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
wekelijkse vrije dag

mail: carin.timmerman@gmail.com
vrijdag

drs. mw. A. Zoet

pastoraal werker

tel: 06-27 12 46 95

mail: annettezoet@gmail.com

wekelijkse vrije dag

maandag

Redactie
Kerkwijzer is het parochieblad van de geloofsgemeenschappen
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Sluitingsdatum

kopij :

woensdag 12 augustus vóór 12.00 uur

Wat u als kerkganger moet weten:
Met ingang van zaterdag 4 juli a.s. gaan de vieringen weer
beginnen. Onze parochiekerken mogen maximaal 100
kerkgangers ontvangen. Om u veilig te kunnen ontvangen,
is er een protocol en zijn de kerken veilig ingericht. We zijn
graag voorbereid op uw komst en daarom moet u zich
aanmelden. Hieronder vindt u het telefoonnummer van het
secretariaat.
Geloofsgemeenschap St. Stephanus Borne
Opgave alléén telefonisch
van maandagmorgen tot en met vrijdagmorgen
Tussen 09.30 – 11.30 uur
074–2661310
Geloofsgemeenschap H. Stephanus Hertme
In deze geloofsgemeenschap zijn géén vieringen
in de maanden juli en augustus
Voor opgave in de St. Stephanus in Borne:
Alléén telefonisch van maandagmorgen tot en met
vrijdagmorgen
Tussen 09.30 – 11.30 uur
Telefoon: 074 266.1310
BELANGRIJK!
Gebruik bovenstaand telefoonnummer ook om vragen te
stellen.
Kijk om u heen en help medeparochianen voor wie het
lastig is om te reserveren. Nodig hen uit, help hen met de
aanmelding of meld hen zelf aan.
Zie ook het bericht van het pastoraal team blz. 4 t/m 6

Protocol voor de vieringen vanaf 4 juli 2020 in de
parochies van de Heilige Geest, De Goede Herder en
de HH. Jacobus en Johannes
Vanaf het weekend van 4 en 5 juli 2020 zullen er
eucharistievieringen zijn met 100 mensen in de drie
Eucharistische Centra. In dit eerste weekend waarin
wij weer samen kunnen vieren, zullen tijdens deze
vieringen de Paaskaarsen worden gezegend en uitgedragen
worden naar de verschillende geloofsgemeenschappen in
onze drie parochies.
Vanaf het weekend van 12 juli mogen er in de andere
geloofsgemeenschappen twee weekenden in de maand
gebedsvieringen gehouden worden met maximaal
100 mensen indien de ruimtes dit toelaten.
Vanaf 7 juli zullen er ook doordeweekse vieringen
plaatvinden in de Eucharistische Centra en op de
woensdagmorgen in Goor. Dit, omdat er in Goor op de
woensdagmorgen altijd tussen de 50 en 75 mensen
aanwezig zijn.
U dient zich aan te melden voor de vieringen,
van maandagmorgen tot en met vrijdagmorgen
tussen 09.30 – 11.30 uur via het secretariaat van de
St. Stephanuskerk Borne: Telefoon: 074-266.1310
In de maanden juli en augustus blijven wij de vieringen in
Delden via de kerkomroep en op zondag via YouTube
uitzenden. Ga daarvoor naar:
•
•

