunnen 

het duifje van hun kind ophalen bij het secretariaat aan 

de Stationsstraat 1a, Borne.  
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Donderdag 26 mei overleed op 86-jarige leeftijd, 

Johanna Hermina Maria (Annie) Kuipers-Knaap, 

Meidoornhof 31. De crematieplechtigheid vond plaats op 

donderdag 2 juni in crematorium Twente in Borne. 

 

Woensdag 15 juni overleed op 77-jarige leeftijd,  

Geziena Johanna Gerarda (Siny) Voorhuis-Wevers.  

Zij woonde voorheen aan de Oude Deldensestraat 13 in 

Borne. De uitvaartviering vond plaats op maandag 20 

juni in de kerk van de H. Stephanus in Hertme, waarna 

crematieplechtigheid volgde in Borne. 

 

Zondag 26 juni overleed op 82-jarige leeftijd, 

Agnes Wilhelmina Stephana Wissink-Borggreve, 

Letterveldweg 128. De afscheidsviering vond plaats in de 

aula van het crematorium in Borne op zaterdag 2 juli 

waarna de crematieplechtigheid volgde. 
 

Dat zij mogen rusten in Gods vrede

 

 

H. Stephanus Hertme  

Zaterdag 16 juli 

Siny Voorhuis-Wevers, Bert Monnink,  

ouders Pisano-Disselhorst. 
 

St. Stephanus Borne 

Zondag 16/17 juli 

Arnold Weda, Jan Diepenmaat, Johan Diepenmaat, 

Pauline Evers, Truus Kuipers, Gerard Lammertink,  

Rie ten Tusscher-Verrier, Lyde Fransen,  

Herman van Midden, Jo Schiphorst, Ans Sanders,  

Agnes Wissink-Borggreve. 
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Nagekomen: 3 juli: Gerard Kemna,  

05 juli: uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 60-jarig 

huwelijksjubileum van het echtpaar Herman en Greet 

van den Bos-Jongman, 09 juli: Hendrikus Huls. 

Jaargedachtenis: Frans Kroeze, Anna en Bennie 

Diepenmaat, Bernard en Mia Reesink-Rotering,  

Ineke Loonen-Meulenbroek. 

  

St. Stephanus Borne 

Zondag 23/24 juli 

Ben Dashorst, Anja Meijerink-Manenschijn,  

Pauline Evers, Truus Kuipers, Gerard Lammertink,  

Rie ten Tusscher-Verrier, Lyde Fransen,  

Herman van Midden, Ans Sanders,  

Agnes Wissink-Borggreve. 

Jaargedachtenis: Marjan Engbersen-Annink,  

familie Helle, ouders Knoef-Immerman. 

Vrijdag 29 juli: Benny Simonetti. 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 30 juli 

Siny Voorhuis-Wevers, Bert Monnink, Jozef Lucas. 
 

St. Stephanus Borne 

Zondag 30/31 juli 

Annie Spekschate-Annink, Pauline Evers, Truus Kuipers, 

Gerard Lammertink, Rie ten Tusscher-Verrier,  

Lyde Fransen, Herman van Midden, Ans Sanders,  

Agnes Wissink-Borggreve. 

Jaargedachtenis: Ingrid van Uhm, Joost Willemars, 

Miny Ellenbroek-ter Haar, Bonnie Leushuis, Jo Gervink. 

Vrijdag 5 augustus 9.00u.:  

ouders Weijenborg-Wilmink en Rian,  

ouders Oud-Hartog en Marcel. 
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H. Stephanus Hertme 

Zondag 7 augustus 

Siny Voorhuis-Wevers, Bert Monnink. 
 

St. Stephanus Borne 

Zondag 9/10 juli 

Gerard Bekmann, pastoor W.Th.J. Bosch,  

Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, Herman Hegeman, 

Jos en Sini Post-Hasselerharm, Rudy Strikker,  

Anja Meijerink-Manenschijn, Truus Kuipers,  

Gerard Lammertink, Rie ten Tusscher-Verrier,  

Lyde Fransen, Herman van Midden, Ans Sanders, 

Marijke van Munster-Kemna, Agnes Wissink-Borggreve. 

