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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. A. Zoet pastoraal werker 

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

wekelijkse vrije dag vrijdag 

 

 

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,  

Hanneke Verdonschot, 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 14 jan. t/m vrijdag 17 feb.  

Sluitingsdatum kopij:                   woensdag  4 januari vóór 12:00u 
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Geen mens kan de plaats van zijn geboorte zelf 

uitzoeken; wij kunnen niet kiezen in welk land, in welke 

streek, in welke maatschappelijke geleding, in welke 

familie wij op de wereld willen komen. Ook het tijdstip 

van onze geboorte kunnen wij zelf niet bepalen.  

 

God kiest voor zijn eigen Zoon geen invloedrijke familie, 

maar een eenvoudig timmermansgezin. Hij beschikte 

niet over een strategie, een uitvalsbasis of logistieke 

steun. Het lijkt voor sommigen daarom ook onzinnig. 

 

Maar het maakt juist de kern uit van wat in die eerste 

kerstnacht is gebeurd; de Zoon van God is mens 

geworden.  

De God van het christendom is echter niet een God die 

boven de sterrenhemel troont, maar een God voor wie 

het een vreugde is bij de mensen te wonen en met hen 

om te gaan. 

 

Kerstmis vieren betekent: ruimte maken in ons bestaan 

voor Hem voor wie er geen plaats was in de herberg. In 

dit verband herinner ik mij een joods verhaal. ‘Waar 

woont God? Vraagt een joodse Rabbi aan zijn leerling. En 

wanneer deze laatste hem onzeker aankijkt en geen 

antwoord durft te geven, beantwoordt hijzelf de vraag; 

‘God woont waar men Hem binnenlaat’.  

 

Waar wordt Jezus vandaag geboren? Zou men kunnen 

vragen. Hij wordt geboren waar Hij binnengelaten wordt, 

waar Hij zijn intrek kan nemen en werkzaam kan 

worden.  
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Dat wij die ruimte voor Hem en elkaar kunnen en durven 

geven. God is onder ons komen wonen. En Hij wil wonen 

in het hart van ieder van ons. Het komt erop aan genoeg 

ruimte voor Hem te maken.  

 

Ik wens u allen van harte een zalig kerstfeest en een 

hoopvol 2023 toe! 

Dat wens ik u toe namens de parochiebesturen en mede 

namens pastoraal werker Annet Zoet. 

 

 

 

 
Met enige regelmaat hoor ik van mensen in de 

geloofsgemeenschappen: “Eigenlijk weet ik helemaal niet 

zoveel over mijn eigen geloof, ik zou zo graag wat meer 

willen weten.” Dat zou ik graag met u willen 

onderzoeken en uw vragen proberen te beantwoorden. 

In het kalenderjaar 2023 worden er door 

ondergetekende 11 avonden verzorgd die gaan over de 

inhoud van ons geloof en wat het kan betekenen voor 

ons leven van elke dag.  

 

Om een algemene duiding te geven voor deze avonden: 

ik zou het avonden van geloofsverdieping willen typeren 

en noemen. Deze avonden kenmerken zich door de 

volgende grote inhoudelijke lijnen die zullen worden 

besproken: de geloofsbelijdenis, de sacramenten, het 

gebed en hoe te handelen als christen (de moraal).  

 

Het is voor mij als priester een bijzondere mooie 

investering. Ik vind het prachtig om als herder te kunnen 

spreken over het geloof, over de schoonheid ervan.  
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Over de betekenis. Over het verstaan van ons geloof en 

het ook daadwerkelijk gestalte te geven in ons dagelijks 

leven.  

 

De avonden worden gehouden in het Parochiehuis van de 

St. Lambertus, Wemenstraat 2 in Hengelo. 

We beginnen om 20.00 uur en sluiten af om 21.30 uur. 

 

De genoemde data zijn allen op een dinsdagavond. 

31 januari; 7 februari; 7 maart; 4 april; 16 mei;  

13 juni; 22 augustus; 5 september; 3 oktober;  

14 november; 12 december 2023 

 

Bent u geïnteresseerd? Dan adviseer ik u om het geheel 

van bijeenkomsten mee te maken, maar voel u niet 

verplicht. U kunt ook per datum aansluiten, aanmelden is 

niet noodzakelijk. 

 

Bij vragen van inhoudelijke aard. Schrijf mij een mail: 

j.jansen@rktwentezuid.nl  

 

Ik hoop velen te mogen ontmoeten! En laat deze 

avonden ons persoonlijk en gemeenschappelijk geloof 

verdiepen en ons onderlinge band doen versterken. 

 

 

 
De Eucharistievieringen 

 

Zijn vanuit de St. Stephanuskerk in Borne en 

H. Lambertusbasiliek van Hengelo iedere 

zondagmorgen live, te volgen via livestreams. 
 

Kies hiervoor op YouTube: RK Twente Zuid 
 

De Kerkwijzer is ook digitaal verkrijgbaar via: 

www.hhjj.nl en 

www.borneboeit.nl/kerkensamenleving. 
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Het is goed om soms ook te kijken naar de toekomst; er staat 

ons van alles te wachten. Ook hoopvolle berichten.  

 

• We mogen vanaf 1 december pastor Pikkemaat welkom heten 

in onze parochies. Hij heeft inmiddels een nieuw onderkomen 

gevonden. Wij hopen dat hij zich spoedig thuis mag weten in 

ons midden. 

 

• De bedevaart naar Israël kende een ongelofelijke 

belangstelling tijdens de informatieavond.  

De reis is volgeboekt! 

 

• Pastoor Jurgen Jansen zal volgend jaar een aantal avonden 

verzorgen die gaan over de inhoud van ons geloof en die ons 

leven kunnen verdiepen.  

 

• De pastores zijn blij dat het is gelukt om een achttal mensen 

te vinden die willen nadenken over het gezins- en 

jongerenpastoraat. 

De eerste kennismaking heeft ondertussen plaatsgevonden. 

De volgende ontmoetingen zijn gepland. 

 

• De parochiebesturen zijn in gesprek met het bisdom om het 

pastoraal team te versterken met professionele krachten. 

Daarin zijn we niet zonder vertrouwen.  

 

• Van 29 april tot en met 6 mei 2023 gaat ons bisdom op 

bedevaart naar Lourdes. Wellicht iets voor u! Pastoor Jurgen 

Jansen gaat ook mee. Twee ‘reisorganisaties’ zetten zich 

hiervoor in; Het huis van de Pelgrim en Christoffelreizen. 