YouTube.nl
Type in de zoekbalk: RK Twente Zuid

UW GEZONDHEID IS ONZE GEZONDHEID
EN DAAROM ZIJN ER 15 GEBODEN DIE
WIJ SAMEN IN ACHT MOETEN NEMEN
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Volg de aanwijzingen op die u worden gegeven.
Ze zijn gebaseerd op de regels van het RIVM en de
Nederlandse Bisschoppenconferentie.
Aan de kerkdeur zullen vrijwilligers staan, die u
ontvangen. Ga de kerk niet binnen als u verkouden
bent of verhoging hebt. HOEST EN NIES in uw
elleboog en gebruik PAPIEREN ZAKDOEKJES.
Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
Volg de aangegeven looprichting binnen de kerk.
Ontsmet uw handen bij binnenkomst en
ontsmet uw handen vlak voor de communie.
KOREN MOGEN NIET ZINGEN. De cantor(s),
indien aanwezig staan op minimaal 6 meter afstand
van de mensen en elkaar.
Als parochianen samen bidden is prima maar
zingen mag niet tijdens de viering. Er zijn daarom dus
geen misboekjes en geen zangbundels aanwezig.
Alleen de cantor(s) mogen zingen.
Alleen de voorganger en de lector zijn op het
priesterkoor aanwezig, dus geen misdienaars en geen
acolieten.
Wens elkaar alle vrede toe maar geef elkaar geen
hand. Vriendelijk een buiging maken kan namelijk
ook.
Het offeren van geld is een groot goed, er staat een
offerblok achter in de kerk om uw bijdrage aan de
collecte te leveren, maar raak deze niet aan.
U kunt met huisgenoten bij elkaar zitten maar bij alle
anderen neemt u anderhalve meter afstand in acht.
Ga niet zitten op plaatsen die zijn afgesloten.

12.

13.
14.

15.

Ga voor u naar de kerk gaat thuis naar het toilet,
toiletten kunnen alleen in noodgevallen gebruikt
worden.

Als toiletten worden gebruikt zal daar iemand voor
aanwezig zijn die na elk toiletbezoek het toilet en de
ruimte ontsmet.
Na de viering zullen de plekken waar mensen hebben
gezeten worden ontsmet en het kerkgebouw gelucht.
In tegenstelling tot het protocol van de Nederlandse
bisschoppen hebben de parochiebesturen besloten dat
er geen koffie mag worden geschonken na de
viering. Dit omdat we toch vaak spreken over een
kwetsbare groep en de anderhalve meter afstand
moeilijk te organiseren is.
Word niet boos of chagrijnig vanwege de spelregels
die er zijn, maar wees blij dat we weer samen het
geloof mogen vieren.

Vrijdag 12 juni overleed op 85-jarige leeftijd,
Johanna Maria Theresia (Ans) Sanders, Nachtegaalstraat
20. De uitvaartviering vond plaats op donderdag 18 juni in
de St. Stephanuskerk waarna de crematieplechtigheid
volgde in Borne.
Woensdag 17 juni overleed op 90-jarige leeftijd in
Zorgcentrum Backenhagen in Hengelo,
Susanna Johanna (Suze) Oude Vrielink-Schuurman.
Ze woonde voorheen in De Schoener. De uitvaartviering
vond plaats op dinsdag 23 juni in de St. Stephanuskerk
waarna zij begraven werd op de begraafplaats in Borne.
Dat zij mogen rusten in vrede

H. Stephanus Hertme,
Zondag 4/5 juli
Bernard Veldhof, Johnny Boomkamp, Aad de Bot,
Ine Schabbink-Schroten, Herman Wevers.
St. Stephanus Borne,
Zondag 4/5 juli
pastoor W.Th.J. Bosch, Herman Hegeman, Rudy Strikker,
Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, Jos Post, Ans Sanders,
Henk van der Vegt, Ine Schwering-Rientjes,
Ans Leijdekkers-Nijhof, Truus Ellenbroek-Ros,
Jo Diepenmaat-Steghuis, ouders Engbersen-Joostink,
Suze Oude Vrielink-Schuurman.
Jaargedachtenis: Bennie Moleman, Jan H.J. Meijer,
Ben Diepenmaat, Theo en Jo Hendriks-Brok,
Jan Oude Reimer, familie Helle.