  

St. Stephanus Borne 

Zondag 13/14 augustus 

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,  

Lies Nijhof-Haarhuis, Gerda van Dooren-Weeink,  

familie Kroeze, Truus Kuipers, Gerard Lammertink,  

Rie ten Tusscher-Verrier, Lyde Fransen,  

Herman van Midden, Ans Sanders,  

Agnes Wissink-Borggreve. 

Jaargedachtenis: Hennie ter Braak. 

Maandag 15 augustus Maria Tenhemelopneming 

19.00u.: Jaargedachtenis: Arco-Jan Loonen. 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 21 augustus 

Siny Voorhuis-Wevers, Bert Monnink. 

Jaargedachtenis: Hennie Braakhuis. 
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St. Stephanus Borne 

Zondag 20/21 augustus 

Annie Zuidberg, Fons en Joke Diepenmaat, Arnold Weda, 

José Hendriks-Zwijnenberg, Anja Meijerink-Manenschijn, 

Truus Kuipers, Ans Sanders, Gerard Lammertink, 

Agnes Wissink-Borggreve, Truus Evers-Bekhuis. 

Jaargedachtenis: Dini Spenkelink,  

Gezina Huls-van den Nieuwboer,  

Sanny Meulenbroek-Mensink.

  

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 27/28 augustus  

Bonnie Leushuis, ouders Ebbers-Delsink, Truus Kuipers, 

Ans Sanders, Gerard Lammertink,  

Agnes Wissink-Borggreve. 

Jaargedachtenis: Miny Vaalt-Aalderink, Johan Kroeze. 

Vrijdag 2 september 9.00u.:  

ouders Weijenborg-Wilmink en Rian, ouders Oud-Hartog 

en Marcel. 

  
 

 

Op 27 en 28 augustus 2022 vindt de MIVA-collecte 

plaats in de katholieke kerken.  

Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor medische 

zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania. 
 

De bestemming van Geofrey 

Pionier Geofrey zet zich in voor 

goede primaire gezondheidszorg 

in het westen van Tanzania. Het 

ziekenhuis in Sumve biedt zorg 

aan mensen in een groot gebied. 

  



16 

 

Bijna honderdduizend mensen die verspreid over 24 

dorpen wonen zijn voor gezondheidszorg van Geofrey’s 

ziekenhuis afhankelijk.  

 

Outreach-missie 

“Het is het belangrijkste dat we voorkomen dat mensen 

ziek worden,” zegt Geofrey. Met een auto die hij eerder 

met steun van MIVA aanschafte doet hij aan zogeheten 

‘outreach’-missies: doktoren en verpleegkundigen reizen 

af naar de omliggende dorpen om de inwoners voor te 

lichten over hygiëne, ziektes, virussen en levensstijl. 

Geofrey: “We vertellen mensen over hoe ze ziektes, 

zoals diabetes en corona, kunnen voorkomen.”  

 

Auto maakt verschil tussen leven en dood 

Aangezien het ziekenhuis in Sumve geen intensive care 

heeft, moeten patiënten soms met spoed naar een groter 

ziekenhuis in Mwanza. “Dat is een rit van 58 kilometer,” 

legt Geofrey uit. “Met de auto van MIVA zijn we daar 

ruim een half uur sneller dan voorheen. Dat betekent 

soms het verschil tussen leven en dood.”  

Omdat Geofrey de auto nu niet volledig kan inzetten als 

ambulance, vraagt hij aan MIVA een extra auto. Zo kan 

hij de hulp aan de gemeenschap nog verder verbeteren. 

 

Over MIVA 

In veel landen zijn basisvoorzieningen als 

gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de 

meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die 

zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt 

deze mensen met onmisbare vervoers- en 

communicatiemiddelen.  
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Na twee jaar geen Oogstdankviering 

hopen we er dit jaar weer één te 

kunnen vieren, als eerste activiteit van 

de Melbuul’ndagen.  

 

Op woensdag 24 augustus 2022 om 19.30 uur zal de 

viering plaatsvinden in de Sint Stephanuskerk, 

Grotestraat 207, Borne.  

 

Voorgangers zullen zijn: 

pastoor Jurgen Jansen en dominee Johan Meijer.  

De muzikale medewerking wordt verleend door het  

‘Borns Kleinkoor’ o.l.v. Bram van der Beek. 

