
 

 

 

 

  



 

 

 

 

Pastoraal team: 

Mr. M.J.A. Oortman pastoor 

Tel: 06-20 453 713 mail: mjaoortman@kpnmail.nl 

Wekelijkse vrijde dag maandag 
 

drs. mw. H.Th.Y.M. v.d. Bemt pastoraal werker 

tel: 06-13 60 92 93 mail: htymvandenbemt@gmail.com 

wekelijkse vrije dag maandag en vrijdag 
 

mw. R. Doornbusch, pastoraal werker 

tel: 06- 14 40 69 55 mail: pastordoornbusch@gmail.com 

wekelijkse vrije dag vrijdag 
 

mw. C.E.J.M. Timmerman pastoraal werker 

tel: 06-25 09 13 77 mail: carin.timmerman@gmail.com 
wekelijkse vrije dag vrijdag 
 

drs. mw. A. Zoet pastoraal werker 

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

wekelijkse vrije dag maandag 
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eze tijd vraagt van het pastorale team een totale 

omschakeling van denken.  

Waar we normaal vieringen doen en roosters in de 

gaten houden, bezoeken brengen, is dat nu allemaal 

anders. Dat gold ook voor de voorbereidingen op het dopen 

de Eerste Heilige Communie en ook huwelijken. Het is nu 

allemaal anders.  

De vieringen van de Eerste Heilige Communie zijn 

uitgesteld tot, naar wij hopen, september van dit jaar. Met 

echtparen die in het huwelijk zouden treden zijn ook andere 

afspraken gemaakt. Dat brengt natuurlijk teleurstelling met 

zich mee. 

 

Maar ook wij achten ons gebonden aan de maatregelen die 

door de overheid zijn opgelegd en aan die van de 

Nederlandse bisschoppen. Wij denken wel na over hoe we 

te zijner tijd, als alles enigszins normaal is, de boel weer 

kunnen opstarten. Kunnen we vieren in kerkgebouwen waar 

we anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden? 

Hoe gaan we dit doen met de bediening van de 

sacramenten en het bezoek aan mensen?  

 

Antwoorden zijn er nog niet, maar moeten wel worden 

gevonden. 

Voor ons als pastores is het vooral moeilijk dat wij uw 

gezichten niet zien tijdens vieringen en dat we geen 

bezoeken kunnen brengen. Maar na deze tijd komt een 

betere.  
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e laten de maand 

april achter ons om 

in de maand mei te 

bezien wat komen gaat. 

Zeker weten we dat we in 

de Mariamaand aankomen, 

Mei – Mariamaand. 

Het pastoresteam van de 

parochies de Heilige Geest, 

De Goede Herder en  

HH. Jacobus en Johannes 

nodigt u tijdens uw 

dagelijks bewegingsmoment 

uit om op zoek te gaan naar de 13 Mariakapellen in onze 

drie parochies. Neem een creatieve selfie in de kapel en 

zend deze naar pastor Ria Doornbusch, 

pastordoornbusch@gmail.com voor maandag 1 juni. 

 

Ook wanneer u in de risicogroep behoort bent u van harte 

uitgenodigd om hieraan mee te doen, door een selfie te 

maken met uw Mariabeeld in uw woonomgeving. 

En, er zijn drie prijzen. Eén voor de mooiste selfie bij een 

Mariakapel, de 13 Kapellen compleet met selfie en voor hen 

die verblijven in de risicogroep een selfie met uw eigen 

Mariabeeld. 

 

Veel verstilling toegewenst bij Maria 

met een lach 

en soms  

met een traan. 

W 

about:blank


 

 

 

n een boodschap 

voor de Mariamaand 

mei die op 25 april 

werd gepubliceerd, 

schrijft paus Franciscus 

dat “de beperkingen 

van de pandemie ons 

‘gedwongen’ hebben om 

de huiselijke dimensie” 

van het bidden van de 

rozenkrans tot 

uitdrukking te brengen. 

 

Schoonheid van de 

rozenkrans 

In de meimaand, “waarin Gods volk op bijzonder intense 

wijze zijn liefde en devotie voor de Maagd Maria uitdrukt”, 

nodigt de paus iedereen daarom uit om “opnieuw de 

schoonheid te ontdekken van het thuis bidden van de 

rozenkrans”. 

 

Franciscus schrijft dat mensen dat naar keuze samen of 

alleen kunnen doen. “Maar in alle geheimen is dit het 

geheim om het te doen: de eenvoud.” Online zijn er genoeg 

goede voorbeelden van het rozenkransgebed te vinden die 

het gemakkelijk maken mee te bidden, voegt hij toe. 

“Als we samen Christus’ aangezicht overwegen met het hart 

van Maria, onze moeder, zal ons dat als geestelijke familie 

nog meer verbinden en ons helpen om deze beproeving te 

overwinnen”, schrijft Franciscus ook. 

 

Hij voegt toe te bidden voor alle gelovigen, “vooral voor 

degenen die het meest te lijden hebben”.  

Ook vraagt hij zoals altijd voor hem te bidden. 

I 

Paus Franciscus bidt tot Maria op deze 

archieffoto uit 2016.  