H. Stephanus Hertme
Zondag 11/12 juli
Bernard Veldhof, Johnny Boomkamp, Aad de Bot,
Ine Schabbink-Schroten.
St. Stephanus Borne
Zondag 11/12 juli
Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,
Arnold Weda, Lies Nijhof-Haarhuis, Jan Diepenmaat,
uit dankbaarheid, Anja Meijerink-Manenschijn,
Henk van der Vegt, Ine Schwering-Rientjes,
Ans Leijdekkers-Nijhof, Truus Ellenbroek-Ros,
Jo Diepenmaat-Steghuis, Ans Sanders,
Suze Oude Vrielink-Schuurman.
Jaargedachtenis: Maria Johanna Leoné-den Exter,
Toos Kottink-Lohuis, Annie Smoors-Kamphuis,
Anna en Bennie Diepenmaat.

H. Stephanus Hertme
Zondag 18/19 juli
Bernard Veldhof, Johnny Boomkamp, Aad de Bot,
Ine Schabbink-Schroten, ouders Pisano-Disselhorst,
ouders Broekhuis-Klink, Irene Kemna-Vinkenvleugel.
St. Stephanus Borne
Anna Weernink-Meijer, Jo Schiphorst, Henk van der Vegt,
Ine Schwering-Rientjes, Ans Leijdekkers-Nijhof,
Truus Ellenbroek-Ros, Jo Diepenmaat-Steghuis,
Marjan Engbersen-Annink, Ans Sanders,
Suze Oude Vrielink-Schuurman.
Jaargedachtenis: Jan Engbersen, Frans Kroeze,
Minie Oude Lansink-Otten.

H. Stephanus Hertme
Zondag 25/26 juli
Bernard Veldhof, Johnny Boomkamp, Aad de Bot,
Ine Schabbink-Schroten, ouders Rijgwaart.
St. Stephanus Borne
Zondag 25/26 juli
Anja Meijerink-Manenschijn, Ine Schwering-Rientjes,
Ans Leijdekkers-Nijhof, Truus Ellenbroek-Ros,
Jo Diepenmaat-Steghuis, Benny Simonetti,
Marjan Engbersen-Annink, Ans Sanders,
Suze Oude Vrielink-Schuurman, Erna Nordkamp-Roeloffzen.
Jaargedachtenis: Mia Reesink-Rotering,
Lide Wensink-Hippert.

H. Stephanus Hertme
Zondag 1 en 2 augustus
Bernard Veldhof, Johnny Boomkamp, Aad de Bot,
Herman Wevers.
St. Stephanus Borne
Zondag 1 en 2 augustus
pastoor W.Th.J. Bosch, Herman Hegeman,
Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, Rudy Strikker, Jos Post,
Cees en Ine van der Bilt-Floothuis en families,
Annie Spekschate-Annink, Bonnie Leushuis,
Truus Ellenbroek-Ros, Jo Diepenmaat-Steghuis,
Ans Sanders, Suze Oude Vrielink-Schuurman.
Jaargedachtenis: Ingrid van Uhm, Ben Weghorst,
Elly Willemars-Huiskes.

H. Stephanus Hertme
Zondag 8/9 augustus
Bernard Veldhof, Johnny Boomkamp, Theo Aalderink.


St. Stephanus Borne
Zondag 8/9 augustus
Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,
Arnold Weda, Lies Nijhof-Haarhuis, Ans Sanders,
Anja Meijerink-Manenschijn,
Suze Oude Vrielink-Schuurman.

H. Stephanus Hertme
Zondag 15/16 augustus
Johnny Boomkamp, ouders Diepenmaat-ten Tusscher.
St. Stephanus Borne
Zondag 15/16 augustus
familie Kroeze, Ans Sanders,
Suze Oude Vrielink-Schuurman.
Jaargedachtenis: Dini Spenkelink.
Misintenties worden gelezen tijdens de
Eucharistieviering op zondag vanuit de H. Blasiuskerk
in Delden om 09.30 uur.

Tot september zijn er uitsluitend eucharistievieringen op
vrijdag om 9.00 uur en op zaterdag om 19.00 uur in de
St. Stephanuskerk van Borne. Op de zondagen in de
eucharistische centra van Delden H. Blasius om 9.30 uur en
in Hengelo H. Lambertus om 11.00 uur. Hiervoor moet u
zich aanmelden. De vieringen in Hertme zijn na augustus is
onder voorbehoud van maatregelen rond het coronavirus.