 

Ons thema zal zijn: ‘Jaarringen’. Bij de groei van bomen 

vormen zij jaarringen, zo kunnen we zien hoe oud de 

boom is. En terwijl de samenleving gedurende twee 

jaren grotendeels stil stond, groeiden de bomen door. 

Het wonder van de natuur, van groei en bloei en oogsten 

ging door, en dat mogen we dankbaar vieren met elkaar.  

 

Tijdens de viering zal ook de Oogstgave, in de vorm van 

broden, worden overhandigd aan de geestelijken en 

bekend worden gemaakt worden waar de geldelijke 

Oogstgave voor bestemd wordt!  
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Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Lucas 10,38-42

10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater Gerard Westendorp

19.00 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleissen m.m.v. het dameskoor

zondag 17-jul 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pater Tjalling van Balen m.m.v. het dames- en herenkoor

vrijdag 22-jul 09.00 St. Stephanus Borne
Woord- en 

Communieviering
 

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie:  Lucas 11,1-13

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Joost Hornstra

 H. Stephanus Hertme geen viering   

zondag 24-jul 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dames- en herenkoor

vrijdag 29-jul 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie:  Lucas, 12,13-21

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Laurens van Urk

19.00 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering

Ria Doornbusch 

pastoraal werker
m.m.v. het herenkoor

zondag 31-jul 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dames- en herenkoor

vrijdag 5-aug 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen
Na afloop van de viering is er 

koffiedrinken in de Stefans-Hof

zaterdag 16-jul

zaterdag 30-jul

zaterdag 23-jul
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  Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie:  Lucas 12,32-48

zaterdag 6-aug 10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering

Ria Doornbusch 

pastoraal werker
m.m.v. het dameskoor

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dames- en herenkoor

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

TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie:  Lucas 12,49-53

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Joost Hornstra

H. Stephanus Hertme geen viering

zondag 14-aug 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dames- en herenkoor

maandag 15-aug 19.00 Mariakapel Koppelsbrink Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dames- en herenkoor

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

EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie:  Lucas 13,22-30

zaterdag 20-aug 10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater Tjalling van Balen

H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleissen m.m.v. het herenkoor

St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pater Rinus van der Vegt m.m.v. het dames- en herenkoor

woensdag 24-aug 19.30 St. Stephanus Borne
Oecumenische 

Oogstdankviering

Pastoor Jurgen Jansen    

Ds. Johan Meijer
m.m.v. het Borns Kleinkoor

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

09.30

zondag 7-aug

zaterdag 13-aug

zondag 21-aug
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Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie:  Lucas 14,1.7-14

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Hans Liedenbaum

H. Stephanus Hertme geen viering

zondag 28-aug 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dames- en herenkoor

vrijdag 2-sep 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen
Na afloop van de viering is er 

koffiedrinken in de Stefans-Hof.

zaterdag 27-aug
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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 

 

Uitzendingen iedere zondag op NPO 2: 

 

Zondag 17 juli 2022 10.00 - 11.00 uur 

16e Zondag door het jaar Basiliek van de H. Nicolaas 

Amsterdam Celebrant: pastoor Eric Fennis 

 

Zondag 24 juli 2022 10.00 - 11.00 uur 

17e Zondag door het jaar Sint-Janskathedraal Den Bosch 

Celebrant: plebaan Vincent Blom 

 

Zondag 31 juli 2022 10.00 - 11.00 uur 

18e Zondag door het jaar St. Martinuskerk te Sneek 

Celebrant: pastoor Peter van der Weide 
 

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering
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Zondag 7 augustus 2022 10.00 - 11.00 uur 

19e Zondag door het jaar O.L.V. van Lourdeskerk  

Bergen op Zoom 

Celebrant: pastoor Paul Verbeek 

 

Zondag 14 augustus 10.00 - 11.00 uur 

20e Zondag door het jaar Sint Franciscusbasiliek 

Bolsward 

Celebrant: pastoor Arjen Bultsma 

 

Maandag 15 augustus 2022, 11.00 - 12.00 uur 

Eurovisieviering  

Maria Tenhemelopneming 

 

Zondag 21 augustus 2022 10.00 - 11.00 uur 

21e Zondag door het jaar St. Lambertusbasiliek Hengelo 

Celebrant: pastoor Jurgen Jansen 

 

Zondag 28 augustus 2022 10.00 - 11.00 uur 

Heiligdomsvaart Susteren. 