Foto: CNS Photo - Paul Haring 

 



 

 

 

lijf niet staren naar de 

hemel. 

Maar ga kijken, horen en 

voelen 

hoe Jezus van Nazareth 

verder leeft in mensen. 

Kijk in de ogen van hartelijke 

mensen 

die tijd maken voor medemensen 

en je zal hem zien. 

Luister naar de woorden die ze 

spreken 

en je zal hem horen. 

Zoek de vreugde en de kracht die 

ze halen 

uit Zijn manier van leven en je 

zal 

Zijn aanwezigheid voelen. 

Kijk, luister en voel en je zal 

merken: 

Hij leeft verder, 

niet alleen bij God, maar ook 

onder ons. 

 

Na negen dagen waken en 

wachten tussen Hemelvaart en 

Pinksteren, nadat de leerlingen 

eerst in angst en beven samen 

waren gebleven in een huis, 

raken ze eindelijk begeesterd. De 

Geest die van God komt, die na 

de dood van Jezus over alle 

mensen is gekomen die in de 

geest van Jezus verder willen 

gaan. 

 

De Geest van God beste mensen, 

is zelf onzichtbaar, net als de 

wind of je adem en de 

wapperende vlaggen en zeilen. 

De Geest van God kun je niet 

vangen in een potje of een 

schepnet. Maar zoals je wel de 

bomen ziet bewegen door de 

wind, zo kan je wel wat zien van 

de uitwerking van de Geest: de 

effecten ervan zijn: liefde, 

vreugde, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, vertrouwen, 

zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing. Met een 

opmerkzaam oog kan je dus 

meer van de Geest zien dan je 

eerst dacht. 

 

Die Geest van God werd 

zichtbaar in Jezus van Nazareth, 

die was in beweging, hij trok 

rond, preekt zijn boodschap en 

legde mensen de hand op als 

teken van heil.  

Niets geen potjes of schepnet, 

maar beweging. Ik denk dan aan 

het verhaal over de zeven 

werken van Barmhartigheid, uit 

Mattheüs 25. Er zijn hierover 

prachtige afbeeldingen, 

geschilderd door de Meester van 

Alkmaar, daar waar de zeven 

werken zijn afgebeeld. 
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De afbeeldingen laten ons zien 

dat Jezus bij elke ‘goede werken’ 

zichtbaar is, niet in een gebouw 

maar op het plein, buiten in Zijn 

schepping. Daar gebeurt het, 

daar waait de Geest. 

 

In deze periode waar we ons 

midden in de corona-epidemie 

bevinden. Hebben we misschien 

wel veel meer de Geest van God 

mogen ervaren, meer dan we 

dachten en denken. Gods Geest 

in een onverwacht lieve kaart die 

u mocht ontvangen of een bos 

bloemen van een familielid of 

buurvrouw. Gods Geest in een 

vriendelijke glimlach van de 

ander die in u straat aan het 

wandelen was. Gods Geest in 

beeldcontact met uw kinderen en 

kleinkinderen, die digitaal 

verbinding met u maakte. Gods 

Geest in de goedheid van de 

ander die voor u de 

boodschappen haalde.  

 

Beste mensen, de heilige Geest 

is er onder andere om ons kracht 

te geven. Niet alleen maar om 

goed te kunnen bidden of werken 

van barmhartigheid te 

verrichten, ook als het een 

keertje niet zo goed uitkomt.  

Maar Hij wil ons ook kracht 

geven in deze periode waar we 

ons midden in bevinden, de 

corona -epidemie. Met al zijn ups 

en downs uit te kunnen houden. 

Hij wil ons kracht geven om als 

wij weggezonken zijn in wanhoop 

en moedeloosheid, in 

zinloosheid, om uit die diepe put 

te kunnen opstaan.  

 

Wanneer wij ons open kunnen 

stellen voor Gods Geest en zijn 

kracht mogen en willen 

ontvangen. Dan mogen we 

stamelend tegen onszelf 

uitspreken: ‘Blijf niet staren naar 

de hemel. Maar ga kijken en 

voelen hoe Jezus van Nazareth 

verder leeft in mensen’.    

 

Ik wens het u en mij toe dat we 

Pinksteren mogen beleven met 

een open houding, waarin we 

ruimte maken voor Gods Geest. 

Dit jaar in onze eigen huizen, 

niet in Gods huis maar wel 

verbonden met de liturgie via 

YouTube of de kerkradio. Dat ook 

Gods Geest over ons mag 

komen. 

 

Een begeesterd Pinksteren 

toegewenst ook namens al mijn 

collega’s. 

 



 

 

 

oe gaat het met u? 

Hoe viert u de 

Paastijd,  

Hemelvaart en Pinksteren?  

Wat zou ik dat graag 

persoonlijk aan u vragen.  

Maar u bent ver weg, in 

meerdere opzichten op 

afstand.  

Misschien zit u zondagochtend om 9.30 uur naar de viering 

op het scherm van uw computer te kijken. 
 

Met vallen en opstaan proberen wij zo toch met elkaar 

verbonden te blijven en ons geloof te voeden en gaande te 

houden. We zijn meer op ons zelf teruggeworpen.  