Vraag eens naar informatie bij uw lokale Lourdes-

contactpersoon. Het is zeker de moeite waard. 
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Terwijl we nog genieten van een milde nazomer laat ik 

mijn gedachten gaan naar de adventstijd en Kerstmis.  

 

Tijdens de herfstvakantie was ik in een groothandel voor 

de horeca, waar ik mijn ogen uitkeek naar uitstalling van 

een rijke verscheidenheid van eten en ingrediënten 

daarvoor. Enkele mensen waren bezig met het inrichten 

van de kerstafdeling. Ik zag, dat de overheersende 

kleuren van de decoraties zwart met goud waren. Het 

zag er heel chique uit, maar toch gaf het me een 

onbehagelijk gevoel. Zwart met goud, donker met een 

beetje licht geeft misschien wel weer hoe deze Advent en 

kerst ons toch een ander gevoel geven dan gewoonlijk. 

Dat heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne,  

met de energiecrisis, de voedselcrisis in landen die 

afhankelijk zijn van graan en zonnebloemolie uit  

Oekraïne en Rusland, de gestegen prijzen van dagelijkse 

boodschappen, de stikstofcrisis en de maatschappelijke 

onrust daarover. Het raakt ons allemaal en degenen met 

een smalle beurs het hardst. Met de winter in aantocht 

nemen ook de zorgen toe over hoe de energierekening te 

betalen en de boodschappen. Is er dan nog geld voor 

iets lekkers met kerst? 

 

Ook de Bijbelse verhalen die we in de Advent en met 

Kerstmis lezen, zijn geen verhalen van weelde en 

kneuterige gezelligheid. Veel meer gaan ze uit van de 

harde kanten van het dagelijkse leven. Israël was een 

bezet land, waar de Romeinen de baas waren en 

koningen als Herodes of gouverneurs regeerden volgens 

Romeinse richtlijnen. De belastingdruk was er groot, 

want aanvalslegers en bezettingslegers moesten betaald 

worden.  
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Daarom was een volkstelling nodig. We lezen enerzijds 

over de verschrikkingen van de eindtijd, beelden die 

dagelijks op het journaal te zien zijn over gebieden waar 

oorlog en onderdrukking heersen en vele levens 

gewelddadig eindigen en leven overleven is als 

basisvoorzieningen als water, licht en brandstof schaars 

worden.  

 

Daarnaast lezen we verhalen die hoop en bemoediging 

willen bieden over een nieuwe loot aan een dode stronk, 

over de terugkeer van gerechtigheid en vrede, over het 

omsmeden van zwaarden tot ploegscharen en 

speerpunten tot sikkels, over een leeuw en een lam die 

tezamen rusten, niemand die nog kwaad doet.  

 

En het verhaal over Jozef aan wie in een droom een 

engel verschijnt die hem vertelt, niet bang te zijn om zijn 

verloofde Maria bij zich te nemen, want zij is zwanger 

van de heilige Geest en de zoon die zij draagt zal zijn 

volk redden uit de zonde. De engel vertelt hem dat hij de 

zoon Jezus moet noemen. Dat betekent God redt. Hij is 

de voorspelde zoon uit het huis van David die Immanuel 

– God met ons genoemd zal worden. Jozef stamt 

weliswaar af van koning David, maar is een eenvoudig 

man en Maria een eenvoudig meisje. Hij doet wat de 

engel vraagt en het tekent hem als een rechtvaardig en 

barmhartig mens. Zij wonen in Nazareth, een dorpje in 

Galilea, een arme streek. Naar Bethlehem, de Davidsstad 

moeten zij voor de volkstelling.  

 

Hoogzwanger ondernemen zij de reis. Jezus komt niet 

ter wereld in een paleis of villa, maar in een stal en 

herders zijn de eersten die door engelen op de hoogte 

worden gesteld van de geboorte van een kind dat God 

redt en God bij ons heet. En de ster die de wijzen in het 

verre oosten hadden gezien en gevolgd tot zij in 

Jeruzalem kwamen schijnt daar niet, omdat er duistere 
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gedachten leven bij koning Herodes die bang is voor dit 

pasgeboren kind dat koning zal zijn. Pas als zij Jeruzalem 

verlaten gaat de ster hen voor naar Bethlehem. 

Een verhaal van hoop en vrede, van licht en een nieuw 

begin in een wereld waar het leven hard is en waar het 

soms donker is door wat mensen elkaar aandoen. Zwart 

en goud, donker, waarin het licht van een nieuw begin 

schijnt en ons bemoedigt. 

Een Zalig Kerstfeest. 

 

 

 

  
Nu de voorbereidingen voor de Eerste Heilige 

Communie voor mei/juni 2023 in volle gang zijn, 

mist het pastorale team een werkgroep EHC in 

Borne/Hertme. Het pastorale team werkt met het 

project ‘Blijft dit doen’ en er zijn zes bijeenkomsten 

voor de kinderen waarbij de leden van de 

werkgroep de kinderen en het pastorale team 

ondersteunen en begeleiden in hun werkzaamheden.  

 

De werkgroep komt 3x bijeen om de bijeenkomsten en 

de viering van de Eerste Heilige Communie te 

organiseren. Het is dankbaar werk en de kinderen zijn 

enthousiast, dus je gaat naderhand met een glimlach 

naar huis. 

Zonder jullie ondersteuning kunnen we de Eerste Heilige 

Communie niet organiseren. 

  

Wil je meer weten of wil je je aanmelden, 

dan kun je contact opnemen met pastoraal werker  

Annet Zoet, annettezoet@gmail.com of 06-27124695 

mailto:annettezoet@gmail.com
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Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het  

H. Doopsel in de St. Stephanuskerk in Borne 

op 6 november:  

 

Pepijn Jan, zoon van Jeroen Kolkman en Lotte ten 

Heggeler, Blauwgras 30, 7623 GK Borne. 

 

Suuz Catharina Maria, dochter van Jasper Baartman en 

Chantal van den Berg, Welemanstraat 118, 7622 HG 

Borne. 

 

Dagmar Emma Marinthe, dochter van Jeroen Knobben en 

Ester Knobben van Maanen, Willem Alexanderweg 13, 

7491 XL Delden. 

 

Chloé Maria Marianne, dochter van Paul de Graaf en 

Sanne Smit, Merelstraat 1A, 7622 AM Borne. 

 

op 13 november:  

Adrián Contreras Guzzo, zoon van Leonardo Contreras 

Albomoz en Rossana Guzzo Prevete, Weerselosestraat 

112, 7623 DC Borne.  

 

Ouders, peter en meter, grootouders, broertjes en 

zusjes. 