  
 

 

Naast de uitzendingen verzorgd door de KRO is er de  

mogelijkheid om iedere zondag via YouTube de 

Eucharistieviering van 9.30 uur vanuit de  

St. Stephanuskerk rechtstreeks te volgen. Ook is er de 

mogelijkheid om de Eucharistieviering van 11.00 uur 

vanuit de St. Lambertusbasiliek rechtstreeks te volgen. 

 

U kiest hiervoor: rk twente zuid youtube

  
 

 

De Kerkwijzer is ook digitaal verkrijgbaar via: 

www.hhjj.nl en www.borneboeit.nl/kerkensamenleving 
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Adrianus VI is de enige Nederlandse 

paus ooit. Precies vijfhonderd jaar 

geleden, in 1522, wordt hij totaal 

onverwacht verkozen. Adrianus 

groeit op in Utrecht en maakt 

carrière in dienst van keizer Karel V. 

In die tijd beleeft de kerk in West-

Europa een grote crisis. Veel 

kerkleiders zijn corrupt en het 

Vaticaan is bankroet. Een slechtere 

tijd om paus te worden, is er niet. 

 

Waar loopt Adrianus tegenaan in het Roomse bolwerk? 

Ga mee terug naar het jaar 1522-1523 en stap in de 

voetsporen van de idealist Adrianus. 

 

Belangrijke stukken die te zien zijn, dateren ook 

daadwerkelijk uit zijn pausschap. We komen op die 

manier heel dicht bij Adrianus en de problemen die hij 

moest oplossen. Adrianus is slechts 14 maanden paus, 

welk verschil heeft hij kunnen maken? 

 

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, bleek 

Adrianus wel degelijk een visionaire en bekwame paus. 

Met duidelijke ideeën over wat er anders moest en met 

concrete hervormingsplannen. 

 

Is Adrianus in staat de koers van de kerk te verleggen? 

Ontmoet onze man in Rome in deze unieke 

tentoonstelling! 

 

Nu te zien tot 13 november 2022 in het  

Museum Catharijneconvent Utrecht.  
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Op 15 augustus vieren we het belangrijkste Mariafeest 

van het jaar: Maria Tenhemelopneming. Dit feest wordt 

al sinds de zesde eeuw gevierd. In die tijd was Georgius 

bisschop van Tours. Hij is beroemd geworden vanwege 

de verhalen over de vroege geschiedenis van de Kerk die 

hij opgeschreven heeft en die bewaard zijn gebleven. 

Een van zijn verhalen gaat over de Tenhemelopneming 

van Maria: 
 

“Toen Maria haar levensloop geëindigd had, en zij uit 

deze wereld geroepend werd, kwamen de apostelen, 

ieder uit zijn land, naar haar huis. En toen de apostelen 

hoorden dat Maria van de aarde zou worden opgenomen, 

wachtten zij tezamen met haar. En zie, de Heer Jezus 

kwam met zijn engelen, en haar ziel nemend gaf Hij die 

aan de aartsengel Michaël en ging heen. 
 

’s Morgens vroeg namen de apostelen haar lichaam 

tegelijk met het bed op, en legden het neer in het graf. 

Zij bewaakten het, en wachtten de komst des Heren af. 

En zie, wederom stond de Heer bij hen, ontving het 

lichaam, en gelastte het in een wolk naar het paradijs te 

brengen. Daar verenigde de ziel zich met het lichaam, en 

zo geniet Maria nu van de eeuwige goederen”. 

Tekst van Georgius overgenomen uit: 

 ‘Weg van Maria, Als God je leven raakt’, 

door Sanny Bruijns o.carm. KBS 2002. 
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Het Aartsbisdom Utrecht 

organiseert in 2023 voor de vijfde 

keer een bisdombedevaart naar 

Lourdes. De voorbereidingen 

voor deze lustrumbedevaart zijn 

inmiddels van start gegaan. 
 

Lustrumbedevaart 

Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris 

Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om 

met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar 

Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben 

we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. 

Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 

2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we 

al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en 

bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart 

willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote 

bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met 

zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun 

te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.” 