Grootse activiteiten organiseren is op dit moment niet 

mogelijk. Parochianen en pastores houden contact met 

elkaar via een kaartje, digitaal of de telefoon.  

Er wordt aandacht besteed aan elkaar en naar elkaar 

omgezien vanuit huis in een klein gebaar. Dat kan veel 

betekenen. 
 

Zo gaan we op weg naar Pinksteren. Met het binnenblijven 

lijkt het erop dat de Geest zich alleen nog maar via onze 

communicatiemiddelen aandient.  

En kijk eens naar buiten. De zon lijkt nog vaker en warmer 

te schijnen dan andere jaren. Alles groeit en bloeit nog wel 

mooier en sneller dan anders. We leren steeds meer om te 

gaan met onzekerheden en het leven te nemen zoals het 

komt. Onverwachte steun en hulp, een grap en een lach via 

de telefoon, een bemoedigend woord. Het gebeurt soms 

even ongemerkt en onverwacht. De Geest komt zo maar 

onverwacht aanwaaien, niet groots maar in hoop en geloof 

in het kleine.  
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f en toe hoor je de uitdrukking nog wel eens als 

iemand vraagt wanneer er iets gaat gebeuren dat 

bijna onmogelijk is. “Als Pasen en Pinksteren op één 

dag vallen,” luidt dan het antwoord. “Nooit dus,” wordt 

daarmee bedoeld. Maar eigenlijk klopt dat niet, want Pasen 

en Pinksteren hebben alles met elkaar te maken en vallen 

op een bepaalde manier ook samen. 

 

Het feest van Pasen beperkt zich niet alleen tot Eerste en 

Tweede Paasdag. Pasen is zo belangrijk, dat er niet alleen 

een octaaf van Pasen bestaat (acht dagen om Pasen te 

vieren), maar zelfs een Paastijd die maar liefst zeven weken 

ofwel vijftig dagen duurt, tot Pinksteren. Het Paasfeest is 

dus eigenlijk pas afgelopen met Pinksteren. 

 

Maar er is nog een andere reden waarom je kunt zeggen 

dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Het evangelie 

van Pinksteren begint met te vertellen dat Jezus op de 

eerste dag van de week aan zijn leerlingen verscheen. Wie 

in het Johannesevangelie deze tekst opzoekt, ontdekt dat 

deze direct na het verhaal van het lege graf op Paasmorgen 

staat. De evangelist Johannes stapt onmiddellijk over van 

de ochtend naar de avond van “de eerste dag van de 

week”. In dezelfde tekst zendt Jezus de leerlingen uit om 

zijn boodschap aan de hele wereld te gaan verkondigen. 

Precies wat we met Pinksteren vieren. 
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 P zondag 18 april overleed op 101-jarige 

leeftijd in het verzorgingshuis St. Barbara te 

Schijndel zuster Angelina Scholten. 

Ze woonde samen met zuster Josephine en  

zuster Antoinette (tot 2005) met heel veel 

genoegen in de pastorie van Hertme van april 2000 

tot oktober 2014. In de periode daarvoor in het  

St. Johannesklooster in Borne. 

Haar begrafenis vond plaats in besloten kring op het 

congregatiekerkhof te Schijndel-Wijbosch. 

Zuster Angelina Scholten werd geboren op 24 mei 1918 in 

Losser. Vanaf 4 augustus 1940 leefde zij in de Congregatie 

van de Zusters van Liefde te Schijndel 

 

Ter nagedachtenis aan haar schrijft het congregatiebestuur 

het volgende: ‘Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we 

zuster Angelina hebben leren kennen. Zij was een kostbare 

vrouw in ons midden. Zij leefde met een lach en een lied en 

kon in allerlei toonaarden “Alleluja” uitroepen: van vreugde, 

van verwondering en verbazing, van bewondering en 

verrassing. Van haar 101 levensjaren leefde en werkte ze 

bijna 80 jaar in onze Congregatie.  

 

In 1940, toen het oorlog was, begon zij aan haar levensweg 

als religieuze, een vrouw van vrede. Zuster Angelina putte 

levenskracht uit de balans tussen uitbundigheid en stilte. 

Urenlang kon zij zitten in stilte, leerling en lerares in Zen, 

voor en met talloze mensen, jong en oud, in Nederland en 

in Duitsland.  

 

Zuster Agelina was een geliefde lerares in pedagogiek op de 

Kweekschool voor onderwijzeressen. Wij herinneren haar 

als een fijne medezuster, een lieve tante, een trouwe 

vriendin. Nu weten we haar geborgen voorgoed in vreugde 

en vrede. Alleluja’. 
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Zaterdag 11 april (Paaszaterdag) overleed op 79-jarige 

leeftijd, Theo Johan Maria Wesselink, Woolderweg 119.  

De uitvaartviering vond plaats op donderdag 16 april. 

Door maatregelen rondom het coronavirus werd de 

afscheidsviering in de aula van het crematorium in Borne 

gehouden, waarna aansluitend de crematieplechtigheid 

plaatsvond.  
 

Woensdag 29 april overleed op 80-jarige leeftijd 

Gezina Maria (Ine) Schabbink-Schroten, 

Hedeveldsdwarsweg 10, 7626 NG Hertme.  