 

Van harte gefeliciteerd. 
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Maandag 7 november overleed op 82-jarige leeftijd, 

Hermanus Gerhardus Stephanus (Harrie) Olde 

Engberink, Wingerdstraat 22. De avondwake vond plaats 

op vrijdag 11 november in de St. Stephanuskerk waarna 

de volgende dag de uitvaartviering volgde met 

aansluitend de begrafenisplechtigheid in het Gedenkpark 

in Borne. 

 

Vrijdag 11 november overleed op 82-jarige leeftijd,  

Antonius Bernardus Albertus (Tonnie) Monnink,  

Oude Deldensestraat 62, Borne.  

De afscheidsviering- en uitvaart vonden plaats op 

woensdag en donderdag 16 en 17 november in de kerk 

van de H. Stephanus in Hertme met daaropvolgend de 

begrafenisplechtigheid in het Gedenkpark in Borne. 

 

Zondag 13 november overleed in Het Dijkhuis op  

96-jarige leeftijd, Hendrika Geziena Theresia (Riek) 

Ensink-Wagelaar. De avondwake vond plaats op 

donderdag 17 november in de St. Stephanuskerk waarna 

de volgende dag de crematieplechtigheid volgde in het 

crematorium in Borne. 

 

Zaterdag 26 november overleed op 91-jarige leeftijd, 

Johannes Hermanus (Johan) Weghorst, Hoge Horst 2, 

Hertme. 

De afscheidsviering- en uitvaart vonden plaats op 

donderdag en vrijdag 1 en 2 december in de kerk van de 

H. Stephanus in Hertme met daaropvolgend de 

begrafenisplechtigheid op het R.K. Kerkhof in Hertme. 

 

Dat zij mogen rusten in Gods vrede 
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H. Stephanus Hertme 

Zondag 11 december 

Johan Weghorst, Tonnie Monnink. 

Jaargedachtenis: Gerhardus Bernardus Vollenbroek, 

Arie Kole. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 10/11 december 

Harrie Olde Engberink, Riek Ensink-Wagelaar,  

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,  

Lies Nijhof-Haarhuis, uit dankbaarheid bij gelegenheid 

van een 95e verjaardag, Truus Kuipers, Ans Sanders, 

Ben Pierik, Gerard Lammertink, Hennie van Duuren, 

Betsie Derkink-Olthof, Annie Kuipers-Knaap, uit 

dankbaarheid. 

Nagekomen: 2 nov.: familie Liedenbaum-Kunst,  

Hans Metz, Mihill Bisaku, Ben Heck, Pal en Marta Gjeraj, 

5 nov.: Anna Jongman-Konter, Ben Wessels,  

Marijn Jaspers, ouders Oude Egberink-Lucas,  

11 nov.: uit dankbaarheid en Gods zegen over het 

nieuwe levensjaar, 13 nov.: ouders Sanders-Vloedbeld, 

uit dankbaarheid, 20 nov.: ouders Weijenborg-Wilmink, 

Nagekomen: 27 nov. om een goede gezondheid  

voor Noah Bisaku, 2 dec.: Jan en Henny Nijhof 

3 dec.: Annie Nijhof-Scholten, Annie Nijhof-Lambers,  

4 dec.: Annie Kuipers-Knaap. 

Jaargedachtenis: Gerardus Olthof, Bernardus Vaes, 

Diny Olde Veldhuis-Sander. 
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H. Stephanus Hertme  

Zaterdag 17 december 

Johan Weghorst, Tonnie Monnink. 

Jaargedachtenis: Trees Diepenmaat-ten Tusscher. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 17/18 december 

Arnold Weda, Benny Simonetti, Truus Kuipers,  

Ans Sanders, Ben Pierik, Gerard Lammertink,  

Hennie van Duuren, Betsie Derkink-Olthof,  

Annie Kuipers-Knaap, Harrie Olde Engberink,  

Riek Ensink-Wagelaar. 

Jaargedachtenis: Frans Mars, Ria Exterkate-Cattier, 

Michiel Liedenbaum. 

  

H. Stephanus Hertme 

Zondag 25/26 december 

Johan Weghorst, Annie Weghorst-Aalberink,  

Truus Kole-Pelster, ouders G. Kole-Huistede,  

Tonnie Monnink, Bert Monnink, ouders Monnink-Horst, 

ouders Baak-Boerkamp, Erna Knoef-Bekhuis,  

Ben Spekschate, ouders Spekschate, 

Annie en Frans Kolner, Bennie Mekenkamp, 

Marinus Mekenkamp, ouders Mekenkamp-Vollenbroek, 

Hein en Annie Wolfkamp-Wigger,  

overleden familie Oude Egberink-Weghorst,  

overleden familie ten Dam-Boomkamp, Theo Aalderink, 

Bernard Veldhof, Bertus Schabbink,  

Truus en Hennie Braakhuis-Schabbink,  

Arie en Miranda Kole, overleden familie J. Kole-Huistede,  

overleden familie Blenke-Aarnink, Jos Bos-Blenke,  

overleden familie Zegger-ter Haar, Gerard Zegger,  
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Marjolein Kokkelink-Egberink, Chris en Jo Langendonk, 

Gerard en Sien Vaalt, ouders Diepenmaat-ten Tusscher, 

Gerard en Fien Meulenbroek-Scholtenhave,  

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

Irene Kemna-Vinkenvleugel, Leo Pots,  

ouders Pots-Boerrigter, ouders Huiskes-Vollenbroek, 

Gerhardus Bernardus Vollenbroek, Harrie Dashorst, 

ouders Dashorst-ter Elst, ouders Nijenkamp,  

Hennie en Annie Aalderink-Loohuis, 

Herman en Leida Schabbink-Boomkamp, Jan Schabbink, 

ouders Rijgwaart-Beld, ouders Pisano-Disselhorst,  

overleden familie Lammertink-Withag,  

ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek, 

Sien en Herman Russchenkamp, ouders Meijer Stevelink, 

Ben Bosch, Johannnes Bernardus Meijer,  

ouders Boomkamp-Schabbink, Jan Blenke,  

overleden familie G. Blenke, ouders Broekhuis-Klink, 

ouders Tönis-Barkel, overleden familie Franken 

Volmerink-Lenferink, overleden familie Lucas-Klaassens, 

ouders Westerhof-Verver. 

Jaargedachtenis: Jozef Lucas. 