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk, over de
hele wereld, het hoogfeest van Maria ten
Hemelopneming en gedenkt hiermee dat
Maria na haar dood met ziel en lichaam door
God in de hemel werd opgenomen. Het
feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e
eeuw door Rome overgenomen. Maria ten
Hemelopneming geldt voor de Katholieke
Kerk als het belangrijkste Mariafeest.
Het dogma van Maria ten Hemelopneming
werd in de Katholieke Kerk afgekondigd
tijdens het Heilig Jaar van 1950 door paus
Pius XII.
Maria was een mens zoals wij. Zoals blijkt uit het evangelie,
was ze een meevoelende en helpende vrouw, en ook een
gelovige en dankbare vrouw. Bij haar kunnen wij altijd
terecht. De vele kaarsjes die bij haar beeld branden, tonen
aan dat velen daar zeker van zijn. Voor velen is zij een
oriëntatiepunt en zij laten zich leiden door haar voorbeeld.
Maar als Maria ten hemel werd opgenomen, dan zegt dat
ook iets over onze definitieve toekomst, over ons leven na
dit leven. Het feest van de tenhemelopneming van Maria wil
ons beseffen, dat er ook voor ons na dit aardse bestaan de
hemel is weggelegd.
U bent van harte uitgenodigd om het Hoogfeest van
Maria ten Hemelopneming samen te vieren op
zaterdag 15 augustus om 19.00 uur. In de
St. Stephanuskerk te Borne.

Liturgische vieringen
Dag

Datum

Tijd

Geloofsgemeenschap

Viering

Voorganger

19.00 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering

Past. M. Oortman

9.00

Eucharistieviering

Past. M. Oortman

Eucharistieviering

Past. M. Oortman

Eucharistieviering

Past. M. Oortman

Eucharistieviering

Past. M. Oortman

Eucharistieviering

Past. M. Oortman

Eucharistieviering

Past. M. Oortman

Eucharistieviering

Past. M. Oortman

Eucharistieviering

Past. M. Oortman

Eucharistieviering

Past. M. Oortman

Eucharistieviering

Past. M. Oortman

Eucharistieviering

Past. M. Oortman

VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Evangelie: Matteüs 11,25-30
zaterdag
vrijdag

4-jul
10-jul

St. Stephanus Borne

VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Evangelie: Matteüs 13,1-23
zaterdag

11-jul

vrijdag

17-jul

19.00 St. Stephanus Borne
9.00

St. Stephanus Borne

ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Evangelie: Matteüs 13,24-43
zaterdag

18-jul

vrijdag

24-jul

19.00 St. Stephanus Borne
9.00

St. Stephanus Borne

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Evangelie: Matteüs 13,44-52
zaterdag

25-jul

vrijdag

31-jul

19.00 St. Stephanus Borne
9.00

St. Stephanus Borne

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Evangelie: Matteüs 14,13-21
zaterdag

1-aug

vrijdag

7-aug

19.00 St. Stephanus Borne
9.00

St. Stephanus Borne

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Evangelie: Matteüs 14,22-33
zaterdag

8-aug

vrijdag

14-aug

19.00 St. Stephanus Borne
9.00

St. Stephanus Borne

TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Evangelie: Matteüs 15,21-28 - MARIA TEN HEMELOPNEMING - HOOGFEEST
zaterdag

15-aug

vrijdag

21-aug

19.00 St. Stephanus Borne
9.00

St. Stephanus Borne

Eucharistieviering

Past. M. Oortman

Eucharistieviering

Past. M. Oortman

LET OP!
U dient zich vooraf telefonisch aan te melden voor de vieringen
bij het secretariaat van de St. Stephanuskerk te Borne.
(zie blz.3 t/m 6)

De eucharistievieringen komen uit alle delen van het land. 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 op NPO2 een geloofsgesprek uitgezonden dat als
context dient voor de aansluitende eucharistieviering
Overzicht Eucharistievieringen de komende periode:
Zondag 5 juli 2020
10.00 - 11.00 uur
14e Zondag door het jaar
St. Jozefkerk, Helmond
Celebrant:
pastoor Erik Seidel