De uitvaartviering vond plaats op maandag 4 mei. 

Door maatregelen rondom het coronavirus werd de 

afscheidsviering in de aula van het crematorium in Borne 

gehouden, waarna aansluitend de crematieplechtigheid 

plaatsvond. 

 

Maandag 4 mei overleed in Het Dijkhuis op 91-jarige 

leeftijd, Hendrik Jan Gerhardus (Henk) van der Vegt. 

Hij woonde voorheen aan de Azelosestraat 30.  

De uitvaartviering vond plaats op zaterdag 9 mei in de  

St. Stephanuskerk waarna de crematieplechtigheid volgde 

in Borne. 

 

Dat zij mogen rusten in vrede 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 16 mei 

Ine Schabbink-Schroten, Theo Aalderink. 

Jaargedachtenis: Jan Rijgwaart. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 16/17 mei 

Marinus van den Bos, Annie Rouweler-Veldhuis,  

Anja Meijerink-Manenschijn, Gerda Withag-Vaalt,  

Sini Post-Hasselerharm, Theo Wesselink, Jan Oude Reimer, 

Henk van der Vegt. 
Nagekomen: 8 mei: uit dankbaarheid bij gelegenheid van 

het 50-jarig huwelijksjubileum echtpaar Kees en Corry 

Veringmeier-Rost, 10 mei: familie Kroeze, 

Leo Lansink Rotgerink. 

Jaargedachtenis: Albertus van Uhm, André Möller,  

Cees van der Bilt. 
 

Donderdag 21 mei Hemelvaart: 

H. Stephanus Hertme 

Irene Kemna-Vinkenvleugel.  

 

St. Stephanus Borne 

Jaargedachtenis: Lillian Mars. 

  

H. Stephanus Hertme 

Zondag 24 mei 

Ine Schabbink-Schroten, Erna Knoef-Bekhuis. 

Jaargedachtenis: Harrie Dashorst. 

St. Stephanus Borne 

Zondag 23/24 mei 

Anna Weernink-Meijer, Erna Knoef-Bekhuis,  



 

 

Gerda Withag-Vaalt, Sini Post-Hasselerharm,  

Theo Wesselink, Betsie Vaalt-Aalderink, Henk van der Vegt. 
Jaargedachtenis: Liny Storm-van Bekkum,  

Sjoerd Egberink, Bernard Mentink. 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 30 mei 

Ine Schabbink-Schroten, Truus Braakhuis-Schabbink, 

ouders Monnink-Baak, Erna Knoef-Bekhuis, 

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

Irene Kemna-Vinkenvleugel, ouders Pots Boerrigter, 

Leo Pots, Herman en Leida Schabbink-Boomkamp, 

ouders Rijgwaart, ouders Broekhuis-Klink, 

Harrie Dashorst. 

Jaargedachtenis: ouders Dashorst-ter Elst. 

 
 

St. Stephanus Borne 

Zondag 30/31 mei Pinksteren 

ouders Beld-Bruggink, Toon Spekschate,  

ouders Mentink-Westerbeek, Anja Meijerink-Manenschijn, 

Erna Knoef-Bekhuis, Frans en Herbert Rientjes,  

Gerda Withag-Vaalt, Bonnie Leushuis, Theo Bos,  

Sini Post-Hasselerharm, Theo Wesselink, familie Kroeze,  

Tonny Kroeze, Jo Schiphorst, Henk van der Vegt. 
Jaargedachtenis: echtpaar Veelers-de Boer,  

Betsie Vaalt-Aalderink. 

Maandag 2e Pinksterdag: ouders Beld-Bruggink,  

Toon Spekschate, Bonnie Leushuis. 

  

 

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 7 juni 

Ine Schabbink-Schroten, Herman Wevers. 

→



 

 

 

e kerkradio is sinds jaar en dag een uitstekende 

oplossing om de afstand naar parochianen die ver 

van huis, ziek of aan huis gebonden zijn te 

overbruggen. 

 

Ondanks dat er via internet vele mogelijkheden zijn wordt 

de kerkradio nog veel gebruikt bij de meestal oudere 

parochianen. Kon je de vieringen vroeger beluisteren via de 

eigen radio, vandaar de naam kerkradio, tegenwoordig 

wordt gebruik gemaakt van een aparte ontvanger.  

 

Johan Haverkort stond aan de wieg van de kerkradio in 

onze geloofsgemeenschap en zorgde voor het installeren 

van de kerkradio, het regelen van de abonnementen en als 

er storingen waren kwam hij met een oplossing.  

 

Deze taak heeft Johan nu overgedragen aan Marco Diele die 

ook lid is van de locatieraad. In het vervolg kunt u met hem 

contact opnemen als u een kerkradio wilt of als er vragen 

en storingen zijn.  

 

U kunt hem bereiken via: telefoonnummer 06 53 45 99 87 

of per mail m.diele@outlook.nl.  

 

Degene met een kerkradio kunnen afstemmen op  

St. Stephanus Borne (kanaal 18). 

 

Door-de-weekse vieringen zijn op dinsdag-, 

woensdag-, donderdag-, en vrijdagavond  

om 18.30 uur. 