  
 

St. Stephanus Borne 

Zondag 24/25 december 

Harrie Olde Engberink, Riek Ensink-Wagelaar,  

ouders Olthof-Nieland, José Gout-Prinsen, Thijm de Boer 

en Suze de Boer-Lenferink, Thea Bouhuis-Kemperink, 

Rudy Strikker, Gerda van Dooren-Weeink,  

Theo en Jo Hendriks-Brok, ouders Beld-Bruggink,  

familie Kroeze, Herman en Jo Diepenmaat-Steghuis,  

José Hendriks-Zwijnenberg, ouders Mentink-Westerbeek, 

Willy van Urk, ouders en familie Jongman-Konter, 

Herman van den Bos, Bonnie Leushuis, Tonny Kroeze, 

Leo Lansink Rotgerink, Wim Yedema, Ben Dashorst, 

Johan Bebseler en Miny Bebseler-Kemna, 

Jan, Anna en Bennie Diepenmaat, Truus Kuipers, 



15 

 

Ans Sanders, ouders Elferink-Vrielink,  

Ineke Loonen-Meulenbroek en Arco-Jan, Jo Gervink, 

Sjaak Möller, Jan Koelen en Annie Koelen-ten Berge, 

Gerard Welberg, Johan Arendsen, Gerard Lammertink, 

ouders Olthof-Koehorst, Ben Tijhuis, Hendrik Scheurink, 

Gerrit Lansink Rotgerink, Fons en Joke Diepenmaat,  

Ben Pierik, Hennie van Duuren, Betsie Derkink-Olthof, 

Annie Kuipers-Knaap, Ria Exterkate-Cattier, Ben Heck, 

Gerard Kemna, Marijke van Munster-Kemna,  

ouders Oud-Hartog en Marcel, familie Helle, 

ouders Weijenborg-Wilmink en Rian, familie Beernink, 

ouders Leferink-Weijenborg en Frans en Harrie, 

ouders Olde Veldhuis-Leverink, ouders Olde Veldhuis-

Sander, Frans Bloemhoff en ouders Bloemhoff-Olthof, 

Hans Leuverink, familie Leuverink-Mulder,  

ouders Goorhuis-Harink, Gerrit Nijhuis, Wolter Mulder, 

Jan Nollen, ouders Huls-van den Nieuwboer 

ouders Berndsen-Kerklaan, Hans Kamphuis,  

familie Nijhof-Wegters, ouders Engbersen-Joostink, 

André Möller. 

Jaargedachtenis: pater Arnold ten Tusscher en familie, 

Hermien Vetketel-Annink, Johan Oude Lansink, 

Martien, Ferdi, Matthieu, Michel en Ivo van Dooren,  

Ine Hassing-Schiphorst, Familie Van Beuningen-Poos. 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 31 december 

Johan Weghorst, Tonnie Monnink, Bert Monnink,  

Erna Knoef-Bekhuis, Bertus Schabbink,  

Herman en Leida Schabbink-Boomkamp,  

ouders Rijgwaart-Beld, Irene Kemna-Vinkenvleugel, 

ouders Diepenmaat-ten Tusscher, 

ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek,  
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ouders Boomkamp-Schabbink, Theo Aalderink, 

Bernard Veldhof, ouders Veldhof-Oude Luttighuis,  

Jozef Lucas, ouders Broekhuis-Klink. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 31 december/1 januari 

Rudy Strikker, Truus Kuipers, Ans Sanders, Jan Koelen 

en Annie Koelen-ten Berge, Gerard Kemna,  

Marijke van Munster-Kemna, Ben Heck, 

ouders Weijenborg-Wilmink en Rian, André Möller, 

Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, pastoor W.Th.J. Bosch, 

Ben Pierik, Herman Hegeman, Gerard Lammertink, 

Betsie Derkink-Olthof, Annie Kuipers-Knaap,  

Harrie Olde Engberink, Riek Ensink-Wagelaar. 

Jaargedachtenis: Maria Geessinck, ouders Munster-

Schabbink, ouders Engbersen-Joostink, Frans Bloemhoff. 

Vrijdag 6 januari: Betsie Vaalt-Aalderink,  

ouders Oud-Hartog en Marcel,  

ouders Weijenborg-Wilmink en Rian. 

  

H. Stephanus Hertme 

Zondag 8 januari 

Johan Weghorst, Tonnie Monnink. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 7/8 januari 

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,  

Gerda van Dooren-Weeink, Truus Kuipers, Ans Sanders, 

Frans Simonetti, Gerard Lammertink, Betsie Vaalt-

Aalderink, Lies Nijhof-Haarhuis, Harrie Olde Engberink,  

Riek Ensink-Wagelaar, ouders Olde Veldhuis-Leverink. 

Jaargedachtenis: Antonius Goorhuis. 
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In de late herfst is het licht schaars. Als overdag de zon 

niet schijnt, verglijden de dagen tussen schemer en 

duisternis. Sommige mensen hebben daar last van, ze 

missen het stralende, heldere licht. Anderen zoeken de 

binnenkant van hun huis op en maken het daar 

behaaglijk. Ze steken kaarsen aan als een tegenwicht 

tegen de duisternis.  

 

Advent vieren betekent: geloven dat er licht op komst is. 

Gods licht dat niet te doven is, dat door geen enkele 

duistere macht wordt tegengehouden. De liturgie van de 

Advent wil ons verlangen naar dat licht voeden en 

aanwakkeren. Dat doen we door te luisteren en te kijken 

naar mensen die iets te verwachten hadden. Naar Jesaja 

die te midden van duisternis en ellende wijst op licht en 

toekomst. Naar Johannes de Doper die Jezus aanwijst als 

verlosser. Naar Maria die in haar schoot het licht der 

wereld draagt.  

 

De vier kaarsen van de adventskrans, die we van zondag 

tot zondag ontsteken - telkens één meer -, geven ons 

verlangen naar het licht weer… totdat God zelf op ons 

toekomt. 
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Werelderfgoedorganisatie UNESCO heeft een 

themajaar uitgeroepen rond de Heilige Theresia 

van Lisieux. Dat is niet voor niets, want op 2 

januari is het precies 150 jaar geleden dat ze 

werd geboren. Bovendien was het afgelopen 

september 125 jaar geleden dat ze overleed. En 

precies 100 jaar geleden werd ze zalig verklaard. 

 

De Heilige Theresia werd op 2 januari 1873 

geboren als Thérèse Martin. Al op jonge  

leeftijd voelde ze zich geroepen om God te 

dienen. Net als drie van haar zussen trad ze in bij de 

karmelietessen in Noord-Franse Lisieux. Als kloosterling 

streefde Theresia ernaar om heilig te worden, maar ze 

vond dit heel moeilijk en zocht daarom een eigen route: 

de zogeheten ‘kleine weg’. Hierin staat vooral Gods 

barmhartige liefde centraal. 