Zondag 2 augustus 2020
10.00 - 11.00 uur
18e Zondag door het jaar
St. Martinuskerk, Sneek
Celebrant:
pastoor Peter van der Weide

Zondag 12 juli 2020
10.00 - 11.00 uur
15e Zondag door het jaar
Sint-Jozefkerk, Waubach
Celebrant:
pastoor Harry Notermans

Zondag 9 augustus 2020
10.00 - 11.00 uur
19e Zondag door het jaar
Sint-Jozefkerk, Waubach
Celebrant:
pastoor Harry Notermans

Zondag 19 juli 2020
10.00 - 11.00 uur
16e Zondag door het jaar
H. Antoniuskathedraal, Breda
Celebrant:
pastoor Norbert Schnell

Zaterdag 15 augustus 2020
11.00 - 12.00 uur (Eurovisie)
Maria Tenhemelopneming
Sint-Romboutskathedraal,
Mechelen, België
Celebrant: Mgr. Koen Vanhoutte

Zondag 26 juli 2020
10.00 - 11.00 uur
17e Zondag door het jaar
Lambertusbasiliek, Hengelo
Celebrant:
pastoor Marc Oortman

Zondag 16 augustus 2020
10.00 - 11.00 uur
20e Zondag door het jaar
Basiliek van de H. Nicolaas,
Amsterdam
Celebrant: pastoor Eric Fennis

Er werken steeds meer vrouwen voor het Vaticaan. In 2010
telden de diensten van de Heilige Stoel en Vaticaanstad
4.053 personeelsleden, onder wie 697 vrouwen. In 2019
waren er 4.618 werknemers waarvan 1.016 vrouwen. Dat
komt overeen met 22 procent van het totale
personeelsbestand. Vrouwen stromen ook vaker door naar
de diensten van de Romeinse Curie, die de paus helpen bij
het bestuur van de wereldkerk. In de voorbije tien jaar
steeg hun aandeel van 17,6 tot ruim 24 procent.
Op 12 juni stelde paus Franciscus Antonella Sciarrone
Alibrandi aan als bestuurslid van de Autorità di
Informazione Finanziaria (AIF, de Autoriteit voor Financiële
Informatie), die toezicht moet houden op de financiële
transacties van de Heilige Stoel, Vaticaanstad en het
Instituut voor Religieuze Werken (Vaticaanse bank).
Professor Sciarono Alibrandi is vicerector van de Universiteit
van het Heilig Hart in Milaan en hoogleraar bancair en
financieel recht.
Raffaella Vincenti wordt kantoorhoofd van de Vaticaanse
Apostolische Bibliotheek. Deze ervaren bibliothecaris was
voorheen secretaris van dit eeuwenoude instituut. In die

functie maakte zij zich vooral verdienstelijk door de
digitalisering van de archieven van het Vaticaan.
Paus Franciscus heeft de voorbije jaren vooral in de
Romeinse Curie meer vrouwen leidinggevende functies
toegewezen. Het hoogste niveau dat vrouwen daar tot nu
toe bereikten, is dat van vicesecretaris. In januari 2020
werd de Italiaanse Francesca Di Giovanni benoemd bij het
Staatssecretariaat. Zij is al de vierde vicesecretaris van een
dicasterie van de Curie. Momenteel hebben 5 van de 22
curiale diensten vrouwen in hun bestuur.
Een van de voornaamste inkomstenbronnen van
Vaticaanstad zijn de Vaticaanse Musea. Daar kwam in
december 2016 voor het eerst een vrouw aan het hoofd te
staan: de Italiaanse kunsthistoricus Barbara Jatta. Zij is
gehuwd en heeft drie kinderen. Het Vaticaan is trots op
haar, want in 2018 vertegenwoordigde ze de Heilige Stoel
tijdens een conferentie in Rome van de VN-Commissie voor
de Status van Vrouwen (CWS), die zich inzet voor
gendergelijkheid in de wereld. Het was voor het eerst dat
het Vaticaan aan een CWS-activiteit meedeed.