 

De zondagsvieringen kunnen elke zondag om  

9.30 uur live vanuit de Blasiuskerk te Delden worden 

gevolgd via: Youtube.com  

type in de zoekbalk  RK Twente Zuid 

D 

mailto:m.diele@outlook.nl


 

 

 
De eucharistievieringen komen uit alle delen van het land. Vanaf 

9.45 uur wordt er op NPO 2 een geloofsgesprek uitgezonden dat 

als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. 
 

 

Zondag 17 mei 2020  

10.00 - 11.00 uur 

6e Zondag van Pasen (a) 

H. Jozefkerk, Waubach 

Celebrant: pastoor Harry 

Notermans 

 

Donderdag 21 mei 2020 

Hemelvaartsdag 

(Eurovisieviering) 

11.00 - 12.00 uur 

San Nicolakerk, Giornico, 

Zwitserland 

Hoofdcelebrant:  

Don Italo Molinaro 

 

Zondag 24 mei 2020 

10.00 - 11.00 uur 

7e Zondag van Pasen (a) 

H. Gerardus Majella kerk, 

Emmen Celebrant:  

Mgr. Ron van den Hout 

Zondag 31 mei 2020 

1e Pinksterdag 

(Eurovisieviering) 

11.00 - 12.00 uur 

Huis van bewaring, 

Ittre, België 

 

Zondag 7 juni  

10.00 - 11.00 uur 

Feest van  

de Heilige Drie-eenheid 

H. Nicolaaskerk, Baarn 

Celebrant: 

pastoor Joachim Skiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas is dat dit jaar niet mogelijk vanwege de bekende 

maatregelen omtrent het coronavirus. 
 

We hopen u volgend jaar weer te ontmoeten. 



 

 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 6/7 juni 

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

Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, Henk van der Vegt, 
Johan Bebseler en Miny Bebseler-Kemna,  

Cees en Ine van der Bilt-Floothuis en families,  

Jos Post, Frans en Herbert Rientjes, Gerda Withag-Vaalt, 

Sini Post-Hasselerharm, Theo Wesselink. 

Jaargedachtenis: Annemarie Davina-de Lat. 

 

De misintenties die door de coronacrises in deze 

periode niet gelezen zijn, worden in overleg met de 

aanvragers, op een later te bepalen tijdstip alsnog 

gelezen.  

 

Misintenties worden gelezen tijdens de 

Eucharistieviering op zondag vanuit de H. Blasiuskerk 

in Delden om 09.30 uur. U kunt de viering volgen via 

internet. 
 

Degene met een kerkradio kunnen afstemmen op  

St. Stephanus Borne (kanaal 18). 

 

Door-de-weekse vieringen zijn op dinsdag-, 

woensdag-, donderdag-, en vrijdagavond  

om 18.30 uur. 

 



 

 

Pinksteractie 23 t/m 31 mei 

 

Wat we doen 

Werken aan een rechtvaardige wereld. 

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt 

Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel 

zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor arme 

en kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een 

rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de 

WNM al vijftig jaar! 

Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn 

greep houdt, blijven de missionarissen en missionair 

werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens.  

 

Ieder mens telt mee 

 

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt 

missionarissen – paters, broeders, fraters en 

zusters – en missiewerkers financieel in hun 

persoonlijke welzijn. Zo betaalt de WNM de 

ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie 

aan, en draagt bij aan een welverdiend verlof in 

Nederland. Daarnaast maakt de WNM de 

uitzending mogelijk van de missiewerkers. 

Bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de 

missionarissen, oftewel onze missionarissen 2.0. 

 

Missionarissen krijgen een bijdrage voor een welverdiend 

verlof, bijzondere ziektekosten, of een aanvulling op hun 

AOW-premie. Missiewerkers ontvangen een maandelijkse 

onkostenvergoeding, diverse verzekeringen, en een 

vliegticket, voorbereidingskosten zoals een 

veiligheidstraining. 

 

http://weeknederlandsemissionaris.nl/missionarissen


 

 

De steun van donateurs is daarbij onmisbaar. In een 

jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie 

en belangrijke werk van de missionarissen onder de 

aandacht bij de Nederlandse parochies en andere 

belangstellenden. Het thema van de Pinksteractie in 2020 is: 

 

 

 ‘Geloven in de ander Samen één missie’  
 

 

Dit jaar staan broeder Jan Heuft, missionaris in Algerije, en 

Colinda Janssen, missionair werker in   

Liberia centraal.  

 

Broeder Jan zet zich in voor 

vluchtelingen die in Algerije zijn 

gestrand. Zo zorgt hij ervoor dat de 

kinderen naar school kunnen. 

 

 

Colinda 

steunt moeders met jonge kinderen, 

die vaak ondervoed zijn of andere 

gezondheidsproblemen hebben.  

 

 

U kunt onze missionarissen steunen door: 

een gift op rekeningnr.  
 

IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 
 

t.n.v. WNM, Den Haag. 

 

 

Van harte aanbevolen 

http://weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie


 

 

 

Aan het begin van de veertigdagentijd is er een start gemaakt met 

ons vastenaktieproject met het thema: ‘Werken aan je toekomst’. 