 

Geloven was volgens Theresia geen verdienste, maar 

een genade. In haar eigen woorden: “Ik hoef niet groter 

te worden, ik moet juist klein blijven en steeds kleiner 

worden.” Ze beschreef deze kleine weg in een dagboek 

dat pas na haar dood werd gevonden. Onder de titel ‘Het 

verhaal van een ziel’ werd het wereldberoemd. Vanwege 

deze spiritualiteit van de ‘kleine weg’ spreekt Theresia 

ook vandaag de dag nog steeds veel mensen aan. 

 

Theresia van Lisieux overleed in 1897 aan tuberculose. 

In 1923 werd ze zaligverklaard, twee jaar later gevolgd 

door haar heiligverklaring. Bij gelegenheid van de 100e 

verjaardag van haar sterfdag werd ze door paus 

Johannes Paulus II als derde vrouw uitgeroepen tot 

kerklerares. In 2015 werden haar ouders als eerste 

echtpaar eveneens heiligverklaard. 

Foto: BorneBoeit     
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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 11 december 10.00 - 11.00 uur 

3e Zondag van de Advent OLV van Lourdes te Bergen op Zoom 

Celebrant: pastoor Paul Verbeek 

 

Zondag 18 december 10.00 - 11.00 uur 

4e Zondag van de Advent H. Bonifatiuskerk te Rijswijk 

Celebrant: pastoor Wim Bakker 

 

Zaterdag 24 december  

Kerstnachtmis St. Martinuskerk te Sneek 

Celebrant: pastoor Peter van der Weide 

 

Zondag 25 december 1e Kerstdag 11.00 - 12.00 uur 

Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem 

Hoofdcelebrant: mgr. Jan Hendriks 

 

Aansluitend om 12.00 uur: Urbi et Orbi vanuit Rome 

 

Zondag 1 januari 2023 Nieuwjaarsdag 10.00 - 11.00 uur 

Sint Maartenskerk te Maartensdijk 

Celebrant: pastoor Mauricio Meneses 

Zondag 8 januari 2023 Driekoningen 10.00–11.00 uur 

H. Petruskerk te Roelofarendsveen 

Celebrant: pastoor Jack Glas 
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Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Evangelie: Matteüs 11,2-11

zaterdag 10-dec 10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Laurens van Urk

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleissen m.m.v. het herenkoor

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dameskoor

dinsdag 13-dec 14.00 St. Stephanus Borne
Woord- en 

Communieviering

Annet Zoet                    

Pastoraal Werker

ouderenviering                                 

m.m.v. het dames- en herenkoor

vrijdag 16-dec 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Evangelie:  Matteüs 1,18-24

10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater Tjalling van Balen

19.00 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleissen m.m.v. het dameskoor

zondag 18-dec 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering
Pastor Casper 

Pikkemaat
m.m.v. het dames- en herenkoor

vrijdag 23-dec 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - KERSTAVOND - Evangelie:  Lucas 2,1-14

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Joost Hornstra

Na afloop is er de mogelijkheid om 

samen een kopje koffie te drinken.

19.00 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleissen m.m.v. het koor "Contrast"

17.00 St. Stephanus Borne
Woord- en 

Communieviering

Annet Zoet                    

Pastoraal Werker
m.m.v. het koor "Con Brio"

19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pater Nico Hofstede m.m.v. het dames- en herenkoor

21.30 St. Stephanus Borne Kerstviering Ds. J. Meijer Jeugd kerstnachtviering

zaterdag 17-dec

zondag 11-dec

zaterdag 24-dec
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Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - HOOGFEEST - Evangelie: Johannes 1,1-18

zondag 25-dec 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dames- en herenkoor

H. STEPHANUS - EERSTE MARTELAAR - FEEST - Evangelie:  Matteüs 10,17-22

09.30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dames- en herenkoor

10.00 St. Stephanus Borne Kindje Wiegen

vrijdag 30-dec 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD - Hoogfeest - Octaafdag van Kerstmis - Evangelie:  Lucas 2,16-21

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Laurens van Urk

Na afloop is er de mogelijkheid om 

samen een kopje koffie te drinken.

19.00 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleissen m.m.v. het dameskoor

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

zondag 1-jan 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen samenzang

vrijdag 6-jan 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

OPENBARING DES HEREN - HOOGFEEST - Evangelie:  Matteüs 2,1-12

10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

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

na afloop nieuwjaarsrecptie

zondag 8-jan 9.30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering
Pastor Casper 

Pikkemaat
 

vrijdag 13-jan 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

zaterdag 31-dec

zaterdag 7-jan

maandag 26-dec
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Wie wel eens in Duitsland of Oostenrijk is geweest, heeft 

daar vast boven een deurpost de met krijt geschreven 

letters +C+M+B plus een sterretje en het jaartal gezien. 

Dit is de zogeheten huiszegen die met Driekoningen 

wordt uitgedeeld. De letters CMB staan voor ‘Christus 

Mansionem Benedicat’, wat ‘Christus zegen dit huis’ 

betekent. Maar de letters staan natuurlijk ook voor 

Caspar, Melchior en Balthazar, zoals de Driekoningen 

volgens de traditie heten. De drie kruisjes voor de letters 

verwijzen naar de Drie-eenheid. Het sterretje verwijst 

naar de ster die de koningen volgden. 

In Duitstalige landen is het ‘Sternsingen’ al jaren een 

grote traditie. Kinderen gaan verkleed als koningen langs 

de deuren om liedjes te zingen en te collecteren voor een 

goed doel. Overal waar ze geweest zijn, schrijven ze de 

huiszegen boven de deur.  
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Na twee jaar afwezigheid vanwege corona wordt de 

kerststal weer bewoond. De kerststal in Hertme is door 

de jaren heen nog altijd een grote trekpleister voor jong 

en oud. Vele honderden belangstellenden nemen er elk 

jaar weer een kijkje met hun kinderen, ouders, buren en 

gasten. De kerststal met levensgrote beelden, 

ontsproten aan de creatieve geest van oud-pastoor 

Veeger, dateert al van 1958. Sfeer is er elk jaar weer. 

De in Saksische stijl opgetrokken stal heeft die al van 

zichzelf en die wordt vergroot door de aanwezige levende 

have in de vorm van een heuse os en ezel en levende 

schapen. De kerststal is in de kersttijd te bezichtigen tot 

en met Driekoningen. 