Vogels komen bijna overal voor. En omdat ze
verschillen qua grootte, kleur, zang,
gewoonten en vliegkunsten, is vogels spotten
een leuke hobby.
Zelfs door het keukenraam kunt u de
dagelijkse bezigheden van vogels volgen: een
merel die naar wormpjes pikt, een zwaluw die op insecten
jaagt, een duif die een vrouwtje het hof maakt, een koolmeesje
dat af en aan vliegt om een nest te bouwen of puttertjes die
hun hongerige kleintjes voeden.
Sommige vogels, zoals arenden, valken en haviken, zijn
indrukwekkend door de manier waarop ze door de lucht
zweven. Andere zijn vooral komisch: denk maar aan mussen die
kibbelen om een stukje brood, een duif die parmantig loopt te
paraderen om indruk te maken op een verwaand vrouwtje of
een groep kakelende roze kaketoes die ondersteboven aan een
kabel hangen omdat ze hun evenwicht verloren hebben. En dan
is er nog de vogeltrek; ooievaars, kraanvogels en ganzen
leggen al duizenden jaren enorme afstanden af, en dat met een
feilloos gevoel voor navigatie en timing.
De Bijbel gebruikt vaak het voorbeeld van vogels om
levenslessen over te brengen.
Een aantal van de mooiste uitspraken over vogels is door Jezus
gedaan. Zo staat er in Mattheüs 6:26:
„Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet
en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die
ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?” Die ontroerende
illustratie geeft Jezus’ volgelingen de verzekering dat God ze
waardevol vindt.
Maar in de Bijbel worden vogels vaker gebruikt om iets
duidelijk te maken

Ze waren erbij, meteen vanaf het begin. Als God de hemel en
de aarde heeft geschapen, het water en het land, zijn de vogels
samen met de zeedieren de eerste levende wezens die Hij
maakt. In allerlei soorten en maten schiep Hij ze, en ze werden
talrijk.
De duif
Ze waren er ook bij in de ark van Noach; van elke soort
mochten er twee mee toen God de wereld onder water
zette en het waren de vogels die de weg wezen naar het
droge land, naar de nieuwe wereld. Dan laat Noach een duif
los. De eerste keer komt deze weer terug – het is nog niet
droog. De tweede keer komt de duif terug met een olijftak – er
is al een begin van nieuw leven, van hoop. In het tweede
Testament lezen we dat God zich tijdens de doop van Jezus
laat zien in de gedaante van een duif om Zijn Zoon te
bemoedigen. Je zou kunnen zeggen dat de heilige Geest toen de
‘postduif ’ van God was, met een berichtje uit de hemel. De duif
werd het symbool van het nieuwe leven en staat vaak afgebeeld
op doopvonten. En in de vroege christelijke kerk werden met
Pinksteren duiven in de kerk losgelaten.
De arend
Vroeger dachten mensen dat de arend hoger
vloog dan elke andere vogel. Ook zou het de
enige vogel zijn die rechtstreeks in de zon kon
kijken zonder verblind te worden. In de vroege christelijke kerk
was de arend daarom het symbool van Christus, omdat Hij in
het verblindend licht van God kan kijken. Daarnaast
symboliseert de arend de apostel Johannes, de man die blijk gaf
van een scherpe blik voor het geheim van God in Christus. Om
die reden staat op oude preekstoelen soms een uitgesneden
arend.
Vogels spotten is dus niet zo vreemd. En als we ze goed
observeren, kunnen we waardevolle levenslessen leren.
Kijkt u ook naar ‘de vogels in de lucht’?