De komende maanden wordt onder andere via deze 

website meer bekend gemaakt over de vijfde 

bisdombedevaart naar Lourdes.  
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27 juli is de gedenkdag van Titus 

op de heiligenkalender.  

Zo midden in de zomer organiseren 

we dan een busreis/pelgrimage.  

 

Dit jaar gaan we naar het  

Titus Brandsma Memorial in 

Nijmegen.  

Van hieruit worden we in kleine groepjes langs de 

belangrijke plekken van Titus geleidt, waardoor zijn 

leven en werken ‘tot leven’ komen.  

Titus heeft zich actief ingezet voor de vrede, mede reden 

waarom de World Peace Flam in Nijmegen hier geplaatst 

is. Vanuit Enschede zullen we de vlam meenemen en zo 

een verbinding maken tussen ons en de inspanningen 

van Titus voor vrede en vrijheid.  

In de Titus Brandsma Memorial-kerk sluiten we af met 

een korte viering.  

  

Opstappen in Zenderen 08.45 uur 

thuiskomst +18.00 uur 

 

Kosten: busreis, 

programma, koffie/thee soep €30,- 

(brood zelf meenemen.) 

 

Aanmelden kan nog tot uiterlijk  

zaterdag 23 juli op karmeltwente@karmel.nl 

 

Vooraf krijgt u een uitgebreider programma 

 

mailto:karmeltwente@karmel.nl
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Waarom de sterfdag van een heilige 

vaak de feestdag is. 

 

Elke heilige heeft zijn of haar eigen feestdag op de 

kerkelijke kalender. Zodra iemand zalig of heilig 

verklaard wordt, wordt die datum door ‘Rome’ 

vastgesteld. De liturgische feestdag van een heilige is 

een vrolijke dag, zeker voor de mensen die een speciale 

verering voor die betreffende heilige hebben. Naast de 

viering in de kerk worden er soms ook meer wereldse 

feesten aan gekoppeld. Dat klinkt allemaal heel 

feestelijk. Maar wie dan de levensgeschiedenis erbij 

pakt, zal ontdekken dat de feestdag van de heilige 

meestal zijn of haar sterfdag is. Dat zou je opmerkelijk 

kunnen noemen. Wij zijn gewend om feest te vieren op 

iemands geboortedag of op een dag die om de een of 

andere reden bijzonder is in iemands leven en niet op z’n 

sterfdag. Toch ligt dat bij de feestdag van een heilige net 

even iets anders. De dag waarop iemand op aarde sterft, 

wordt gezien als het moment waarop hij of zij geboren 

wordt in de hemel. Zeker bij heiligen mogen we daarvan 

uitgaan.  

We vieren dus wel degelijk een verjaardag: die van de 

aankomst van deze heilige op zijn of haar definitieve 

bestemming: bij God.  
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Zondag 24 juli viert de Kerk voor de tweede keer de 

Werelddag van de Grootouders en Ouderen. De paus 

heeft deze dag in 2021 tijdens de coronapandemie 

ingesteld om aandacht te vragen voor en van de 

ouderen. In zijn boodschap voor deze dag in 2022 

benadrukt hij dat grootouders en met hen alle ouderen 

een missie kunnen vervullen en door gebed en 

geloofsoverdracht een revolutie van tederheid in gang 

kunnen zetten. Hiervoor is een speciaal gebed:  
 

Ik dank U, Heer, voor de zegen van een lang leven: 

laat het altijd vrucht mogen dragen 

voor hen die hun toevlucht tot U nemen. 
 

Vergeef, Heer, 

de berusting en ontgoocheling, 

maar laat me niet in de steek 

wanneer mijn kracht afneemt. 

Leer me hoopvol te kijken 

naar de toekomst die Gij me geeft, 

naar de zending die Gij mij toevertrouwt, 

en eindeloos uw lof te zingen. 
 

Maak me tot een tedere bewerker 

van uw revolutie, 

om liefdevol te waken over mijn kleinkinderen 

en alle kleinen die bij U beschutting zoeken. 
 

Bescherm, Heer, paus Franciscus 

en laat Uw Kerk 

de wereld bevrijden van eenzaamheid. 

Leid onze schreden op de weg van vrede. 