  
 

 

De opbrengst van de kledinginzameling van Sam’s 

Kledingactie voor ‘Mensen in Nood’ in oktober heeft  

241 zakken met een totaal aan gewicht van 905 kg aan 

herdraagbare kleding en schoenen en kinderspeelgoed 

opgeleverd. Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood wil 

iedereen hartelijk bedanken die hieraan heeft 

bijgedragen. De opbrengst van het ingezamelde gaat 

naar projecten voor hulp aan schoolkinderen en hun 

ouders in Burundi. Voor meer informatie over Sam’s 

Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op 

www.samskledingactie.nl.   
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Kom kijken naar de mooiste kerststal van Nederland die 

staat te stralen in Utrecht! Loop gratis binnen en 

genieten maar! 

 

Laat je betoveren Laat je betoveren door deze 

prachtige stal met honderden schitterend gerestaureerde 

figuren. Het zijn echte museumstukken; afkomstig uit de 

achttiende eeuw uit de Italiaanse stad Napels. 

 

Niet alleen de figuren zijn supermooi. Ook het decor 

waarin ze te zien zijn, wordt spectaculair. De mooiste 

kerststal van Nederland krijgt namelijk echte Utrechtse 

eye-catchers. Wat te denken van de Domtoren, de 

grachten, de Winkel van Sinkel en de Sonnenborgh. Een 

feest van herkenning dus! 

 

Zo'n mooie stal was nog niet eerder in Nederland te 

zien.  

Van 18 december tot en met 8 januari 2023 is het zover! 

Een gratis belevenis voor jong en oud waar je zonder 

reservering kan binnenlopen. 

 

Ontmoet de figuren uit de kerststal! 
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18e-eeuws Utrecht als inspiratiebron en decor 

Utrecht in een Italiaanse kerststal? Ja, je leest het goed! 

Het decor van de kerststal gaat bestaan uit typisch 

Utrechtse locaties. De decorbouwers van De Posterij zijn 

momenteel druk aan het bouwen, in samenwerking met 

ons Italiaanse team. Daar gaat natuurlijk een flink 

onderzoek aan vooraf. Grote inspiratiebron zijn 

schilderijen van Utrecht in de 18e eeuw. Zo weten we 

namelijk hoe Utrecht er in die tijd uitzag! Want het moet 

natuurlijk wel zo echt mogelijk lijken! 

 

Tickets 

Geloof het of niet.... dit kerstspektakel is GEHEEL 

GRATIS te bezoeken! Het is niet nodig om vooraf een 

ticket te boeken. Je kunt gewoon gezellig langskomen 

tijdens onze openingstijden. 

 

Zondag 18 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023, 

op alle dagen behalve op Nieuwjaarsdag. 

Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur. 

Weekend, Eerste en Tweede Kerstdag: 11.00 - 17.00 uur 

Nieuwjaarsdag: gesloten 

 

Goed om te weten: de tocht naar de stal duurt in totaal 

rond de 20-30 minuten. Je start je bezoek in ons 

pandhof aan de Lange Nieuwstraat 38. Het eerste 

gedeelte is niet overdekt, dus bij wat minder weer is een 

paraplu handig. Via een sfeervolle route waarbij je 

heerlijk in kerststemming komt, bereik je uiteindelijk de 

mooiste kerststal van Nederland. Deze staat natuurlijk 

lekker droog! 

 

Bron: www.catharijneconvent.nl 
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Tijdens een feestavond op vrijdag 

4 november ter gelegenheid van het 

100-jarig bestaan van de 

muziekvereniging  

St. Gregorius in Hertme heeft 

Hertmernaar Tonnie Homan uit 

handen van locoburgemeester  

Martin Velten de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau ontvangen.  

De koninklijke uiting van grote waardering is door  

Z.M. de Koning aan Tonnie Homan toegekend wegens zijn 

onvermoeibare jarenlange inzet als vrijwilliger voor de Hertmese 

gemeenschap. Tonnie is sinds 1987 een bevlogen lid in meerdere 

functies binnen de muziekvereniging St. Gregorius. Daarnaast is 

Tonnie ook een actief en betrokken lid van de 

Klootschietvereniging en de Carnavalsvereniging en actief tijdens 

het Afrikafestival.  

 

Voor de geloofsgemeenschap is hij vooral het gezicht van de 

begraafplaats. Sinds 1996 als beheerder en administrateur 

draagt hij hiervoor de verantwoordelijkheid.  

 

Opmerkelijk bij dit feestelijk gebeuren is het spreekwoord ‘goed 

voorbeeld doet goed volgen’ nl. zijn overleden ouders Steffen en 

Miny Homan gingen hem voor in de koninklijke eer en ontvingen 

destijds dezelfde onderscheiding.  

 

Wij feliciteren hem van harte met de onderscheiding en willen 

hem namens de geloofsgemeenschap H. Stephanus van Hertme 

hartelijk danken voor zijn inzet. 

 

 
Foto: BorneBoeit     
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Harrie Olde Engberink 
 

Op maandag 7 november jl. is ons zeer 

gewaardeerde koorlid Harrie Olde Engberink  

van ons heengegaan. Hij zou op 

25 november tijdens het Caeciliafeest zijn  

40-jarig jubileum vieren samen met het koor. 

Tijdens de uitvaartviering op  

12 november hebben wij hem alsnog postuum 

geëerd en een oorkonde overhandigd aan zijn 

echtgenote. 

 

 

 

Tijdens het Caeciliafeest van 25 november 2022 zijn 

door voorzitter Ansfried v.d. Straat twee koorleden 

gehuldigd.  

 

Hans de Winter: is in het 

zonnetje gezet voor het feit dat 

hij 25 jaar, zowel in de 

Stephanuskerk als de 

Theresiakerk, zich heeft ingezet 

als koorzanger en vele jaren ook 

als bestuurslid (secretaris). 

 

Lenie Ramakers: heeft na 27 jaar om 

gezondheidsredenen te kennen gegeven te gaan stoppen 

als koorzanger. Om toch verbonden te blijven met het 

koor heeft het bestuur besloten haar te benoemen als 

erelid en de hoop uitgesproken dat zij nog jaren van 

deze titel mag genieten.                                 
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Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken 

voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie 

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

op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in 

overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven 

kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom 

vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding 

en hun liefde een verschil maken. 

 

Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in 

het leven. 

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond 

ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en 

een leven zonder extreme armoede.  

Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunen we 

dit jaar als parochie het project ‘Opvang en hereniging van 

straatkinderen in DR Congo. 

 

Wat is er aan de hand? 