Een onverklaarbare
genezing, een
wonderbaarlijke
redding of zelfs een
engel zien: de
wonderen lijken
Nederland nog lang
niet uit. 63 procent
van de Nederlandse
bevolking tussen de 16 en 90 jaar gelooft in meerdere of
mindere mate in wonderen, blijkt uit onderzoek van
Motivaction in opdracht van KRO-NCRV en Museum
Catharijneconvent. Dit resultaat is op zijn minst
opmerkelijk, gezien het merendeel van de Nederlanders
niet meer gelovig is en zichzelf nuchter noemt. Ook
opmerkelijk: een op de drie Nederlanders gelooft in
beschermengelen.
Ruim 2000 mensen hebben deelgenomen aan het
onderzoek, onder wie katholieken, moslims en nietgelovigen. Zij vormen een representatieve dwarsdoorsnede
van de Nederlandse samenleving. Een bijzondere uitkomst
is dat katholieken het minst in wonderen geloven van alle
religieuze Nederlanders.
Maar wonderen hebben voor de meeste Nederlanders geen
religieuze betekenis meer. Slechts 6 procent associeert een
wonder direct met religie. Het overgrote deel van de
mensen typeert het als iets dat wetenschappelijk niet
verklaarbaar is.
Ruim een op de vijf Nederlanders heeft zelf een wonder of
wonderbaarlijke ervaring meegemaakt. Dit komt neer op
circa 3,1 miljoen Nederlanders. Honderden hebben hun
wonder gedeeld tijdens het onderzoek. “Op mijn meest

zwarte dag tijdens mijn gevecht tegen kanker, werd de
verloren trouwring van mijn overleden vader door een
automonteur in zijn voormalige auto teruggevonden en
werden wij daarover gebeld door de garage. Heb opnieuw
mijn schouders eronder gezet”, aldus een van de
respondenten.
Onverklaarbare genezingen of wonderbaarlijke reddingen
zijn veel genoemde wonderen. Mensen in een risicovol
beroep, onder wie artsen, politiemensen en andere
hulpverleners lijken dan ook vaker in wonderen te geloven.
Katholieken geloven het vaakst dat een overledene soms bij
hen is. Een van de respondenten schrijft: “Iemand waar ik
bevriend mee ben heeft als profielfoto op sociale media een
roodborstje. Deze persoon is overleden. Op het moment dat
ik het er moeilijk mee had landde er een roodborstje op
mijn schutting. Ik heb een kat dus normaal wagen de
vogels zich niet in mijn tuin.”
Mannen maken net zo vaak een wonder mee als vrouwen,
en ook woonplaats lijkt geen verschil te maken.
Nederlanders die wonderen ervaren zijn gemiddeld wel wat
ouder, maar daar staat tegenover dat jongeren vaker op
een wonder hopen. Mensen met kinderen hebben iets vaker
een wonder meegemaakt dan kinderlozen.
Het lot bestaat, denkt 62 procent van de Nederlanders.
Onder moslims ligt dit percentage nog hoger, 87 procent
gelooft dat zijn of haar lotsbestemming vastligt. Verder is
43 procent van de Nederlanders helemaal of een beetje
bijgelovig, en heeft ongeveer twee op de vijf Nederlanders
weleens iets gedaan om de kans op een wonder te
vergroten, zoals een schietgebedje.
Bijna driekwart van de Nederlanders die iets
wonderbaarlijks heeft meegemaakt geeft aan dat dit invloed
heeft op het leven. Zo zegt 39 procent dat ze positiever in
het leven staan en is 36 procent minder bang.
Bron: kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws

Volgens de EO is
onder andere de
grote hoeveelheid
tijd en aandacht die
het produceren
van The Passion
kost, een reden om
ermee te stoppen.
“Aandacht die ook op een andere manier ingezet kan
worden om verhalen te vertellen over Gods liefde voor ons
mensen. Geen eenvoudige afweging voor de omroep”, aldus
de EO.
The Passion werd geproduceerd in samenwerking met
producent Mediawater, KRO-NCRV en andere partners.
Arjan Lock, directeur van de EO, zegt dat volgens de
omroep “de tijd is aangebroken voor een nieuwe,
innovatieve wending”.
The Passion trok jaarlijks miljoenen kijkers. Naar de
afgelopen jubileumeditie die afgelopen april werd
uitgezonden, kijken 2,7 miljoen mensen. Vele bekende
acteurs en artiesten speelden ooit een rol in de producties,
onder wie Danny de Munk, Frank Lammers, Berget Lewis en
Jamai Loman.
Hoe de andere producenten The Passion de komende jaren
vorm gaan geven, is nog niet bekend. Producent
Mediawater zegt de EO “dankbaar” te zijn voor de afgelopen
jaren. “Wij zien ernaar uit om met andere partners ook in
2021 een impactvolle en actuele Passion te maken.
Bron: Kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws

Een leuk dagje uit in de
zomervakantie; wie wil dat
niet?
Maar voor sommige kinderen is dat
helaas niet weggelegd.
Ze groeien op in gezinnen waar geen geld is
voor dit soort extraatjes.
Voor deze kinderen wil de Werkgroep Vakantie en Vrije Tijd
van de Protestantse Kerk Borne graag iets betekenen.
Al enkele jaren hebben we als Werkgroep veel kinderen en
hun ouders blij kunnen maken. Dat was te danken aan de
spontane medewerking van veel Bornenaren. Dankzij
kortingsbonnen en vrijkaartjes voor attractieparken, maar
ook caravans en zomerhuisjes die ter beschikking werden
gesteld, konden veel gezinnen iets leuks ondernemen.
Ook dit jaar doen we daarom weer een beroep op u.
Kaartjes en kortingsbonnen.
Als u vrijkaartjes of kortingskaarten hebt voor
bijvoorbeeld attractieparken, voorstellingen of
dierentuinen en u maakt er zelf geen gebruik van,
dan kunt u die kaartjes aan ons beschikbaar
stellen. Het gaat om aanbiedingen die in de
zomer geldig zijn. Wij zoeken dan een match
met een gezin dat juist een wens heeft in die
richting. U hoeft dus zelf niet mee en u hoeft
verder niets te doen. U hoeft ons alleen te melden wat u
in de aanbieding hebt.
Ook treinkaartjes of andere vervoersmogelijkheden zijn
welkom.
Deponeer deze in de groene brievenbus bij de pastorie
Stationsstraat 1a Borne.

De 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.com

Vanaf 15 maart zijn er in de geloofsgemeenschap van Hertme
geen gebedsintenties meer gelezen. De intenties zijn wel
genoemd in de vieringen van de H. Blasius te Delden. Vanaf 4
juli tot en met augustus worden deze intenties van onze
geloofsgemeenschap zowel in Borne als in Delden gelezen.
Vanaf de maand september worden deze intenties alsnog in de
weekendvieringen in de geloofsgemeenschap van Hertme
gelezen.
Mocht u intenties hebben opgegeven en een voorkeur hebben
voor een of meerdere data waarop deze gelezen worden: geef
dat dan door op het wekelijkse spreekuur op de
dinsdagmorgen vanaf dinsdag 18 augustus van 10.00 tot
11.00 uur in het gemeenschapscentrum of stuur een
e-mail naar stephanush@hetnet.nl
Een overzicht van de aangevraagde misintenties over de
periode 15 maart tot en met 30 augustus ligt vanaf half
augustus ter inzage in de Mariakapel. Het is wel de bedoeling
dat de intenties dit kalenderjaar gelezen worden. Wanneer u
geen voorkeur aangeeft, dan geschiedt de indeling door het
secretariaat.

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 150 e
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 hopen in 2021, met u,
ons jubileumjaar te vieren.

Secretariaat:

Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne
Telefoon 074 - 266 13 10

Openingstijden:

ma/vrij. Van 9.30 tot 11.30 uur

E-mail:

st.stephanusborne@hetnet.nl

Koster/Stefans-Hof 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

E-mail:

stephanush@hetnet.nl

10.00 tot 11.00uur

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

E-mail:

contact@pastoraalteam.nl

074 - 349 22 12