Halverwege maart waren er geen vieringen meer mogelijk in onze 

kerken en kapellen en dit had uiteraard ook consequenties voor de 

opbrengsten via de collectes.  

Gelukkig konden we nog op tijd de spaarzakjes, acceptgiro’s met 

een brief bij u bezorgen met gegevens over de vastenaktie. 

 

Tot nu toe hebben we in onze parochie het mooie bedrag van 

€ 5809,70 verzameld. 

 

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. 
 

 

Tot onze spijt moeten we u mededelen dat de jaarlijkse bedevaart 

van de Twentse Processie naar Kevelaer dit jaar vervalt. We zouden 

op zaterdag 22 augustus voor de 150e keer naar Kevelaer op 

bedevaart gaan, een jubileum dus. Maar vanwege maatregelen die 

in Nederland, maar ook in Duitsland, gelden omtrent het 

coronavirus vinden we het niet verstandig om deze dag door te 

laten gaan. We hebben deze beslissing genomen naar aanleiding 

van de persconferentie van het kabinet op 21 april jl. en op advies 

van pastoor M. Oortman. We hopen in 2021, met u, ons 

jubileumjaar te vieren. 

 



 

 

  

n mijn vorige column van week 13 

gaf ik het al aan: deze coronacrisis 

is een signaal dat we anders zullen 

moeten omgaan met onze planeet, 

oog moeten hebben voor haar beperkingen. En dat ik 

verwacht dat deze crisis bij velen, optimistisch als ik ben, 

een permanente positieve gedragsverandering teweeg zal 

brengen.  

 

Nu, een 5 weken later, is dat gevoel alleen maar versterkt. 

De crisis dwingt ons weliswaar om fysiek van elkaar 

gescheiden te zijn, maar innovatief als we zijn worden 

allerlei technische mogelijkheden uit de kast gehaald om 

virtueel met elkaar in contact te blijven. Van diverse kanten 

hoor je dat de contactfrequentie zelfs is toegenomen; ik 

verwacht dat dit na de crisis niet zo snel zal verminderen.  

Ook zie je meer waardering voor eigen huis en tuin, voor de 

natuur. Juist in deze lenteperiode laat de natuur zich van 

zijn beste kant zien, flirt ze met de mens om in de gunst te 

komen. 

 

Het besef dat onze huidige, westerse, levensstijl het welzijn 

van onze aarde ondermijnt neemt toe.  

Deze crisistijd is dan ook de tijd bij uitstek om ons te 

bezinnen op onze keuzes. De opgelegde beperkingen laten 

ons zien welke enorme herstelmogelijkheden onze aarde 

heeft. Op vele plekken ervaart men dat de luchtvervuiling 

veel minder is; zo is in India de Himalaya weer zichtbaar 

voor de bewoners. Vissen zwemmen weer in wateren waar 

tot voor kort de toeristenboten het voor het zeggen hadden. 

Vogels en dieren komen weer op plaatsen waar ze 

kortgeleden niet meer werden gezien. Men ervaart dit als 

waardevol. Hoe mooi zou het zijn als dit blijvend is en dat 

de gedragsverandering ook leidt tot minder verspilling van 
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grondstoffen en, last but not least, tot een eerlijker 

verdeling van de rijkdommen van Gods schepping. 

 

En de kerken, welke rol spelen zij bij dit 

veranderingsproces? Hoe komen zij uit deze crisistijd nu de 

kerkgebouwen nog steeds hermetisch op slot zijn en de 

gelovigen het moeten doen met uitzendingen via internet 

en televisie? Zijn we als (traditionele) kerken in staat om 

een actieve rol te spelen bij deze gedragsverandering en de 

roep om hernieuwde spiritualiteit? Want na tweeduizend 

jaar is Jezus zijn boodschap actueler dan ooit: Eerbied voor 

God en zijn schepping, solidair zijn met elkaar, opkomen 

voor de zwakkeren, de armen, de eenzamen.   

 

In Amerika zien we volgens Newsweek door de corona-crisis 

een forse toename van de digitale kerkelijke betrokkenheid, 

vooral ook bij jongeren tussen 18 en 35 jaar. Ook in het 

zwaar getroffen Italië zien we eenzelfde opleving. Zo werd 

het gebed van Paus Franciscus op een totaal verlaten St. 

Pietersplein door 64,6% van de Italianen live op televisie 

gevolgd. 

 

Geldt deze opleving ook voor het nuchtere Nederland en zo 

ja, is deze blijvend? Of is deze gedwongen sluiting van 

kerkgebouwen voor velen een reden om de kerk te 

verlaten, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben? En 

daarbij ook de vraag: Wat wordt het nieuwe normaal in 

kerkenland? Blijven we thuis op de bank zitten, zappend 

van de ene kerkdienst naar de andere, van het ene 

spirituele programma naar het andere? Of gaan we weer 

naar het kerkgebouw waar we naast God ook weer onze 

medemens ontmoeten? Ik hoop op het laatste.  

 

Gustaaf Boerjan 

 

  

about:blank


 

 

p 31 mei 2020 neemt het jongerenkoor 

ConBrio, na bijna vijf super jaren, 

helaas afscheid van de huidige dirigent 

'Niklas Kotter'.  