 

Amen 
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Zaterdag 27 augustus is het zover. Dan gaat, als de 

coronamaatregelen het toelaten, de Twentse Processie naar 

Kevelaer, dit jaar voor de 150e keer. We hopen van harte en 

gaan er van uit dat het dit jaar door kan gaan. Zoals altijd rijdt er 

dan een speciale bus voor de kinderen en hun begeleiders. Ieder 

jaar doen er namens alle deelnemende parochies kinderen mee, 

en we hopen dat er ook dit jaar weer veel kinderen meegaan.  
 

Je kunt meegaan in witte kleding of als misdienaar en de leeftijd 

ligt tussen 5 en 13 jaar. In Kevelaer lopen de kinderen mee met 

de intocht en brengen ze een bloemenhulde aan Maria tijdens de 

Eucharistieviering. Ook zingen ze enkele Marialiedjes.  

Natuurlijk is er voldoende tijd om te winkelen en een souvenirtje 

te kopen, gaan we samen een patatje eten en hebben we een 

overblijfruimte waar we spelletjes kunnen doen.  

Elk jaar opnieuw is het een hele leuke en gezellige dag. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag. Je mag max. € 5,-  

zakgeld meenemen om een souvenirtje te kopen. 
 

Opgave kan tot 15 augustus 2022 via onderstaand mailadres 

(tevens voor vragen): Hanneke Verdonschot 

fam.verdonschot2@home.nl 
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Rond Kerstmis 1641 hoorde Hendrick 

Busman, toen hij over de hei van Kevelaer 

liep, een stem die hem zei een kapelletje te 

bouwen op deze plaats. 

Hij dacht dat hij het niet goed had 

verstaan, maar het werd nog tweemaal 

herhaald. 

 

Zijn vrouw kreeg een poosje later een 

vreemde droom. 

Zij droomde over een kapelletje met daarin 

een afbeelding van de Moeder van God. 

Zij is de Troosteres van de Bedroefden. 

In die tijd geen overbodige luxe door alle oorlogen in 

Europa die ook in de streek van Gelder hun sporen 

hadden achtergelaten. 

 

Met behulp van de pastoor van Kevelaer bouwde 

Hendrick het kapelletje. 

In de nacht van 1 juni 1642 bracht de pastoor het 

prentje, met de afbeelding van Onze Lieve Vrouw van 

Luxemburg, die hun geschonken was, naar het 

kapelletje. 

 

Noch diezelfde dag kwam een grote groep pelgrims op 

het kapelletje af uit Geldern en andere dorpen. Ook 

gebeurden er enkele wonderen, die opgetekend zijn. 

Mensen kwamen om te bidden, om kracht en nabijheid in 

tijden van grote verlatenheid. 

 

Op deze plek, waar eens Hendrick Busman bad, komen 

vandaag honderdduizenden voor gebed. Zijn naam 

verdween uit de geschiedenis, nadat hij het kapelletje 

bouwde. 
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Om het kleine stenen gebedszuiltje bouwde men in 1654 

naar voorbeeld van de kapel in het Belgische 

Scherpenheuvel de zeshoekige Genadekapel. Het kleine 

prentje is het originele prentje. De Twentse Processie zet 

de traditie voort om op bedevaart naar Kevelaer te gaan, 

dit jaar voor de 150e keer.  

 

Op zaterdag 27 augustus vertrekken we ’s morgens 

vanuit verschillende plaatsen om onze Hemelse Moeder 

Maria te eren en dank te brengen in dit bijzondere 

genadeoord. 

 

U kunt zich hiervoor opgeven t/m 12 augustus bij: 

het secretariaat van de St. Stephanusgemeenschap 

Borne tel. 074-2661310 of bij de heer B. Kuipers, 

tel 074-2665274. 

 

Vanwege het jubileum gaat, naast ons pastoraal team en 

pater Hofstede uit Zenderen, hulpbisschop Hoogenboom 

met ons mee. 

  

Reiskosten bedragen dit jaar € 27,50 per persoon, 

graag bij opgave te voldoen. 