DR Congo in centraal Afrika is door zijn klimaat en 

grondstoffen een land met grote mogelijkheden. Helaas is het 

ook een land dat al jarenlang lijdt onder dictatuur, corruptie en 

uitbuiting. Een langdurige burgeroorlog en een gebrek aan 

https://www.vastenactie.nl/kerstmis-en-advent-hoe-zit-het-ook-alweer
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mogelijkheden op het platteland zorgden voor een massale 

uittocht naar de hoofdstad Kinshasa, een stad met nu meer 

dan tien miljoen inwoners. Op straat leven veel kinderen die 

geen contact meer met hun familie hebben omdat ze zijn 

weggestuurd of weggevlucht vanwege armoede, mishandeling 

of beschuldiging van hekserij. Naar schatting zijn er 

momenteel tussen de 30.000 en 35.000 straatkinderen die 

zowel overdag als 's nachts op straat leven. 

 

Wat willen we bereiken? 

Met het project willen we met onze lokale partner Chemin Neuf 

300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen om 

ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. In het 

centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg 

en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen 

praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. 

Daarnaast worden ze ook begeleid door psychologen die ze 

helpen hun traumatische en vaak gewelddadige ervaringen 

achter zich te laten. De gezinnen waarin de straatkinderen 

worden teruggeplaatst krijgen steun en advies hoe ze met de 

nieuwe gezinssituatie op de lange termijn kunnen omgaan. 

Hoe doen we dat? 

De kinderen krijgen een jaar lang begeleiding op het gebied 

van lichamelijke en psychische zorg en ontvangen voorlichting 

hoe ze gezond kunnen leven. Ze krijgen voldoende te eten en 

ontvangen kleding. Ook krijgen ze les in lezen en schrijven, 

ruimte om te spelen en leren ze over hun rechten en plichten. 

Verder zijn er maandelijkse uitstapjes en gaat eens per jaar 

een groep naar een vijfdaags traumaopvangkamp.  

Wilt u dit project steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. 

U kunt uw gift doneren in de kerk of overmaken op 

rekeningnummer: 

 

NL89 INGB 0653 1000 00  

t.n.v. Adventsactie. 
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Kerken spelen sinds jaar en dag een belangrijke rol bij 

het aanpakken van crises. Ook in de huidige tijd, waarin 

verschillende crises zoals de opvang van vluchtelingen, 

de oplopende energieprijzen, de toenemende 

eenzaamheid zich opstapelen. Ook in Borne en Hertme 

hebben we hiermee te maken. Daarnaast blijft onze zorg 

om onze kerkgebouwen in stand te houden. Vandaar al 

dit artikel om de komende Kerkbalans bij u onder de 

aandacht te brengen. 

 

Tot 2019 heeft de kerk haar begroting sluitend kunnen 

krijgen uit betalingen van een vaste groep betalende 

parochianen en verhuurinkomsten. Door de pandemie en 

gestaag dalende inkomsten uit giften, heeft de kerk 

afgelopen 3 jaar tekorten opgelopen en heeft zij haar 

reserves moeten aanspreken. Daarom doen wij een 

beroep op al onze parochianen, om solidair te zijn met 

de parochianen die al betalen. Wij hopen van harte dat u 

de kerk wilt gaan of blijven steunen met een bijdrage die 

bij u past. Zie het als lidmaatschapsgeld of 

contributiebijdrage. We zijn blij met iedere bijdrage, 

ongeacht de hoogte ervan. Uw steun komt volledig ten 

goede aan de lokale geloofsgemeenschappen van  

St. Stephanus te Borne en H. Stephanus te Hertme. 
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Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor 

de generaties die komen, wil de kerk graag inspirerend, 

gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat 

waarmaken. Helpt u mee? U ontvangt in februari 2023 

een brochure waarin staat hoe u ons kunt steunen. 

Dankzij uw gift blijven onze kerken ook morgen een plek 

van betekenis in Borne en Hertme. 

 

 

P.S. Het kan natuurlijk zijn dat u afgelopen voorjaar hebt 

vergeten om mee te doen met de actie Kerkbalans.  

 

Daarom hierbij toch nog even onze banknummers: 

 

  
St. Stephanus Borne 

NL27RABO 0309 4025 06 
 
 

H. Stephanus Hertme 
NL79RABO 0309 4064 20 

 
 

scan de QR-Code en doe het digitaal! 
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Eerder in de Kerkwijzer is geattendeerd op de 

mogelijkheid om bij de gemeente Borne een energie-

toeslag van € 800.- aan te vragen. Bij toekenning kan 

dit bedrag in principe in 2023 worden verhoogd met 

nog eens € 500,-. 

 

De aanvraag voor energietoeslag moet voor 1 januari 

2023 bij de gemeente ingediend zijn.  

De formulieren liggen achter in de kerk of u kunt het 

formulier afhalen bij het loket van het gemeentehuis.  

 

Heeft u moeite om dit formulier in te vullen neem dan 

contact op met: Gerard Nordkamp, Tel: 0645693148 of  

mail: gerard.nordkamp@hetnet.nl 

  

  

Door inflatie en hoge energieprijzen hebben veel 

gezinnen het moeilijk.  

 

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) wil hen helpen.  

 

De Caritas is bereikbaar via: 

Email: caritasborne@gmail.com 

Telefonisch of WhatsApp:  06–53 978 232 

 

Wilt u de Caritas helpen om financiële hulp te bieden, 

dan kunt u uw financiële bijdrage storten op onze 

bankrekening: NL63 RABO 0309 4006 94 

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

onder vermelding van ‘Hulp aan de Caritas’ 
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Ook dit jaar is de St. Stephanuskerk weer open tijdens 

Shopping by Candlelight, zaterdag 17 december a.s. 

Om 17.00 uur gaan de kerkdeuren weer open en kunt u 

de kerk bezichtigen, de kerststal bewonderen, een 

kaarsje opsteken als u daar behoefte aan hebt of gewoon 

even in een kerkbank zitten.  

 

Voor de kerk zijn een tweetal stands ingericht.  

Bij de ene stand kunt u gratis glühwein of 

warme chocolademelk met wat lekkers 

krijgen. 

 

 

Bij de andere stand staat de stichting HAS met 

kerststukjes die u kunt kopen en waarbij de 

opbrengst is bestemd voor  

stichting  ‘Hulp aan Sri Lanka’. 

 

 

De werkgroep Jongeren van onze 

parochie staan dit jaar weer in het kerk-

portaal met verkoop kerstchocolade 

producten van Zeut uit Borne.  

 

De opbrengst is voor jongerenactiviteiten van onze 

parochie.  

 

 

Een uitgelezen moment dus om langs te komen en om 

elkaar op een andere manier te 

ontmoeten. 
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Ook dit jaar verkopen we chocolade van Zeut en zullen 

de extra inkomsten gebruikt worden voor het 

organiseren van extra activiteiten zoals de jaarlijkse 

feestavonden en het kamp! Met deze extra inkomsten is 

het mogelijk voor deze activiteiten (behalve het kamp) 

geen onkosten te vragen. 