Niklas gaat zich meer richten op zijn studie 

en heeft daarom besloten om te stoppen bij 

ons koor. 

 

Echter is er ook al een nieuwe dirigent 

gevonden. Met trots meldt ConBrio dat vanaf 

1 juni het koor onder leiding staat van Jeroen 

Hulshof! 

 

Jeroen is eerder al dirigent/pianist geweest van Conbrio in 

een periode tot juli 2013. Het koor vindt het fantastisch dat 

Jeroen weer bereid is om bij hen aan de slag te gaan. 

 

Voor degene die Jeroen Hulshof niet kennen hierbij een 

introductie: 

 

Opleiding: 

Jeroen Hulshof (1982) studeerde piano en orgel aan het 

conservatorium van Enschede.  

 

In 2001 won hij een 

tweede prijs op het 

Prinses Christina 

Concours. De eerste 

faseopleiding Piano 

sloot hij in 2004 

succesvol af, evenals 

de eerste 

faseopleiding Orgel in 

2006. 

O 



 

 

 

Tijdens zijn 2e fase studie Piano aan de Messiaen Academie 

studeerde Jeroen piano solo en kamermuziek aan het 

Rimsky-Korsakoff conservatorium te Sint-Petersburg bij 

resp. Igor Uriash en Evgeny Isotov.  

 

Jeroen volgde diverse masterclasses bij o.a.  

Grzegorz Kurzynski, Igor Roma, Muza Rubackyte en  

Galina Vracheva en speelde diverse recitals in binnen- en 

buitenland, waaronder Duitsland, Frankrijk en Rusland.  

In 2006 speelde Jeroen als finalist op het Grachtenfestival 

Concours te Amsterdam en studeerde hij af aan de 

Messiaen Academie met o.a. het Tweede Pianoconcert van 

S. Rachmaninov. 

 

Werkzaamheden: 

Jeroen heeft een zeer diverse beroepspraktijk. Hij werkt 

veel met zangers, koren en andere instrumentalisten en 

geeft pianoles aan zowel kinderen als volwassenen. 

Hij is werkzaam als dirigent/organist van het  

St. Pancratius Basiliekkoor te Tubbergen en werkt tevens 

als repetitor en/of muzikaal leider bij het Toneelkunstkoor 

Enschede, en het theatergezelschap ´Classic and More´. 

Tevens is hij dirigent van het Heino's Mannenkoor.  

Ook is Jeroen incidenteel werkzaam als repetitor bij de 

Nederlandse Reisopera. 

 

Vanaf 1 juni komt daar dus bij dat Jeroen de nieuwe 

dirigent/pianist is van het jongerenkoor ConBrio! 

 



 

 

 

 

lokken maken 

gelukkig nog 

steeds, op 

vanzelfsprekende wijze, 

deel uit van het 

openbare leven.  

In Borne en Hertme 

worden de uren 

onverstoorbaar 

gemarkeerd door het slaan van de torenklok. 

Klokken geven ritme aan de tijd, symboliseren burgerlijke 

of kerkelijke gemeenschapszin, zijn uitingen van gevoelens 

van blijdschap of droefheid. 

Het zijn toonbeelden van gietvakwerk uit vele eeuwen, die 

een grote variëteit aan klanken voortbrengen en het 

hoogtepunt van de klokkengietkunst werd al in de late 

Middeleeuwen bereikt. 

Hoog in de torens schuilt – meestal onzichtbaar, maar wel 

hoorbaar – een schat van buitengewoon cultuurhistorisch 

belang. 

De gieters en opdrachtgevers wisten dat hun klokken niet 

vaak van nabij gezien zouden worden als ze eenmaal hoog 

in de toren hingen. 

Toch hebben zij vaak grote zorg besteed aan vormgeving: 

profielen, sierranden, reliëfs en fraai beletterde teksten. 

De inscripties verraden waarom: klokken waren bestemd 

voor een verheven taak en werden daarom welhaast als 

individuen met een eigen ziel behandeld. In vele inschriften 

is de klok zelf aan het woord. 

Klokken dragen vaak een eigen naam. In de katholieke kerk 

worden ze vaak toegewijd aan de patroonheilige van een 

kerk. We lezen namen als Stephanus, Maria en Joseph of 

zoals op de kleine klok in de vieringtoren van de  

St. Stephanuskerk in Borne: ‘Te Deum’. 

Dit klokje werd trouwens in de oorlog niet door de Duitse 
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instanties meegenomen omdat deze ‘te licht’ werd 

bevonden. 

In de afgelopen weken hebben we de klokken op wat 

ongebruikelijke uren gehoord. De Nederlandse bisschoppen, 

Raad van Kerken en burgerlijke overheid deden hun oproep 

om op verschillende momenten de kerkklokken te laten 

horen om 'een boodschap van hoop en troost' te geven voor 

iedereen die te maken heeft met het coronavirus. 'Met deze 

‘klokken van geloof, hoop en liefde’ wilden de kerken 

mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal 

isolement heen. We hopen dat de luidklokken ook in 2020 

en in de toekomst een functie hebben, het instrumenten 

blijven die oproepen tot gebed, dat onze vreugde en 

verdriet met klokkengelui omringd blijven. 