 

In Hertme kan men zich aanmelden bij het secretariaat, 

tel. 074-2661395.  
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Op zaterdag 27 

augustus wordt na 

drie jaar weer de 

vertrouwde 

Boekenmarkt 

gehouden in de 

Stationsstraat 

tijdens de 

Melbuul’ndagen in 

Borne. Het 

oogstfeest wordt 

eind augustus weer 

gehouden voor inwoners van Borne en belangstellenden 

uit de regio. Voor de boekenmarkt is een mooie collectie 

boeken geschonken door mensen in Borne en omgeving 

die zich betrokken voelen bij het werk van de stichting. 

De vrijwilligers zijn hier erg blij mee. 

 

 

Omdat de voedselnood op heel Sri Lanka hoog is, door 

de zeer slechte omstandigheden op het eiland, wordt de 

hele opbrengst van de boeken geschonken voor 

voedselhulp. In de zeer arme regio 

Solepura, worden voedselpakketten 

verstrekt via Stichting Hulp aan  

Sri Lanka (Stichting HAS). Het is 

voor emeritus pastoor  

Theo van der Sman persoonlijk 

bijzonder treurig, dat het bezoeken 

van het eiland niet mogelijk is. Het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken heeft onlangs voor Sri Lanka de code 

Oranje afgegeven. Dat wil helaas zeggen, dat er een 

dringend advies is om er niet naar toe te gaan.  
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De stand op de boekenmarkt wordt vanaf 11.00 uur 

opgebouwd en direct aansluitend start de verkoop. De 

andere standhouders beginnen al eerder, maar wegens 

omstandigheden is het pas op 11.00 uur mogelijk om te 

starten, dit met toestemming van de organisatie.  

Lijkt het u leuk om ook op de boekenmarkt te komen 

helpen, neemt u dan gerust contact op. U bent van harte 

welkom op deze gezellige dag voor een overtuigend goed 

doel. 
 

De verkoop is van 11.15 uur tot 17.00 uur.  

De vrijwilligers kijken naar u uit.  

 

Wilt u boeken schenken of eens een dagje of enkele uren 

meehelpen, neemt u dan gerust contact op via e-mail:  

info@stichtinghas.nl 
 

Dan wordt er contact met u opgenomen. 

Bellen kan ook, met de contactpersoon van de 

vrijwilligers in Borne: 074-267 3007 

  

 

Al meer dan 25 jaar gaat een groep jongeren uit Borne 

samen een kamp. Een kamp vóór en dóór jongeren. 

Natuurlijk een actief en gezellig kamp, maar ook een 

kamp waar ruimte en tijd is voor bezinning. Graag willen 

we alle jongeren (vanaf 12 jaar en ouder) binnen de drie 

samenwerkende parochies uitnodigen voor dit kamp. Dus 

ook jou! Dit jaar is het jongerenkamp in het weekend 

van 9, 10 en 11 september in Nutter (kampeerboerderij 

de Roezeberg). Elk jaar kiezen we een thema voor het 

kamp en dit jaar is gekozen voor het thema “Waardevol”. 

Alle activiteiten (actief, ontspannend en bezinnend) 

hebben te maken met dit thema, zoals een smokkeltocht 

in het bos en het spel “De jacht naar de schat”. 

  

Voor informatie en opgave kun je contact opnemen met 

de werkgroep jongeren via jongerenhhjj@gmail.com. 

mailto:info@stichtinghas.nl
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God, geef mij een 

hart dat vakantie 

kan nemen zoals U 

op de zevende dag 

toen alles weer goed 

was wat U had 

gemaakt.  

 

En of ik dan in een vliegtuig zal 

stappen of mijn fiets zal gebruiken, 

of ik de andere kant van de wereld 

of van mijn dorp zal zien,  

de kracht van mijn lichaam zal 

meten met de golven, 

of stil van mijn stoel naar het bed 

zal gaan, geef mij een hart dat 

vakantie zal nemen en dan is het 

feest al begonnen.  

Fragment naar een gebed van Manu Verhulst 

 

 

Wij wensen u een mooie zomertijd toe. 
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Secretariaat: Stationsstraat 1a,  7622 LW Borne 

 Telefoon: 074 - 266 13 10 

Openingstijden: ma/vrijdag  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’s van  10.00 tot 11.00 uur 

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 

Openingstijden: ma/do  van 9.30 tot 11.30 uur 

E-mail: contact@pastoraalteam.nl 
 
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 