 

Geef uw bestelling uiterlijk op dinsdag 13 december 

2022 door via: jongerenhhjj@gmail.com of door de 

achter in de kerk liggende formulieren in te vullen. 

 

De door u bestelde chocolade kan woensdag  

21 december tussen 18.00 en 19.00 uur worden 

opgehaald bij de Stefans-Hof. 

 

Wilt u het geld zo nel mogelijk (liefst vóór Kerst) 

overmaken op rekeningnummer: 

NL42RABO 0327.510.196 

t.a.v. werkgroep jongeren HHJJ 

Borne onder vermelding van uw 

naam. Bij het ophalen van de 

chocolade mag u het geld ook 

contant meenemen 

 

 

Er kan gekozen worden uit drie soorten: 
 

Doosje kleine chocolaatjes €  8,50 

Plakkaat met tekst 180 gram € 10,00 

Pakket van beide incl. tasje € 19,50 

 

. 

 

mailto:jongerenhhjj@gmail.com
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Op zondag 18 december om 19:30  

vindt het kerstconcert van de Bornse Harmonie plaats in 

de Stephanuskerk. Hier spelen zij verschillende liederen,  

waaronder: The Polar Express en African Bell Carol.  

 

Locatie:  St. Stephanuskerk te Borne 

Inloop:  19.00 uur, aanvang:19.30 uur 

 

De kaarten kunt u vinden op de website: 

bornseharmonie.weticket.com/kerstconcert2022/about 

 

Daarnaast zijn kaarten verkrijgbaar bij de ingang van de 

kerk. 

  

  

Het Kerstconcert van het Borns Kleinkoor is inmiddels 

een traditie geworden in Borne. Ook dit jaar belooft het 

een sfeervolle avond te worden, kleurrijk, verrassend, 

traditioneel en modern. 

  

De muzikale leiding is in handen van onze dirigent Bram 

van der Beek. De begeleiding bestaat uit Jos Beunders 

op piano en Piet Kommers op viool. 

  

Datum:  donderdag 22 december 

Locatie:  St. Stephanuskerk te Borne 

Inloop:  19.00 uur, aanvang:19.30 uur 

Entree:  kaarten zijn verkrijgbaar á € 12,50 

(incl. programmaboekje) en zijn 

verkrijgbaar bij het Kulturhus te Borne 
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Adventsviering voor ouderen van de 

geloofsgemeenschap St. Stephanus Borne 

 
Op dinsdag 13 december wordt er om 14.00 

uur in de St. Stephanuskerk een Woord- en 

Communieviering gehouden als voorbereiding op 

Kerstmis. Voorganger in deze viering is  

Annet Zoet, pastoraal werker. 

 

Na de viering is er in de Stefans-Hof een gezellig 

samenzijn met koffie/thee, een hapje en een drankje. De 

middag duurt tot ongeveer 17.00 uur. De werkgroep 

heet u van harte welkom op deze middag. We hopen dat 

u met velen aanwezig zult zijn. 

 

Mocht u willen deelnemen dan is het van belang dat u 

zich vóór 11 december opgeeft. 

 

Secretariaat St. Stephanus, Stationsstraat 1A,  

tel. 074-2661310 

Riet Mulder, Gentiaan 23, tel. 074-2662161 

Marian van Loenen, Meijlingsgaarde 7, 074-2662487 

 

N.B. uw partner is altijd mee uitgenodigd.  

Kerstconcert in de St. Stephanuskerk Borne door het 

jongerenkoor Con Brio.  

Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 

Entree gratis, vrije gift welkom. 
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Shopping by Candlelight 

zie voor alle informatie blz. 33 

Kerstmiddag vanaf 14.30 uur K.B.O. in de Stefans-Hof. 

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

Stefans-Hof. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Graag nodigen wij iedereen uit voor een gezellige en 

informele Nieuwjaarsreceptie in de Stefans-Hof vanaf 

20.00 uur na de Eucharistieviering.  

Een mooie gelegenheid om elkaar in het nieuwe jaar te 

ontmoeten en het beste toe te wensen voor 2023. Dit 

onder het genot van een drankje en een hapje. 

Geloofsverdieping door pastoor Jurgen Jansen 

De avond wordt gehouden in het Parochiehuis van de 

St. Lambertus, Wemenstraat 2 in Hengelo. 

Inloop: 19.30 uur  

Aanvang:  20.00 uur  

Afsluiting: 21.30 uur 

Aanmelden is niet noodzakelijk. 

 

Vervolg dinsdagavonden: 7 februari; 7 maart; 4 april;  

16 mei; 13 juni; 22 augustus; 5 september; 3 oktober;  

14 november; 12 december 2023 
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Tweede Kerstdag om 10.00 uur 

is weer het traditionele 

‘Kindje Wiegen’ in de St. Stephanuskerk te Borne.  

 

De afgelopen 2 jaren kon het door corona niet doorgaan, 

maar dit jaar dus gelukkig weer wel 

en zetten we de traditie van het 

kindje wiegen weer voort. 

 

Tijdens het Kindje Wiegen 

wordt het kerstverhaal 

nagespeeld. Alle kinderen die 

dat willen zijn van harte 

welkom om hier aan deel te 

nemen. 

Zorg dan dat je Tweede 

Kerstdag op tijd, omstreeks 09.15 uur, aanwezig bent in 

de Stefans-Hof, zodat we de rollen kunnen verdelen en 

we op tijd kunnen beginnen. 

 

Voor iedereen is er een rol; de kleintjes kunnen 

bijvoorbeeld schaap of engel zijn en de oudere kinderen, 

die al kunnen lezen, kunnen de grotere rollen op zich 

nemen. 

 

Voor de grotere rollen is het handig dat je je hiervoor 

aanmeldt zodat je de tekst thuis alvast kunt oefenen.  

 

Je kunt je hiervoor aanmelden via de e-mail: 

kindjewiegenborne@gmail.com 

of bellen naar 06-21 56 59 59. 

 

We hopen veel kinderen en ouders te zien tijdens dit 

mooie gebeuren op Tweede Kerstdag.  

mailto:kindjewiegenborne@gmail.com
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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. Morskieft 074-349 22 12 

Openingstijden: Dinsdag- en donderdagmiddag  

 van 14:00 t/m 16:00 uur 

E-mail: contact@pastoraalteam.nl 
 
Mocht u buiten kantooruren dringend pastorale hulp nodig hebben dan 

kunt u contact opnemen via de mobiele nummers van het pastorale 
team. Zie hiervoor de colofon op blz.2. 

 
website hhjj 