 

Bezoek de site  http://borneinbeeld.nl/2020/05/04/video 

voor een videoreportage door Laurens van Urk. 
 

  
 

 

De vogels zingen luider 

Of is het de rust 

De stilte in de straten 

Ben ik daardoor meer bewust 

Van de stilte om me heen 

De natuur en de wind 

Een tijd van bezinning 

Waarin ik mezelf weer vind 

Een ieder komt iets tegen 

 

In deze rare tijd 

Soms angst 

dan boosheid of liefde 

Maar ook veel creativiteit 

Een moment van ontwaken 

Uit het jachtige bestaan 

Een tijd om je af te vragen 

Hoe verder het leven te gaan 

 

– Irene van Rijssen 

http://borneinbeeld.nl/2020/05/04/video


 

 

 

p vrijdag 3 april 

2020 zijn de 

kaarten, die de 

kinderen van onze 3 

parochies en de 

protestantse 

waterstaatskerk in Hengelo 

hebben gemaakt, naar het 

asielzoekerscentrum 

gebracht.  

Er waren vele mooie, originele kaarten bij met stickervellen, 

puzzeltjes, kleurplaten en mooie tekeningen. 

 

Aangekomen bij het asielzoekerscentrum was er een groot 

papier op de deur waarop stond dat er geen bezoekers 

mochten komen. Wel konden de gemaakte kaarten gelukkig 

afgegeven worden.  

 

De kaarten zijn dus extra welkom, want de kinderen gaan 

niet zoals gewoonlijk naar school, er komt niemand langs, 

ze moeten zoveel mogelijk op hun, hele kleine kamers, 

blijven waar ook hun ouders en eventuele broers of zusjes 

zijn. 

 

Het is goed om dan te weten dat er andere kinderen zijn die 

iets voor je hebben gemaakt. 

 

Op een kaart stond: ’ik ben blij dat je er bent’, een mooie 

groet. 

Dank aan allen die mee hebben gedaan, ook de enkele 

grootouder en ouder die het (knutsel)kind in zichzelf weer 

alle ruimte gaf! 
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Lentevers 
 

Onvoorstelbaar 

Hoe in twee weken 

De wereld kan veranderen 

En wij in verwarring 

Naar buiten kijken 

Overspoeld door feiten 

Waar we achteraanlopen 

Zonder te weten waarheen 

Hoe goed wij ook door de jaren 

heen 

Hebben geleerd 

De kop in het zand te steken 

Zelfs ondergronds 

Dringt het nieuws tot ons door 

En worden wij 

Wakker geschud 

Door stilte 

Stilte in straten 

Stilte In de beelden 

Waar we naar kijken 

Met andere ogen 

Die misschien 

Weer opnieuw moeten leren zien 

 

Tot zover 

Het begin van deze lente 

Die ons voorkomt 

Als het eind der tijden 

De rest van het leven 

Om ons heen 

Fluit er maar op los 

Komt uit de knop 

En bloeit open 

Vogels leggen eieren 

Met een optimisme 

Die ons vreemd is 

De magnolia 

Is gezegend 

Ze kan de krant 

Niet lezen 

En de schaduw van een zwaluw 

Stijgt boven zichzelf uit 

En vliegt 

De zomer tegemoet 

Maar onze nachten 

Zijn stil 

De straten hebben hun stem 

verloren 

Wat anders kunnen wij 

Dan blijven dromen 

En geloven 

In een overwinning 

Op een tegenstander 

Die onzichtbaar is 

Maar eerst afstand nemen 

Van alles 

Om te weten 

Wat je mist 

Als het er niet meer is 

Dat is misschien 

Wat wij weer moeten leren 

Een nieuwe tijd ontdekken 

Door ons 

In onszelf te keren 

 

Stef Bos schreef dit gedicht: Lentevers. 



 

 

Secretariaat: Stationsstraat 1, 7622 LW Borne 

 Telefoon 074 - 266 13 10 

Openingstijden: ma/vrij. Van 9.30 tot 11.30 uur 

E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl 

Koster/Stefans-Hof L. van Urk, mobiel 06 - 39 60 35 80  

Bankrelaties: Rabo:   NL27 RABO 0309 4025 06 

(St. Stephanus) ING:  NL12 INGB 0000 8299 30 

 

Bankrelatie: Rabo:    NL38 INGB 0002 4659 49  

(Theresia) 

 

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme 

 Telefoon 074 - 266 13 95 

 Mobiel 06 - 22 20 05 28 

Openingstijden: dinsdag van  10.00 tot 11.00uur 

E-mail: stephanush@hetnet.nl 

Kosters: Dhr. B. Kole 074 - 266 70 06 

 Mevr. R. Rijwaart 074 - 266 62 27 

 Mevr. A Tönis 074 - 266 74 63 

Bankrelatie: Rabo:    NL79 RABO 0309 4064 20 

 

Secretariaat: Langestraat 78, 7491 AJ Delden 

T.a.v. Mevr. B. Horck 074 - 349 22 12 

E-mail: contact@pastoraalteam.nl 

 

 


